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Til Teknik- og Miljøudvalget   

Hjørring kommune 

 

 

Jeg vil gerne præsentere en tanke, vi i FBL-Hjørring har haft et stykke tid, om at etablere en ”Hack 

Kampmanns Plads” i bunden af Dronningensgade omkring de to bygninger, hvor 10. klasse-skolen har 

haft til huse. 

 

I forbindelse med planerne for Teateroplevelseshuset og flytningen af busterminalen har vi set forslag 

til, hvordan trafikken i området i fremtiden skal afvikles. Forslaget fører Dronningensgade tilbage til sit 

oprindelige forløb, dvs. igennem den nuværende Prinsensgade, lukker gadens nuværende udmunding i 

Vestbanegade og flytter lysreguleringen til den nye udmunding. 

 

Ved det nuværende nederste forløb af Dronningensgade, som planlægges lukket, ligger to spændende 

bygninger over for hinanden, hvor 10. klasse skolen havde til huse indtil for et par år siden. Begge disse 

bygninger er tegnet af Hack Kampmann og værd at værne om. For god ordens skyld vil jeg minde om, 

at Hack Kampmann også var arkitekten bag byens nyrestaurerede stolthed Amtmandsboligen, og at han 

desuden tegnede toldbygningen, som ligger på sydsiden af Vestbanegade. 

 

Med planerne om at flytte trafikken væk fra området mellem de to bygninger opstod tanken om, at man 

i den trafikale blindtarm, der derved opstår i forlængelse af Kongensgade, kunne etablere et lille anlæg 

eller plads mellem og syd for bygningerne i tilknytning til den grønne plet, der allerede eksisterer ved 

bygningen øst for det nuværende gadeforløb. Vi tror, at et sådant anlæg visuelt vil forskønne området og 

invitere til fx at slå sig ned et øjeblik og nyde forårssolen. 

 

Vores tanker er endnu ret diffuse, men vi vil alligevel gerne nu bringe ideen med ind i udvalgets 

overvejelser. Det skal understreges, at vi ikke tænker på at indskrænke antallet af p-pladser på 

Postparkeringen. 

 

Jeg medsender et billede af de to bygninger, som de tog sig ud omkring år 1900 (J.P. Trap: Kongeriget 

Danmark). Teksten oplyser i øvrigt, at også posthuset er af H. Kampmann, men den påstand holder vist 

ikke.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Søren Thirup 

Formand for FBL-Hjørring 


