M E D L E M S B R E V

F E B R U A R

2 0 1 7

ER DER SPOR
I VEJEN?
1

KALENDER
HAVNEPLANER

Før...

DE BEVARINGSVÆRDIGE SKINNEFORLØB
- langs Kulturkajen (Søndre Kaj) på Hobro Havn er indtil videre bevaret,
og der er livlig trafik fra de mange firmaer, der ligger ned til kajpladsen.
Frem til ultimo juni skal der udarbejdes nye vurderinger og planer mhp.
eventuel fremtidig bevaring af skinneforløbet. Her følger lidt om processen
frem til d.d.

Kirsten Hjarnø Mathiassen
værket Industrisamfundets Havne
1840-1970 (2008) v/Henrik Harnow
og René S. Christensen gjort indsigelser mod Mariagerfjord Teknik- og
Miljøudvalgets vedtagede plan om
fjernelse af jernbanesporene på
Søndre Kaj. Udvalgets beslutning
var før borgermødet på Gasmuseet
den 7. december.

Bestyrelsen i Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Mariagerfjord Kommune følger meget nøje
den verserende sag om den velbevarede kajstrækning på Sdr. Kaj i
Hobro.
Vi er bestemt ikke alene om at have
øje for dette efterhånden sjældne
miljø, hvor man i Hobro ved omdannelse af havnemiljøet har taget udgangspunkt i kulturmiljøet. I Hobro
er således Gasværket (nu Gasmuseet) og den velbevarede kajstrækning med jernbanespor og bygninger
bevaret.

De to historikere, ph.d. ved henholdsvis Museum Sønderjylland og
Odense Museum har på vegne af
Kulturstyrelsen gennemført et stort
projekt med den hidtil mest omfattende undersøgelse af danske havnemiljøer. De har registreret et stort
antal havnemiljøer i Danmark og har
derfor et indgående kendskab til be-

Udover By og Land Mariagerfjord har
Kulturstyrelsen, Nordjyllands Historiske Museum og historikerne bag
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Nu ...

kunne have haft glæde af at følge i
de år, hvor havneomdannelserne gik
meget stærkt.

varingsværdier og til bevarede miljøer i forbindelse med danske havneanlæg.
Henrik Harnow og René S. Christensenen skriver i deres udtalelse af 2.
januar 2017 vedrørende det bevarede skinneforløb langs Kulturkajen
(Søndre Kajgade) i Hobro Havn:

I forbindelse med bl.a. avisomtale af
planerne om at fjerne jernbanesporene på kajen skal vi påpege, at
netop jernbanespor om noget var en
vigtig faktor i skabelsen af havnenes
organiske og bløde vejforløb – forløb
og miljøer, som er en umistelig del
af et typisk havnemiljø i Danmark.
Sporene er i dag kun bevaret få steder i længere forløb, bl.a. dog i Nørresundby, hvor en smalsporet industribane er anvendt som sti – asfalteret i midten og f.eks. langs havnen
i Haderslev. Der er flere eksempler,
men de er få, og jernbanesporene er
uden tvivl bevaringsværdige.”

“Blandt de tilbageværende miljøer
med særligt bevaringsværdige elementer, som det store projekt kunne
fremhæve, var den nuværende Kulturkaj langs Søndre Kajgade på
Hobro Havn – af flere årsager. Der
var tale om et omdannet, men stadig overvejende intakt havnemiljø
med oprindelig belægning, heriblandt også de karakteristiske skinneforløb, som prægede alle danske
havne i sidste del af 1800-tallet og
det meste af 1900 tallet. Desuden
havde man i kombination med den
fine brostensbelægning og jernbanesporene fastholdt flere bevaringsværdige og i dag usædvanlige havnebygninger langs kajen blandt andet sjældent bevarede pakhuse af
træ – et eksempel, mange havne

Sporene er hævdet at være til gene
for gående og for cykler og rolatorer.
Man skal, når man bedømmer dette
også være realistisk, for hele brostensbelægningen på Sdr. Kaj måler
18 meter fra pakhussokkel og ud til
bolværket. Det skulle nok være muligt at komme udenom skinnerne.
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stensbelægning og skinner udmærket kan vente til efter TS Træskibs
Sammenslutningens pinsestævne i
år.
Der ville således blive tid til at søge
fonde og etablere samarbejde med
Kulturstyrelsen og evt. RealDania,
hvorom man jo ikke må glemme, at
netop midlerne fra RealDania til gennemførelsen af Hobro Midtbyplan og
Det Maritime Kulkturcenter blev bevilget bl.a. på grund af havnemiljøet
som værende et industriminde.

I udtalelsen lyder det endvidere:
“Vi vil på den baggrund stærkt anbefale Mariagerfjord Kommune at
tage vare på denne del af kulturarven og i stedet for at se den som en
hæmsko, anskue den som en kvalitet og mulighed for udvikling, oplevelse og turisme. Vi vil desuden
stærkt fraråde at skabe niveauforskelle på havnen – dermed bryder
man et helt bærende princip for alle
landets havnemiljøer – at de er i niveau.
Der kan uden vanskeligheder findes
andre måder at adskille gående og
kørende trafik på.”

Vi meddelte endvidere overfor udvalget, at det ville blive et umisteligt
tab at optage sporene og dermed
forandre det usædvanlige miljø. By
og Land henviste til belægning og
skinner på Nordre Frihavn i København. Se foto. Når bevaring af denne
kulturarv kan lade sig gøre i København, så kan det også lade sig gøre
i Hobro?

Workshop i december 2016
BY og LAND MARIAGERFJORD deltog
i borgermødet på Gasmuseet den 7.
december, hvor 5 workshopgrupper
arbejdede med forslag. Der fremkom mange forskellige brugbare
såvel som ikke brugbare forslag.
Gruppe 5, hvor jeg som repræsentant fra By og Land deltog, anbefalede bl.a., at de bevaringsværdige
skinner blev bibeholdt, belægningen
overalt renoveret, og at en gangsti
med chaussesten tilpasset farven
på de gamle brosten blev etableret
i en mindre afstand fra og langs
med pakhusene.

Vi frarådede blomsterkummer langs
kajen, idet netop pullerter og bolværk hører til en havn, hvor der fortøjes skibe. En havnekaj er jo ingen
park, og der skal være rigeligt med
adgangsforhold lang en kaj. By og
Land forlader sig trygt på, at kommunens folk finder gode løsninger også
på parkeringsforholdene.

Udvalget for Teknik og Miljø afholdt
møde den 9. januar 2017. Til dette
møde havde By og Land indsendt
sine kommentarer, hvor vi foreholdt,
at projektet med renovering af bro-

Efter T&M-udvalgets møde den 9. januar, hvor udvalget ellers til forrige
møde havde truffet en pricipbeslutning om at fjerne jernbanesporene
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ud fra de oplysninger, der var på daværende tidspunkt, blev sagen udsat til praktisk opstart efter træskibssejladsen i juni måned. I den
mellemliggende periode udarbejdes
projekt med tegninger, økonomi,
eventuelt fondsansøgninger og lignende til forelæggelse for udvalget/
byrådet.
Nu venter vi alle spændt på udspillet og håber, at Slots- og Kulturstyrelsens klare anbefaling om at sikre
havnesporet vil blive tilgodeset. Begrundelsen er, at det pågældende
havneområde udgør en “bevaringsværdig helhed og er udpeget som industriminde.”

Skinneforløb bevaret på
Nordre Frihavn i København
Foto: Flemming Wedell
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Kirsten Hjarnø Mathiassen
Bestyrelsesmedlem i
BY & LAND MARIAGERFJORD
Vester Bakker 7, 9500 Hobro
Tlf. 9852 3525.
E-mail: kirsten.hjarnoe@gmail.com

ARRANGEMENTER FORÅRET 2017

REGANVEST - ET UNDERJORDISK ANLÆG
Museumsinspektør Ulla Egeskov har for Nordjyllands Historiske Museum siddet
i arbejdsgruppen, som har forhandlet betingelserne for, at museet kan overtage
driften af koldkrigsbunkeren i Rold Skov. Ulla er tovholder for ændringer, som
giver offentligheden adgang til det underjordiske anlæg. I ord og billeder vil museumsinspektøren gennemgå bunkerens historie og orientere om de kommende
tilretninger.

Onsdag den 1. marts kl. 19.00. Kulturhuset i Arden.
Entré kr. 50. Gratis entré for medlemmer. Kaffe og kage kr. 25.

BYGNINGSBEVARING
I PRAKSIS
Torben Lindegaard har, som pensioneret bankmand, helliget sig sikringen af
den smukke bygningskultur på landet
på Fyn. Han vil berige os med fortællingen om dette arbejde.
Torben er formand for foreningen Stråtag og er i fredningsudvalget i By &
Land. I Mariagerfjord vil mange huske
Torben fra tidligere foredrag i Valsgaard
forsamlingshus og i Vive Præstegaard.

Onsdag d. 26. april kl. 19.00.
Mariager Kloster, store sal. Gratis
adgang. Kaffe og kage kr. 25

Foto: Realdania By & Byg
køber Priors Hus på Ærø
dec. 2016 mhp. renovering 6

ARRANGEMENTER FORÅRET 2017

MED BYERNE FORREST - HØR OM MFKs STRATEGIPLAN
Mariagerfjord Kommunes planchef Allan Hassing vil gennemgå kommunens
strategiplan. De fire største byer og Kattegatkysten skal være udviklingsdynamoer for vores lokale områder. Ved at udvikle de allerede eksisterende kvaliteter
vil kommunen i tæt dialog med borgerne arbejde for, at det skal være attraktivt
at bo og arbejde ved Danmarks smukkeste fjord.

Onsdag den 29. marts kl. 19.00 - 20.00.
Hobro Bibliotek, den store sal. Gratis adgang.

HUSK GENERALFORSAMLING!
Foreningens generalforsamling afholdes efter foredraget

Onsdag den 29. marts kl. 20.00 - 21.00.
Hobro Bibliotek, den store sal. Gratis adgang.

KONTINGENT 2017
Det er tid for kontingentbetaling for 2017.
Kontingent og bladet By og Land (såfremt dette ønskes)
bedes venligst indbetalt senest den 20. marts 2017.

Se betalingsoplysninger på bagsiden.
Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne.
Jørgen B. Simonsen
Kasserer i By og Land Mariagerfjord
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REGNSKAB FOR BY OG LAND MARIAGERFJORD 2016
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BY OG LAND MARIAGERFJORD BUDGET 2017

Indtægter:
Kontingent

kr.

8.000,00

Salg blad By og Land

kr.

2.000,00

Kulturelt Samråd

kr.

0,00

Annoncer

kr.

2.000,00

Entre, salg kaffe m.m.

kr.

5.600,00

Indtægter i alt

kr.

17.600,00

Udgifter:
Repræsentation

kr.

500,00

Administration,Porto m.m.

kr.

3.000,00

Annoncer/Hjemmeside

kr.

3.500,00

Kørsel, mødedeltagelse mm.

kr.

1.000,00

Kontingent By og Land

kr.

3.500,00

Foredrag/møder, kørselmm.

kr.

3.500,00

Indkøb kaffe m.m.

kr

2.000,00

Andre kontingenter

kr.

600,00

Udgifter i alt

kr.

17.600,00

Balance

kr.

0,00

Mariager, den 18. januar 2016
/J. Simonsen, kasserer /Bestyrelsen
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FARVEL TIL INDUSTRIHAVN
OG GODDAG TIL ..?
Med byrådets godkendelse af start på byggemodningen af Mariager
Havn, lokalplan 69/2012, ser vi nu frem til, at seriøse og visionære investorer med sans for byhistoriske værdier flokkes på kajen!

Forhistorien er kort fortalt, at de havnerelaterede erhverv o.a. forsvandt i
løbet af 1980’erne og -90’erne. Danmarks Saltcenter, nu Mariager Saltcenter, bliver etableret på havnen og fokus retter sig naturligt mod omdannelse
af de gamle erhvervsområder til boligområde og offentligt område. Efter en
forudgående debat og inddragelse af byens borgere i projektet blev der udskrevet en arkitektkonkurrence i 2008. Vinder blev Preben Skaarup Landskab. Det er dette forslag med nogle få justeringer, der danner grundlag for
den nugældende lokalplan 69/2012, vedtaget af Mariagerfjord Byråd i
2012. I perioden frem til 2015 erhverver kommunen de sidste arealer på
havneområdet, og dermed kan hele området byggemodnes samlet.
By & Land Mariagerfjord vender tilbage til projektet senere, bl.a. i forbindelse
med igangsætningen af byudviklingsstrategien for Mariager by, men her er
hovedpunkterne i Skaarups vinderforslag og lokalplan 69/2012:
Der arbejdes med 4 delområder: Område 1. Mariager Saltcenter som nuværende med en fri og offentlig tilgængelig havneplads. Område 2. Mulighed
for varieret bebyggelse med forskellige funktioner, fx turisme, service og ikke
mindst mulighed for udvidelse af Mariager Saltcenter. Område 3. Tæt-lav boligbebyggelse udbudt som 3-6 større parceller med i alt 18-20 boliger. Område 4. Ikke fastlagt, men sandsynligvis boliger.
Visualiseringerne fra vinderprojektet er ganske inspirerende. Overordnet set
er der et klart match med Lokalplan 69/2012 bortset fra, at Lokalplanen
undlader at belyse, hvad der forekommer at være een af de store udfordringer for at få succes med et efterfølgede projektsalg: Den manglende sammenhæng mellem havnen og byen og Fjordgades opsplitning af byen i to dele.
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Skaarups vinderforslag er efter undertegnedes opfattelse ret enkelt og ligetil: “Vi vil fjerne vejen mellem by og havn ved at gøre Fjordgade til en del af
havnen. På havnen gælder færdselsloven ikke, man føler sig usikker og kører
langsomt. Hele havnen er det trafikplanlæggere ynder at kalde “en hævet
flade”. Fjordgade kan med små ændringer blive en del af havnens hævede
flade med mange flere trygge overgandsmuligheder,” hedder det i planen.
Nu vil nogle sikkert mene, at færdselsloven også gælder på havnen, men
det forekommer ret indlysende, at by og havn med dette forslag kan få sammenhæng og
åbning for et
helt nyt trafikflow af gående
turister fra havnen,
Fruensgaards plads,
Østergade, Torvet og videre
ud i byens gader.
Måske vil de kommende beboere i de nye boliger på havneområdet også
sætte pris på at bo et sted, hvor de ikke skal jagte over gaden for at nå i
Brugsen og på torvet - og kan slippe for en betydelig støjbelastning.
Byggemodningen finansieres af fremtidigt grundsalg. Vi venter spændte.
Claus Pico Stæhr
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Er der rettelser til denne side?

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 og eventuelt blad 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.
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