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4 BYER
4 BORGMESTRE

DEN FREDEDE BIES PRYDHAVE
ved Bies Bryggeri, Hobro
Kirsten Hjarnø Mathiassen

De allerfleste borgere i Hobro kender Bies Have og rigtig mange ældre
bysbørn har i barndommen oplevet,
at der bag den dengang høje tjørnehæk ud til Nordvestvej fandtes en
forunderlig og eventyrlig have. Først
senere, takket være en fredning i
juni 1986, var det muligt for alle
byens borgere at komme på nært
hold og glæde sig over denne enestående pryd, - en gammel romantisk have, som også mange udenbys
haveinteresserede kom for at opleve.
Miljøministeriet (Fredningsstyrelsen)
fandt at bygningskomplekset, der i

“Der var engang en have”!

“Vort Paradis’ Have”, som Nicoline
Bie skriver om i sommeren 1952 i
en beskrivelse af sin barndoms
have i Hobro. Nicoline Bie omtaler
nogle detaljer fra den oprindelige
have:“græsplænen med en stor
smuk rødtjørn, et ovalt bed med
mange højtstammede roser, Lindelysthuset, hvor fødselsdage fejredes
med chocolade og hvor der blev
spist aftensmad en lun sommerdag.
Den største pryd var birketræet midt
på græsplænen”.
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net konstateres på denne årstid
også med de for tidsperioden helt
rigtige plantearter.

140 år udgjorde rammen om Bies
Bryggeri, med sine intakte indretninger og redskaber og bygningens
klare arkitektoniske værdi var af allerstørste kulturhistoriske interesse.

Da det særligt efter 1. verdenskrig
væltede ind i landet med nyindførte
“moderne” plantearter såsom bambus og andre kinesiske prydbuske
samt nyere rosensorter og stauder,
blev mange gamle haver, der fra ca.
1800 havde henligget med deres
svungne gange (med høje afstukne
græskanter) runde, ovale, nyreformede eller trekantede bede, rosengrupper omkantet af lave buksbomhække, nu omformet til enklere
former (ret gangføring, færre eller
ingen arbejdskrævende buksbomhække, lavere stenhøje med liggende, ikke på højkant stående sten
o.s.v.) samtidig med at et væld af
mere eller mindre farvestrålende
blomstrende planter blev placeret i
frodige bede og busketter, et fremskridt for haven i mange henseender, men i hvert fald noget andet og
“fremmedartet” i forhold til det gammelkendte udseende.

I fredningskendelsen indgår udover
alle bygninger (udvendig som indvendig) også ishuset, lysthuset i haven,
endvidere de brolagte gårdspladser
og prydhaven inklusive tjørne- og bøgehækken mod sydvest og nordvest.
Den nu afdøde professor, dr.phil.
Johan Lange, tidl. Landbohøjskolen
skriver i sin erklæring til fredningsstyrelsen i 1984:
“Ved en inspicering af haven den
25. marts i år blev undertegnede
formand for Havebrugshistorisk Selskab glædeligt overrasket ved her at
finde et ca. 100 år gammelt haveanlæg i enestående velbevaret og af
senere modestrømninger helt uberørt stand. Ligesom interiøret i bryggerens lejlighed på forhusets førstesal (stadig beboet af brygger
Bie’s datter (brygger Svendsens
enke)) forefindes fuldstændig som
det var for 80-100 år siden, er haven
åbenbart blevet holdt, ikke blot helt
i den gamle stil og med 100-årige
haveelementer: Stenhøj i 1800-tals
udformning, the-lysthus, solur, højbede o.s.v., men så vidt det har kun-

Det er efterhånden blevet yderst
sjældent at træffe en “ægte” 1800tals have, for de fleste af disse
haver er enten blevet “elsket ihjel”
d.v.s. overfodret med nyere plantearter og gjort nemmere at omgås,
eller de er blevet forsømt, så ukrudt
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planter: Krokus, Erantis, Vintergækker, Dorthealiljer m.fl. - lidt senere et
væld af påske- og pinseliljer. Haven
var fredfyldt og havde også om sommeren en helt speciel stemning,
som når vi f. eks. sad under de skyggefulde træer i sommervarmen og
malede akvarel. Denne have var en
meget stor gave.

af mange slags har ødelagt dem, og
radikale midler har måttet tages i
brug for at gøre dem til haver igen.
Det turde være klart, at den form for
historie, som en gammel have repræsenterer burde betragtes med
samme veneration som et bornholmerur, en tønderknipling, et gammelt musikinstrument. Men når vi
så finder en endnu eksisterende
have burde det være en selvfølge at
meget sættes ind på at bevare den
for samtiden og fremtiden. Jeg vil
gerne understrege, at et så værdifuldt eksemplar, som denne have,
der ligger skjult (og stadig mod uvedkommende besøg) bag bryggeriet på
Adelgade i Hobro er guld værd”.

Der er i år (2016) gået 30 år siden
prydhaven blev fredet! Gå ned på
matriklen og se på resultatet: Ingen
løgplanter, de fleste træer fældet,
ingen roser, hele fornemmelsen af
det intime haverum er væk bl.a.
fordi også omkransende hække er
fjernet, alle væsentlige haveelementer og det oprindelige miljø er pist
væk.

Så vidt Johan Langes ord i forbindelse med fredningen af Bie’s Bryggeri med prydhaven. Desværre blev
der fra kommunens side ikke sat
noget ind på at bevare dette forunderlige og historiske havemiljø.

Foreningen for BEDRE BYMILJØ I
HOBRO (efter kommunesammenlægningen BY & LAND MARIAGERFJORD) har gennem årene forsøgt at
få politikerne til at indse, hvad der
er gået tabt af kulturhistorisk værdi.
Vi mener, at bevaringsværdige haver
og huse (og da især de fredede)
skal opfattes som en bevidst planlagt helhed, hvor samspillet mellem
bygninger og haver er stærkt og
smukt, og hvor traditionen lever.
Mon ikke de allerfleste i Hobro
synes, at hele det miljø vi havde i
den fredede have ved Bies Bryggeri

Det føltes ellers så godt ved forårstide, når man lige så stille gik gennem havens røde port fra Nordvestvej, ind på på den endnu smalle
grusvej for at opleve den over 100
år gamle blodbøg og alle de flotte
store træer bag hækkene i den fredede prydhave. Her myldrede det på
græsplænen med alle mulige løg-
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Alle fotos er fra ca. 1999 - altså ca. 13 år efter fredningen.
Foto: Mariagerfjord Kommune
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er noget, vi alle kunne ønske os.
Netop det eftertragtede samspil,
som opstår, når bygnings- og havekunst udgør en helhed.

renoveringsforslag til BIES HAVE ved
professor ved Landbohøjskolen,
landskabsarkitekt Ib Asger Olsen.
En renovering er en restaurering i
stedets ånd uden at kopiere fortidens former.

I 1999 fik foreningen i samarbejde
med Hobro Kommune udarbejdet et
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Ib Asger Olsen skriver i sin renoveringsmodel som følger:
“Jeg mener, man skal forsøge en
renoveringsmodel med lidt fri gendigtning, hvor lysthus og de andre
resterende elementer kan indgå i en
meningfuld havesammensætning
uden at kopiere den oprindelige
have, men give tilsvarende yndefulde haveoplevelser, hvor planter er
hovedmotivet. En måde at gøre det
på er at differentiere arealet rumligt
i forskellige haverum, som tilfældet
var for den gamle have, således at
man ikke kan overskue arealet, men
gøre haven lokkende. De forskellige
haverum kan indeholde en lysthave
med fritvoksende prydtræer og prydbuske på en klippet græsflade. Endvidere er den indførselhistoriske
(ikke fredede KHM) have oplagt som
tema, samt en lille dyrkningshave
med skæreblomster ved det gamle
hønsehus til brug i bryggergårdens
forskellige funktioner. Hønsehuset
kan bruges som have- og redskabshus for hele Bies Have. Disse haver
indrammes af høje hække så man
fornemmer oplevelsen af ude og
inde”.

fyldig oversigt over plantearter. Der
er forsøgt meget gennem årene for
at få samhørighed og helhed i standarden med de fredede bygninger.

Til Ib Asger Olsens renoveringsforslag findes en gennemarbejdet haveplan, som omhandler: Parkarealet
mod Vester Fjord, De lukkede haver,
Stisystemet, Hønsehusets omgivelser og Prydhaven, og ikke mindst en

Kirsten Hjarnø Mathiassen
Bestyrelsesmedlem i
BY & LAND MARIAGERFJORD
Vester Bakker 7, 9500 Hobro
Tlf. 9852 3525.
E-mail: kirsten.hjarnoe@gmail.com

Som der ser ud nu, lader det meget
tilbage at ønske. Det er ikke for sent
at renovere den fredede prydhave,
at genskabe det haverum, som historisk og stilmæssigt hører til Bies
Bryggeri. Vi har et rigtigt godt materiale at gå ud fra.
BY & LAND har igen samarbejde
med forvaltningen og håber naturligvis på politisk opbakning og ved
hjælp af nogle fondsmidler at få gennemført en tiltrængt renovering af
Bies Have. Nu hvor Hobro har fået
et løft med hele Midtbyplanen, halter det noget efter i den kulturhistoriske bymidte.
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ARRANGEMENTER EFTERÅRET 2016

4 BYER - 4 BORGMESTRE - 4 ONSDAGE
Til nytår er det ti år siden, de fire kommuner rundt om Mariagerfjord blev samlet
til en ny storkommune. By og Land Mariagerfjord har truffet en aftale med de
fire borgmestre, som frem til sammenlægningen sad på styret i hver enkelt af
delkommunerne. De vil på fire onsdage i sensommeren, hver især stå for en byvandring i deres tidligere hovedby. Her vil de give et indblik i, hvad sammenlægningen medførte. Hvad kommunalreformen kom til at betyde for helheden og
for den enkelte lokalitet. Hvad er der sket i byen, og hvad ligger der i dag af
drømme for fremtiden.
Alle er velkomne til arrangementerne som starter kl. 19.00 og hver især afsluttes med et kaffebord, hvor forholdene kan debatteres.
For kaffe og brød betales kr. 40,00. Tilmelding med navn, om man ønsker kaffe
samt tlf.nr. til byoglandmf@outlook.dk.
Onsdag d. 24 august: Hobro ved Jørgen Pontoppidan.
Mødested på Torvet – afslutning i bibliotekets mødesal.
Onsdag d. 31 august: Mariager ved Erik Kirkegaard Mikkelsen.
Mødested på kirkens parkeringsplads – afslutning i klosteret.
Onsdag d. 7 september: Hadsund ved Karl Christensen.
Mødested ved Kulturcenterets hovedindgang – afslutning i mødesalen.
Onsdag d. 14 september. Arden ved Hans Christian Maarup.
Mødested ved stationen – afslutning i kulturhuset.
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BYVANDRING MED ROSENKILDE I UGE 43
Foreningen BY og LAND MARIAGERFJORD gentager den store succes med en
fotografisk "Byvandring" i det gamle Hobro fra 1970’erne. Henri Rosenkilde vil
vise nogle af sine mange fotografier, taget gennem de sidste 40-50 år, og mange
vil nikke genkendende til gensynet med de gamle huse, butikker og miljøer, som
har gjort plads til nye siden dengang.
Tilmelding med navn, om man ønsker kaffe samt tlf.nr.
til byoglandmf@outlook.dk.
Tirsdag d. 25. oktober kl. 19.00 - 21.00
Pris: Entré 40 kr. kaffe/brød 25 kr.
Hobro Bibliotek. Den store sal
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INDSIGELSE
– vedrørende lokalplanforslag 97/2016 – blandet bolig- og erhvervsområde nord for Jernbanegade i Hadsund.

Mariagerfjord Kommune har modtaget henvendelse om et projekt på Jacob Møllersgade 7/Kirkegade 1, hvor en bygherre ønsker at opføre etage boligbebyggelse i 4 etager, hvilket er en væsentlig forøgelse i forhold til de 2 etager, der er
tilladt i henhold til kommuneplanrammen for området.

I afsnit 1 (Baggrund), side 6 i redegørelsen for Lokalplanforslag 97/2016
kan man læse, at ”Mariagerfjord Kommune har modtaget henvendelse om
et projekt på Jacob Møllersgade 7/ Kirkegade... hvor en bygherre ønsker at
opføre etage boligbebyggelse i 4 etager...”. Denne henvendelse har afstedkommet, at kommunen har udarbejdet et forslag til ny lokalplan for området.
I By og Land Mariagerfjord ser vi kritisk, dels på det principielle og dels det
æstetisk bymiljømæssige i sagen. Er det rimeligt, at enkeltrekvirenter til nyt
– og i dette tilfælde højt etagebyggeri – kan foranledige, at en hel bydel (delområde 1) fremadrettet kan plastres til med 4 etagers ejendomme? Hvad
med hensynet til de eksisterende villaer med tilhørende haver? Området
rummer flere SAVE registrerede bygninger, som i værste fald vil blive omsluttet af højt byggeri.
Som et grelt eksempel på det principielle i sagen er den vedtagne lokalplan
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for slagterigrunden i Hadsund. Teknik – og miljøudvalget/Byrådet burde, da
man fik melding om lukningen af slagteriet, have taget initiativ til at afstikke
rammerne for ny anvendelse af arealet. I stedet lod man (igen) en rekvirent
udarbejde et forslag til ny anvendelse af området – et forslag indeholdende
plads til dagligvarebutik, tankanlæg samt almennyttige- og ejerboliger. Tankanlægget er (heldigvis) droppet, men man er nu i gang med at opføre en
dagligvarebutik med tilhørende p-pladser samt højt etagebyggeri indeholdende almennyttige boliger.
I By og Land finder vi, at dels forekommer fremgangsmåden udemokratisk,
lemfældig, og dels forvandles byens måske mest spektakulære byggegrund
nu til et arkitektonisk sammensurium af pplads og boliger. Hvor er det rekreative område, som borgerne/beboerne på stedet kunne have haft glæde
af. Hvor er opholdsarealerne for børn og voksne? På ppladsen?
Hvorfor er man ikke forvaltningsmæssigt og politisk på forkant med sagerne? Hvorfor er det bygherrerne til enkeltprojekter, der skal afstikke rammerne for byens og bydeles udvikling? Hvor er folkestyret?
I By og Land Mariagerfjord anmoder vi politikerne om at genoverveje, hvorledes området i forbindelse med lokalplanforslag 97/2016 skal bebygges.
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Formand: Anders Møller Andersen. Wiegaardsvej 12, 9500 Hobro
Tlf. 98555822. E-mail: anders.moller.andersen@live.dk
Kasserer: Jørgen Borup Simonsen. Vestbakken 45, 9550 Mariager
Tlf. 29708775. E-mail: bjsiprivat@gmail.com
Næstformand: Leif Høgh, Mariager
Øvrig bestyrelse: Poul Bergmann, Hadsund • Peter Riise Valeur, Hadsund
Claus Pico Stæhr, Mariager • Kirsten Hjarnø Mathiasen, Hobro
Suppleanter: Karen Margrethe Andersen, Valsgaard • Thyge Jakobsen, Skørping
Hjemmeside: www.byogland-mariagerfjord.dk.
Facebook: www.facebook.com/ByLand-Mariagerfjord
Kontingentsatser:
Personligt medlemskab
Firma medlemskab
Bladet By og Land

kr.
kr.
kr.
og

100,00 årligt
200,00 årligt
110,00 udkommer 4 gange årligt
betales sammen med kontingent.

Medlemskab/Kontingent:
Kontingent bedes indbetalt på konto med angivelse af Navn, Adresse,
telefonnummer og mail-adresse på Foreningens konto i:
Jutlander Bank – Reg. nr. 9336 konto nr. 3365774187 eller
Østjydsk Bank - Reg. nr. 7230 konto nr. 0001489554
For at lette kommunikationen til vore medlemmer, vil vi meget gerne have oplyst
vore medlemmers: e-mail adresse og telefonnummer. Det kan gøres ved at sende
en e-mail til vor kasserer Jørgen Simonsen på: bjsiprivat@gmail.com
Adresseændring m.m. bedes også meddelt kasseren.

Vive Præstegård
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