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som findes i dette som i en række andre posthuse.
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Opstalt af postmesterens lysth us. 
Efter tegning af H. Kampmann.

Posthuset i Jernbanegade er en af Løgstørs mange arkitektoniske, kulturhistori-
ske og miljømæssige kvaliteter. Bygningen er således både et konkret vidnesbyrd 
om egnens og byens historie, og fungerer samtidig som et væsentligt element i 
tilknytning til en af byens pladser.

Med årene udviklede det himmerlandske postvæsen sig voldsomt og posthuset 
blev efterhånden anset for at være for småt. I starten af 1990 påbegyndtes en 
udvidelse af posthuset ned langs Jernbanegade, som i dag har resulteret i en ny 
bygning med ekspeditionssal. Den nye bygning, som indvies i august 1991, spiller 
fint sammen med den ældre postbygning og skaber samtidig et nyt indgangsparti. 
Det karakteristiske lysthus på hjørnet er blevet bevaret og det betyder, at posthu-
set i dag fremstår som et ualmindelig helstøbt bygningsanlæg.

1 Himmerland er Løgstør fra gammel tid blevet kaldt »byen med de røde tage«. Et 
af Løgstørs mest markante murstenshuse er byens posthus i Jernbanegade. Det 
stod klart i 1918, som en afløser for det tidligere posthus, der havde haft til huse 
under trange og dårlige vilkår i Søndergade. Det nye posthus blev tegnet af en af 
tidens førende arkitekter, Hack Kampmann, og han skabte her en bygning, som 
uden at slække på den autoritet og alvor en postbygning skulle udtrykke, ind-
passede sig fint i bybilledet. Intimiteten kom særlig til udtryk i postmesterens lille 
lysthus i bindingsværk, som på smukkeste vis var placeret helt fremme i gadeli-
nien ved indgangen. Det forargede naturligvis enkelte i samtiden, som talte om 
unødvendig ødselhed.
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vandet i den østlige del af bykernen. Anlægget ligger ud til den lange, 
en rektangulær hovedfløj med en vinkelret sammenbygget sidefløj. Ved

pr - .

■* • I□æg]
Løgstør Postkontor ligger nær
lige Jernbanegade og består af en rektangulær hoved] løj med en
del sydlige hjørne af forhuset ligger det lille ottekantede lysthus. Postkontoret er i 1991 blevet udbygget 
med en kvadratisk bygning med pyramidetag, som er kronet af en lanterne. Bygningen er forbundet 
med hovedhuset ved en lav forbindelsesgang.



I

Lidt om byens historie
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Både 1600-tallet og første halvdel af 1700-tallet var en god tid for byen. Ved 
århundredets midte begyndte sildefangsten imidlertid at svigte og den sidste 
store sildeperiode fandt sted i årtierne omkring 1800. Hertil kom yderligere, at 
Vesterhavets gennembrydning af Aggertangen i 1825 ødelagde limfjordsfiske-
riet. Det hastigt voksende opland medførte imidlertid, at der opstod nye over-
levelsesmuligheder for byen. Bedre landbrug, flere landbrugere, bedre veje og 
samfærdselsmidler stimulerede omsætningen, så også Løgstør fik del i den almin-
delige opgangstid, som netop prægede de efterfølgende årtier. Særligt udbyg-
ningen af havnen samt åbningen af Frederik VII’s Kanal i 1861 og gennem- 
gravningen af Hals Barre i 1901, fik betydning for handelen. På den anden side 
betød kanalen, at indtægterne ved at fragte varer over de lave grunde ved byen 
faldt helt bort. Det betød, at kun skibe med ærinde i byen anløb havnen.

Fra omkring 1800 begyndte udstykningen af grunde udenfor den oprindelige 
bykerne, der omfatter nutidens vestre bydel. I slutningen af 1800-tallet opstod 
der en del forskellige industrivirksomheder i og omkring byen, men betingel-
serne var for vanskelige til, at byen fik del i den markante udvikling, som ellers 
prægede mange andre købstæder i perioden. Byens første industrielle virksom-
hed var klædefabrikken, som startede i 1865. Andelstanken holdt også sit indtog i 
byen, som i 1888 fik et mejeri, og i 1900 et slagteri. I 1897 blev ophalerbeddingen 
anlagt og den kom til at danne grundlaget for byens skibsværft. I 1917 blev jern-
støberiet på hjørnet af Rådhusgade og Jernbanegade opført, og det udgør i dag 
en af byens mest markante industribygninger.

I århundredets sidste årti gjorde de offentlige byggerier for alvor deres indmarch 
i bybilledet. I 1893 fik byen egen kirke, og samme år blev både sygehuset indviet 
og jernbanen åbnet. I 1900 trådte Løgstør ind i de danske købstæders rækker. 
Byens vandværk var blevet opført kort før i 1898, og det blev i 1902 efterfulgt af 
både teknisk skole, gasværk og dampbadeanstalt. Elværket kom til i 1914, mens 
alderdomshjemmet og biblioteket fulgte i 1916. Den sidste markante bygning fra 
denne periode var posthuset, som blev opført i 1918. Med dette byggeri havde 
byen fået alle de institutioner, som hørte sig en rigtig købstad til. Og hermed var 
kronen skabt på den hastige udvikling, som på ganske få årtier ændrede det lille 
fiskerleje til en moderne handelsby.

Det ældste Løgstør opstod i middelalderen som et lille fiskerleje, og byen nævnes 
første gang i 1514. Byen fandt først og fremmest sit eksistensgrundlag i den fede 
limfjordssild og den givtige sejlads på fjorden. En samtidig kilde omtaler stedet 
som »et skiønt Fiskerleje, hvor der er tilgået overflødig Guds Velsignelse af Sild«. Byen 
fungerede på dette tidspunkt også som toldsted. Sporene fra denne periodes 
bygninger er væk, men det ældste gadenet afspejles endnu i Fjord gade og Skole-
gade, nu Købmagergade, der følger den oprindelige kystlinie og den senere 
Østerbrogade, der udgjorde den sydgående forbindelsesvej til fiskerlejets sog-
neby Løgsted, der ligger tre km fra Løgstør.
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Kortet viser Løgstør på det tidspunkt, da byen fik status af købstad. Der er opstået en del bebyggelse 
mellem den gamle landevej og byen. Østerbrogade er blevet byens nye hovedgade. Den lange. Uge Råd-
husgade, som blev anlagt omkring 1850 i tilknytning til det nyopførte rådhus (nr. 12), nu en del af po-
litistationen, fører til Dampskibshavnen. Til venstre ses den udbyggede havn, Vesterhavn, og ved siden 
af ses indsejlingen til Frederik VH's Kanal. Jernbanen, som blev anlagt i 1893, udgjorde bygrænsen 
mod øst. Den sydlige bygrænse udgøres af den gamle landevej, nu Bredgade, som også har fået bymæs-
sig karakter. Jernbanegade løb i lige linie fra den nyopførte station til Østerbrogade. Herudover har 
byen fået en kirke i Rådhusgade (nr. 9), og vest for byen ligger det nye sygehus (nr. 19), der også blev 
opført i 1893. Post- og Telegraf stationen ligger i Søndergade (nr. 10). (Lokalhistorisk Arkiv).

Det ældste kort fra Løgstør er 
fra 1815. Byen bestod byen af 
hovedgaden, Fjordgade, og 
Skolegade, den senere Købma- 
gergade, hvortil Østerbrogade 
tilsluttede sig. Skolegade mun-
dede ud i den tragtformede Ve-
sterbrogade, senere Torvegade, 
som også havde tilslutning fra 
Vægtergade. I den vestlige ende 
lå havnepladsen. Landevejene 
til Viborg og Nibe, der løb 
langs skrænten, tilsluttede sig 
byen ved bomhuset, hvor der 
også lå en lille enklave af byg-
ninger. Den eneste bebyggelse 
på markerne nærmest byen var 
et par rebslagerbaner. (Lokal-
historisk Arkiv).
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Løgslørs byvåben indtil 1970.
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Den gamle færgebro i den nordøstlige del af byen blev i slutningen af 1800-tallet 
udbygget med et kajanlæg til dampskibsfærgen. Jernbanen blev ført ind til byen 
og østhavnen i 1893, og stationsbygningen blev opført samme år, efter tegning af 
arkitekt Thomas Arboe. Stationsområdet var lavtliggende, det laveste i byen, og 
var ofte plaget af store oversvømmelser i forbindelse med højvande og stormflod.

Rutebilsdriften blev startet omkring 1. verdenskrig og stationspladsen med jern-
bane- og rutebilstation blev hurtigt byens trafikale knudepunkt. Aggersund broen 
blev indviet i 1942, og hermed var der skabt en ny bil forbindelse med oplandet 
nordenfjords. Jernbanedriften fortsatte uændret helt frem til midten af 
1960’erne, hvor hele personbefordringen blev omlagt. Rutebilstationen blev flyt-
tet til et andet sted i byen og stationen blev nedlagt. I dag er kun godsbefordingen 
fastholdt. Dele af banegårdsbygningen er derfor indrettet til andre formål. Med 
opførelsen af forskellige supermarkeder og butikker har stationspladsen ændret 
karakter og udgør i dag i stedet et mere kommercielt knudepunkt.

Postkontoret blev opført i nær tilknytning til jernbane, rutebil og havn. Udvik-
lingen i forrige århundrede havde betydet, at byen havde ændret karakter fra at 
være orienteret mod fjorden til at være orienteret mod oplandet. Havnegaden 
Fjordgade blev degraderet som hovedgade, og Østerbrogade voksede op med 
tilslutning til byens udfaldsveje. Omkring midten af 1800-tallet blev Rådhusgade 
anlagt og den løb fra havnen til byens Råd- og Tinghus, som var blev opført på de 
bare marker sydøst for byen. Også byens nye kirke kom til at ligge i Rådhusgade. 
Det var arkitekterne O.P. Momme og L. Olsen, der stod for den nygotiske kirke-
bygning, og de stod iøvrigt for en del af egnens kirkebyggeri - alle i historisk 
stilart.

Stationen, som lå i byens udkant, blev forbundet til byen med en ny gade. Jern-
banegade. Det skete ved at forlænge en anden nylagt gade. Nygade, der havde 
forbundet Østerbrogade med Rådhusgade. Foran jernbanestationen blev der an-
lagt en stor forplads og da pladsen var orienteret mod sydøst, parallelt med jern-
banen, løb Jernbanegade skråt ind på pladsen fra det nordvestlige hjørne. Post-
bygningen blev opført på hjørnegrunden ud til stationspladsen og Jernbanegade. 
Vinkelbygningen blev orienteret i forhold til banegården og jernbanen, hvilket 
betød, at anlægget var drejet i forhold til Jernbanegade. Herved var der mulighed 
for et lille haveanlæg foran den offentlige indgang, og tid for posthusets sydlige 
hjørne blev der tillige opført et lille lysthus.
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Byens kirke og jernbanestation blev opført samme 
år, og området mellem de to bygninger lå længe 
som bar mark. Billedet er taget omkring 1900, 
og skorstenen i forgrunden er fra en af byens 
ældste industrier, Mathiasens Klædefabrik i Råd-
husgade. (Lokalhistorisk Arkiv).

J! | I 
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Billedet af banegården og posthuset i Løgstør 
stammer fra et postkort fra omkring 1950. Sta-
tionsforpladsen tjente også som rutebilstation, og 
midt i billedet holder den ventende rutebil. (Na-
tionalmuseet).

Billedet er taget en sommerdag 
kort efter posthusets indvielse i 
maj måned 19IS. De mange folk 
i gaden tyder på, at toget fra Ho-
bro lige er ankommet. Alidt i bil-
ledet er postbilen til Ranum-Vil- 
sted ved at være klar til afgang. 
Bag stakittet lå postmesterens 
have med pergola, og ud mod 
stationsforpladsen lå desuden en 
frugt- og kokkenhave. (Det kon-
gelige Bibliotek).
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Postkontorets projektering 1913 - 1915
Den 25. februar 1915 stod følgende notits at læse i Løgstør Avis: »Det nye Posthus i 
Løgstør. Som bekendt, har Haandværker- og Handelsforeningen med Byraadets Anbefaling 
søgt Ministeriet om at faa opført et nyt Posthus i Løgstør. I Ministeriets Svar, der nu 
foreligger, hedder det, at Lejemaalet med det nuværende Posthus' Ejer endnu er løbende 
nogle Aar; men i Finansaaret 1915-16 vil der blive søgt om en Bevilling til Opførelsen af et 
nyt Posthus her i Byen.«

Løgstørs postvæsens historie i korte træk
Allerede i 1733 bestemte Generalpostamtet, at der skulle være postkontor i Nibe 
og Løgstør med post to gange om ugen. Projektet blev dog ikke til noget og 
Løgstør fik først sit postkontor 100 år efter. Omkring 1845 blev en postrute etab-
leret fra Thisted til Aalborg over Aggersund. Løgstør og Nibe. Den Ljuli samme 
år blev postkontoret i Løgstør regningsførende for breve og pakker, med andre 
ord blev der skabt et grundlag for et postmesterembede. Postkontoret lå i denne 
første tid i det hus. der nu er den østlige ende af »Hotel du Nord«. I perioden 
1857-70 holdt posthuset til på torvet, og herfra flyttede det til Vægtergade 1.

På dette tidspunkt havde Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet 
allerede i to år haft planer om at opføre et nyt postkontor i byen. Arkitekten Hack 
Kampmann var blevet bedt om at udarbejde tegninger til bygningen, og han 
havde i december 1913 leveret de første udkast til en postbygning på Statsbaner-
nes grund. Den første idé beskrives med Kampmanns egen ordlyd: »Ifblge dette 
Rids skulde Publikumsindgangen være i Hovedflojens Gavlside mod Stationspladsen og en 
Sidefløj strække sig ud til Perronen. I Vinkelen mellem Sidefløj og Hoved fløj skulde være en 
Gaardsplads og Syd for Hovedfløjen en lille Stump Have.«

Da E.D. Dahlgren blev postmester i 1889, flyttede postkontoret til hans ejendom 
Søndergade 2. Indtil slutningen af 1800-tallet var det normalt, at postmestrene 
selv ejede de lokaler, der blev anvendt af postvæsenet. Postmesteren udlejede så 
postlokalerne, som blev betalt over kontorholdet. Bygningen i Søndergade var en 
gammel købmandsgård, der en overgang havde været herredsfogedkontor. Den 
gamle butik blev indrettet til postkontor, men disse simple og trange vilkår blev 
hurtigt for utilfredsstillende, både for personale og kunder. Løgstør Avis skrev 
således i 1915: »Posthusets Beliggenhed med de smaa skumle Lokaler, hvor Belysningen, 
paa et enkelt Gasblus nær, sker ved gamle Petroleumsstaldlygter til trods for at byen har 
baade Gas og Elektricitet. Dette er mildest talt sjofelt, og vi beklager oprigtig de Mennesker, 
der Døgnet igennem må ofre deres helbred i Statens Tjeneste ved at arbejde i disse Lokaler. 
Posthuset i Løgstør, der af vittige hoveder er døbt et Navn, vi ikke skal nævne, hører 
forlængst Fortiden til, og Byens Borgere og Kredsens Rigsdagsmand bør gøre noget til, at vi 
så snart som muligt kan faa et nyt, moderne indrettet Postkontor«. Det øgenavn bladet 
ikke ville nævne var »Fattighuset«.
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/ 1860'erne lå postkontoret på Torvet, hvor der tidligere havde vcere købmandsbutik og fra 1870 skole. 
Postkontoret var indrettet i midten af stueetagen, og foran posthuset holder en af postveesenets diligen-
cer. Også postmesteren havde sin bolig i denne del af bygningen. (P&T Museet).

Postdiligencen mellem Ålborg og Løgstør poserer her foran 
grafiet er formodentlig taget lige inden afgangen en tidlig sommerdag omkring 1890. Der var daglig 
forbindelse mellem Logstør og Ålborg over Nibe, og tre gange om ugen (il Hobro eller Fjerritslev. hvor-
fra der var tilslutning til Thisted. (P&T Museet).
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Kampmann lagde således fra starten stor vægt på materialeægtheden i sit by ggeri 
og han søgte tillige at give selv de helt små detaljer et personligt præg, og han 
brugte med særlig forkærlighed ofte naturalistiske detaljer i dekorationen. Også 
den sydfra kommende Jugend-stil fik stor indflydelse på Kampmanns byggerier.

På mere end én måde blev Kampmann en faderskikkelse for den danske nyklassi-
cisme. Dels gennem sit virke som arkitekt, hvor han personligt leverede flere 
hovedværker indenfor denne stilretning, eksempelvis Statsskolerne i Randers og 
Viborg. Og dels som professor på Kunstakademiet, hvor Kampmann desuden fik 
særlig betydning for arkitektuddannelsen med oprettelsen af den såkaldt »Dan-
ske Klasse« i 1913, som i studiet af den ældre, danske byggetradition søgte et mere 
afklaret arkitekturideal. I de sidste år overlod han i stadig større udstrækning

Statsbanerne var blevet kontaktet for at tilkendegive, om det var muligt at over-
tage dette stykke af banens areal vest for Løgstør Station, og de var velvilligt 
indstillet til at overlade selve byggearealet til Postvæsenet. Det tilhørende have-
areal, planlagt til postmesterens have, blev derimod kun udlejet, endda med det 
forbehold, »at Arealet .... tilbagegives, naar som helst det maatte blive forlangt af Stats-
banerne.« Den årlige leje blev fastsat til 15 kr., og samtidig krævedes en erstatning 
på 150 kr. til stationsforstanderen, der måtte afgive det pågældende areal fra sin 
have. Herefter kunne arkitekten arbejde videre med projektet, der blev fremlagt i 
september 1915. Allerede i dette tidlige forslag lå hovedform og materialekarak-
ter samt placeringen på grunden fast.

Om posthusets arkitekt, tid og stil
Da Kampmann gik i gang med at tegne Løgstør Postkontor havde han i mere end 
to årtier domineret den danske arkitekturdebat. Årtierne omkring århundred-
skiftet var kulturelt splittet, hvilket også smittede af på det arkitektoniske form-
sprog, Kampmann og mange andre arkitekter i denne periode dyrkede. Til at 
begynde med udtrykte Kampmann sig fuldt ud i den frie historicisme, der varen 
af tidens førende stilretninger. Her fandt arkitekturen en udtryksform, hvor for-
skellige historiske formsprog og klassiske motiver blev blandet og omformet til et 
dansk udtryk. Denne stils væsentligste eksponent var arkitekten Johan D. Her-
holdt, og Kampmanns gennembrud som selvstændig arkitekt var da også utvivl-
somt påvirket af Herholdts Universitetsbibliotek i København fra 1857. Gennem-
bruddet skete med Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg fra 1889-1891, og her 
var der tale om en fri og individualistisk brug af historiske stilretninger med 
utilsløret brug af hjemlige byggematerialer.

Post- og Telegrafbygningen i Ålborg fra 1908, der var komponeret over for-
skellige ældre danske herregårdsmotiver, varet kunstnerisk højdepunkt indenfor 
denne stilperiode. Samme år udformede Kampmann Toldkammerbygningen i 
Skagen, som var skabt med udgangspunkt i barokkens helstøbte bygningsklump, 
der blev knyttet til den hjemlige murstensarkitektur. I takt med denne udvikling 
blev Kampmann mere knap med virkemidlerne, og intentionerne mere præcise. 
Kampmanns foretrukne formsprog blev i årene efter i højere grad præget af 
nyklassicismen, som det f.eks. ses i Toldkammeret i Hjørring fra 1915.
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Da Kampmann begyndte at tegne på Løgstør Postkontor, arbejdede han i et formsprog, der var inspire-
ret af den nederlandske barok med en tung, klart defineret bygningskrop under et stort helvalmet tag 
samt store hjørnelisener. Det første forslag mindede en hel del om hans toldkammerbygning i Frederiks-
havn fra samme år. Disse lisener blev imidlertid ikke taget med i de endelige projekttegninger, der lå 
klar i 1916. (P&T Hovedarkivet, 1915).

■
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NLack Kampmann var en betydningsfild skikkelse 
i\i dansk arkitektur i årtierne omkring århundred-
eskiftet. Kampmann blev født den 6. september 
1856 i et præstehjem i Ebeltoft på Djursland. 
Som 18-årig var han uddannet som murersvend 
og samme år blev han optaget på Kunstakade-
miet, hvorfra han som 22-årig fk afgang i 
1878. Han var, som fere andre af periodens an-
dre unge a rkitekter, nærmest elev af arkitekten 
Hans J. Holm, som han desuden i en periode ar-
bejde hos. En kort overgang var Kampmann 
også hos en anden af tidens markante arkitekter, 
Frederik Meldahl. 11888 ægtede Hack Kam-
pmann H. J. Holms datter Johanne, og blev der-
ved hans svigersøn. Ti år senere blev Kampmann 
udnævnt til kongelig bygningsinspektør for 
Nordjylland, og i 1908 overtog han Holms pro-
fessorat på Kunstakademiet, hvor han virkede 
frem til 1918. Hack Kampmann døde d. 27. juni 
1920, 63 år gammel. ( Kunstakademiets Teg-
ningssamling, o. 1915).
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tegnestuearbejdet til sine sønner og øvrige ledende medarbejdere. De sidste års 
produktion var derfor kun i begrænset omfang udtryk for Hack Kampmanns 
kunstneriske personlighed.

Den nye postbygning
Løgstør Postkontor stod færdig til officiel indvielse den 6. maj 1918. Opfyld-
ningen af grunden var blevet påbegyndt allerede i efteråret 1916, og herefter var 
byggearbejderne blevet sat i gang under ledelse af bygningskonduktøren Johan-
nes Frederiksen. Murerarbejdet blev udført af murermester K. Højsirup, Løg-
stør.

Hovedindgangen lå tilbagetrukket i et blændingsfelt, hvorover postvæsenets 
skjold sad på en hvid, fremhævet bund. Hoveddøren var tofløjet med fem kvadra-
tiske fyldinger i mørkt lakeret egetræ. Op til denne dør førte tre trin af granit og 
over døren var en lygte hængt ud fra væggen. Under vinduet umiddelbart til 
højre for hoveddøren var postkassen anbragt. Den tofløjede port ud mod perro-
nen fra pakrummet lå også i et blændingsfelt. Den var hvidmalet som de andre 
udvendige døre, der alle havde tre kvadratiske fyldinger. Ved førstesalens altan

Postbygningen bestod af en hovedfløj, der havde langsiden mod Jernbanegade og 
gavlen med indgangspartiet mod stationspladsen. Vinkelret på hovedfløjen lå 
den lidt smallere sidefløj, som strakte sig ud mod jernbaneperronen. Begge byg-
ninger var to etager høje med fælles helvalmet tegltag. Over den pudsede sokkel 
af cement stod facaderne i blank mur med krydsforbandt. Murene var opbygget 
som en hulmurskonstruktion og varøverst afsluttet af en udkraget hovedgesims 
på tre led. Teglstenene var mørkrøde, nogle mere hård tbrændte end andre, såle-
des at der kom lidt spil i murfladerne. Vinduerne var hvidmalede og alle med lige 
stik over; de var firerammede med henholdsvis tre ruder i underrammerne og to 
ruder i overrammerne, med undtagelse af de store midtervinduer i stueetagen, 
hvor der også var tre ruder i overrammerne, se side 17. Ind mod gården var der 
dog énrammede vinduer med seks ruder i den nordre ende af sidefløjen.

Kampmann havde en meget omfattende produktion, og tegnede en lang række 
af periodens arkitektoniske hovedværker. Mest kendt er nok Toldkammeret i 
Århus (1895-1897), Århus Teater (1897-1901), Marselisborg Slot (1899-1902), 
Glyptotekets Oldtidsbygning (1901-1906), Statsskolerne i Randers og Viborg 
(1918-1926), som blev fuldført af sønnen Christian og Johannes Frederiksen, samt 
Politigården i København (1918-1924), som blev fuldført af hans sønner Christian 
og Hans Jørgen samt Aage Rafn.

Mindre kendte er nok størstedelen af de mere end 20 post- og telegrafbygninger 
han nåede af tegne i løbet af de godt 40 år, han praktiserede. Eksempelvis skal 
her nævnes Hjørring (1900), Århus (1905), Silkeborg (1906), Ålborg (1910), Grenå 
(1909), Hurup (1910), Hadsten (1910), Langå (1911), Sindal (1912), Hobro (1914) 
og Viborg (1917). Hertil kom så posthusene i Løgstør (1918), Bjerringbro (1919) 
og Kampmanns sidste bygning overhovedet, Brædstrup (1921).
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d det endelige projektforslag var bygningen så at sige »renset« for enhver dekoration — den eneste de-
talje, der blev tilbage, var den kraftige, profilerede hovedgesims, et træk, som iøvrigt også hørte barok-
stilen til. Indvendigt var også enkelte detaljer i denne stil, hvilket tydeligst ses på hovedtrappens ud-
skårne dokkebalustre og retkantede mæglere, som de kendes fra Charlottenborg. Men selvom det ende-
lige resultat var nybarokt i sit hovedanslag, var der ikke tale om et stilrent resultat. Også andre stiltræk 
blev anvendt, hvilket tydeligst ses i udformningen af dørene, der var klassicistisk inspirerede.
Der var også tydelige referencer til den lokale byggetradition og egnens ældre arkitektur. Kampmanns 
postbygning f ik et velovervejet og enkelt — næsten spartansk — udtryk. Med vanlig sans for den bedste 
placering, brugte Kampmann isledet kræfterne på en omhyggelig udformning af hjørnepartiet ud mod 
stationsforpladsen og Jernba negade. (Det kongelige Bibliotek, o. 1925).



var en tofløjet dør med to fyldinger nederst og ti små ruder øverst samt over-
vinduer. Altanen var båret af fire bjælker, hvorpå stolperne, der bar rækværket, 
stod. Rækværket var udført af trekantlister, indfældet lodret og vandret i hinan-
den, i et kvadratisk mønster.

I taget af røde vingetegl var der kun små tagvinduer. I valmen ud mod perronen 
havde Kampmann oprindeligt tegnet et kvistvindue til den kørende posts to rum 
heroppe, men for at få så klare og rene tagflader som muligt, blev vinduet i den 
endelige udformning indfældet i tagfladen. 1 kippen var tre glatte skorstene uden 
nogen form for udsmykning. Som et tilsyneladende rent dekorativt element var 
tagrenderne udstyret med små pynteringe, som var anbragt på hvert andet ren-
dejern. To af nedløbsrørene, et på facaden mod stationspladsen og et andet mod 
gården, var ført ind i muren et lille stykke under gesimsen.

Foran postbygningen mod Jernbanegade lå postmesterens have, hvori et lille, 
ottekantet lysthus, også tegnet af Hack Kampmann, var anbragt. Lysthuset var 
opført i hvidmalet bindingsværk med røde tavl og var kronet af et teglhængt, 
kegleformet tag med en fløjstang i midten, se side 21. Opførelsen af lysthuset 
vakte, måske ikke forbavsende, lettere forargelse blandt nogle af byens borgere, 
som det eksempelvis fremgår af et læserbrev i Løgstør Avis fra den 12. april 1918: 
»Samtaleemnet i disse Dage ... er ... det nye Lysthas ved Posthuset. Og hvorfor? Fordi alle 
som én er enige om, at det ... er aldeles forkasteligt, at der i den Grad ødsles med Statens 
Penge ... Opførelsen koster sikkert lige saa meget, maaske mere, end et jævnt Husmandshjem 
under normale Forhold.«

Allerede i 1916 var grunden under den kommende postbygning blevet opfyldt, 
således at terrænet kom 1,25 m op over gadeplanet. Det skete af hensyn til stue-
etagens gulv, som skulle ligge i højde med jernbaneperronen, som var blevet 
forlænget til og med sidefløjens gavl. Dette medførte imidlertid, at publikums 
adgang til postkontoret måtte foregå ad en trappe. Adskillige skitser fra Kam- 
pmanns hånd viser, at der blev arbejdet meget med dette terrasserede indgangs-
parti, inden den eksisterende løsning blev valgt.

Til gårdsiden skød et smalt trappehus med selvstændigt sadeltag sig ud fra side-
fløjen. 1 hjørnet mellem trappehuset og hovedfløjen lå en læsserampe. Langs 
med banen lå et lille, grundmuret halvtagshus til redskabsskur og parkering, se i 
øvrigt situationsplanen fra 1918, signeret Hack Kampmann, side 19.

I haven var også opført en pergola langs Jernbanegade, og forenden af haven var 
indkørslen til postkontorets gård, kantet af træer ind mod naboen. Ud mod sta-
tionspladsen lå en indhegnet frugt- og køkkenhave, og mellem denne og stations-
forstanderens have var der adgang til perronen. Alle havearealerne var indheg-
net af hvidmalede stakitter, som Kampmann også havde tegnet.

Postkontorets indre — planløsningen
Stueetagen var organiseret således, at man fra stationspladsen gennem et vincS^= 
fang og en forstue kom ind i ekspeditionssalen. Publikumsarealet lå omkring
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cm lavere end selve ekspeditionen, således at det stående publikum og det sid-
dende postpersonale var i nogenlunde samme øjenhøjde, og samtidig havde en 
god og funktionel arbejdsstilling ved ekspeditionsskranken. løvrigt var den ene 
ekspeditionsskranke anbragt foran et vindue, der i dagtimerne gav et fint lys ind 
fra højre.

Det er i øvrigt interessant at bemærke, at selvom der i princippet er tale om et 
nybarokt formsprog, har døre og visse andre interiørdetajler en udformning, som 
snarere kan karakteriseres som nyklassicistiske. De glatte, kvadratiske fyldinger er 
i hvert tilfælde et typisk C.F. Hansen-træk, som han brugte bla. på Råd- og Dom-
huset i København. Denne dobbelthed kan hænge sammen med indflydelsen fra 
Kampmanns sønner, som givetvis har bistået ved færdiggørelsen.

Postmesterens lejlighed på første sal optog hele etagen, på nær to små lokaler i 
gavlen mod jernbaneperronen, som blev benyttet af postvæsenet. I hovedfløjen 
var der tre soveværelser samt en dagligstue og et herreværelse mod Jernbane-
gade. Ind mod gården lå anretterværelse og spisestuen, hvorfra der var udgang 
til altanen. I sidefløjen lå husholdningsfunktionerne, køkken, spisekammer, bad 
og toilet, vaskerum og pigekammer. Ved bagtrappen var deret endnu et toilet. På 
anden sal, adskilt fra tagrummet i øvrigt, lå to mindre lokaler til den kørende 
post; hertil var adgang fra bagtrappen.

Midt i den store sal stod en ottekantet søjle, der bar den inddækkede midterdra-
ger. 1 tilslutning til publikumsarealet lå en enkelt telefonboks. Langs stations-
pladsen lå budstuen, som fortsatte i pakrummet, der igen førte ud til jernbane-
perronen i gavlen. Ind mod gården lå en gang, hvorfra der var udgang til en 
læsserampe og et par trin op til personaletoiletterne. Bag ekspeditionssalen op 
mod gavlen i hoved fløjen lå boksrummene samt to lokaler, hvoraf det ene var 
postmesterens kontor, som også havde udgang til hovedtrappen, der førte op til 
første sal. Lokalerne havde pudsede og malede vægge, gibsede lofter, mens gul-
vene var støbte terrazzogulve.

Bygningsændringer 1918 — 1990
Selve bygningen stod færdig i slutningen af 1917, men manglede på dette tids-
punkt endnu at blive malet indvendigt. Hack Kampmann havde ønsket at vente 
med det indvendige malerarbejde til efter den første fyringsæson, det vil sige 
vinteren 1917, men da de lokale malermestre ønskede arbejdet udliciteret, blev 
arbejdet igangsat alligevel. Samtidig var det også presserende for postkontoret

Væggene på første salen var malet med olie-, lim- eller mosfarve, hvis ikke de var 
tapetserede. Lofterne var pudsede, i stuerne ud mod Jernbanegade med en enkel 
loftsgesims og loftsroset af stiliserede blade. 1 hovedfløjen var der trægulve, mens 
sidefløjens gulve var støbte. De indvendige døre var enfløjede med ti kvadratiske 
fyldinger. Dørene var hvidmalede og lakerede, ligesom vinduerne var hvidma-
lede. Vinduerne havde overalt panelerede vinduesindfatninger, dog ikke i toilet-
rum. hvor der blot var pudsede lysninger.
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Først i slutningen af halvtredserne ændredes indretningen af postbygningen. I 
1958 resulterede en større ombygning af førstesalen i en opdeling i to lejligheder. 
Postmesterens lejlighed kom til at bestå af to stuer og et værelse mod Jernbane-
gade. Mod gården bibeholdtes spisestuen med altanen, dog ét fag mindre end 
den oprindelige; til gengæld blev der tilføjet tre indbyggede skabe ved at ind-
drage lidt af hovedtrappens repos. Det inddragede fag fra spisestuen blev ind-
rettet til et kammer, og ved at etablere et vindue i hjørnet mellem hoved- og 
sidefløj, kunne et køkken indrettes mod gården. I sidefløjen, også langs gårdsi-
den, blev toilet og baderum anlagt. Det betød, at man for at komme ud til bag-
trappen måtte passere baderummet.

selv at komme »i hus«, da postvæsenets lejemål i Søndergade ikke kunne fortsætte 
uændret, efter den daværende postmester, E.D. Dahlgren, var fratrådt. Dahlgren, 
som allerede havde taget sin afsked på grund af alder i slutningen af 1914, var 
villig til at fortsætte udlejningen af lokaler til postvæsenet i sin ejendom, Sønder-
gade 2, men ville egentlig helst afhænde ejendommen.

Ved sammenlægningen af Post- og Telegrafvæsenet i 1927 blev statstelefonstatio-
nen på postkontoret nedlagt. Denne havde tidligere haft lokale i stueetagen ved 
siden af postmesteren i vestgavlen. Nu flyttede så i stedet telegrafvæsenet ind.

Bygningens udsatte placering mod fjorden gav også problemer. I 1923 blev en 
afstivning af tagværket således nødvendig. Allerede i 1922 havde den nye konge-
lige bygningsinspektør E. Packness gjort opmærksom på, at taget under nogle 
vinterstorme havde givet sig så meget, at inddækningerne ved skorstene og sko-
trender var blevet utætte. For at gøre taget tilstrækkeligt stift, lod han den eksi-
sterende stol opsætte under taget i hovedfløjen samt ved kehlspæret i sammen-
skæringen mellem hoved- og sidefløj. I tilslutning til disse arbejder blev tagryg-
ning, grater og skorstenspiber repareret og kalket i 1924.

Dette hastværk skulle imidlertid komme til at volde mange problemer i tiden 
efter. Allerede fire år efter indvielsen måtte de elektriske installationer suppleres, 
delvis på grund af fugtødelæggelser, som formentlig skyldtes manglende ud-
tørring af væggene. Situationen blev forværret af, at bygningen desuden var van-
skelig at opvarme. De følgende ti år var der gentagne gange problemer med 
varmeanlægget, indtil det blev udskiftet i 1934. Opvarmningsproblemerne var 
ikke kun til gene for indeklimaet og komforten. I 1930 havde omkring halvdelen 
af de indvendige døre slået sig så meget, at de måtte sammenspændes og males op 
påny, ligesom lofter og vægge måtte repareres, hvid tes og males.

I begyndelsen af 1920’erne havde postmesteren søgt om at få tilskud til udgif-
terne i forbindelse med pasningen af den relativt store have, hvilket dog havde 
været uden resultat. Omkring 1938 blev en stor del af haven foran posthuset mod 
stationspladsen inddraget af Statsbanerne, som skulle anvende arealet til bushol-
deplads. Ved denne lejlighed blev postkontorets flagstang flyttet hen til venstre 
for indgangen umiddelbart foran lysthuset. Siden blev den anbragt i haven langs 
Jernbanegade.



Hack Kampmanns skitse til postmesterens lysthus fra 1916. (Kunstakademiets Tegningssamling).
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Ved samme lejlighed ændredes tilkørselsforholdene til gården ved at nedrive et 
stykke af halvtagsskuret op mod statsbanernes arealer, således at der blev direkte 
indkørsel til gårdspladsen herfra. Herved blev skuret forsynet med en ny tag-
dækning og iøvrigt indrettet til cykleskur.

Næste etape omfatter nyordning af forholdene i stueetagen, hvor budstuen får et 
stort, regulært lokale og en postboksafdeling, der fortsat er tilgængelig fra den 
tidligere hovedindgang, som nu bliver bokskundeindgangen. Og den sidste etape 
omfatter en ordning af første salen, der herefter bliver indrettet til kontor for 
postmesteren, mødelokale, kontorer, garderober, toilet- og baderum, arkivrum 
og ikke mindst en stor frokoststue i to af midterfagene mod Jernbanegade. Alle 
udenomsarealer er blevet omorganiseret i forbindelse med ombygningen, specielt 
er gårdens tilkørsels- og parkeringsforhold ordnet, ligesom adgangsforholdene 
fra Jernbanegade er nyordnet, således at også handicappede kan komme på post-
huset.

En gennemgribende tagistandsættelse fandt sted i 1983, hvor hele taget blev om-
lagt med nye tegl og forsynet med isolering, undertag samt nye tagvinduer. Ved 
denne lejlighed forsvandt den indfældede kvist i sidefløjens valm mod nord, og 
tagfladen blev herved en hel ubrudt flade; vinduet eksisterer dog stadig under 
taget. Under omlægningen blev hovedfløjens skorstenspiber fjernet — skorste-
nene er dog stadig bevaret i tagrummet.

På denne måde kunne budstue og pakrum i stueetagen lægges sammen til ét rum. 
Dette nødvendiggjorde etableringen af en hejs mellem etagerne, som blev instal-
leret i hjørnet mellem hoved- og sidefløj. For at få en stor, sammenhængende 
budstue blev det nødvendigt at lave en stor åbning i midtskillevæggen på første 
sal.

Mod stationspladsen indrettedes en udlejningslejlighed, med adgang fra bag-
trappen. I denne lejlighed blev det eksisterende køkken og vaskerum fra post-
mesterlejligheden genanvendt som køkken og badeværelse, mens et kammer i 
gavlen mod perronen måtte inddrages til denne lejlighed. 1 1974 blev denne 
lejelejlighed inddraget til frokoststue, kontor og undervisningslokale og tre år 
efter, da tjenesteboligen blev ledig, blev den midlertidigt indrettet til arbejds-
lokaler, hvorved postkontorets budstue, ankommende brevpost, værdikontor og 
garderobe blev rykket herop.

Den nye tilbygning i 1990
For at løse pladsforholdene på længere sigt blev der i 1990 påbegyndt en ud-
videlse og ombygning af den gamle postbygning. Den første af tre etaper blev 
indledt med opførelsen af en grundmuret, kvadratisk bygning i én etage med 
pyramidetag, kronet af en lanterne. En forbindelsesgang ind til den oprindelige 
bygnings vestgavl er opbygget som en let konstruktion med fladt tag. Med den 
nye bygning har postkontoret fået en ny hovedindgang, og et stort, lyst eks-
peditionslokale og i mellembygningen, to nye kontorer.



Den gamle postbygning er en klar, nybarok bygning, tegnet med baggrund i dansk byggestil og tradi-
tion. Den nye tilbygning er en lige så klar, nærmest klassisk bygning, som står meget fint som en helhed 
i sig selv. En beslægtet tilbygning, der falder én i tankerne, når man betragter den nye bygning, er 
Harsdorffs kapel for slægten Moltke på Karise kirkes nordside. Det er således lykkedes at skabe et mo-
derne postkontor, uden at den gamle postbygning har lidt overlast. Og postmesterens lysthus ligger sta-
dig på sin gamle plads som et særligt kendemærke for Løgstør Postkontor.




