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KULTURVARTEGN
RENOVERET

ØSTER HURUPS
HISTORIE
DAMPERNE
PÅ FJORDEN!

Den indpakkede kran

FRA ARBEJDSHEST TIL
KULTURVARTEGN
Havnekranen i Mariager har nu eksisteret siden 1930 og er netop
blevet renoveret.
Baggrund
Fra påsken 2019 og mange uger
frem kunne folk i Mariager opleve, at
den fredede Titankran på byens
havn først blev pakket ind, så den
lignede et kæmpemonster – og derefter i juni blev pakket ud og viste
sig som en smuk svane, se forsiden.
Bag processen gemte sig et kompliceret, bekosteligt og omfattende
renoveringsarbejde. Ti år var gået
siden kranen fik en omfattende renovering af betonkonstruktionen.
Det danske klima har gennem årene

leveret voldsomme angreb på kranen. Betonkonstruktionens imprægnering var tæret, der var revner og
kiseludblomstringer, rust i stålværket, træværket i maskin- og styrehuset skulle udskiftes og hele huset
malerbehandles. Tre virksomheder
med specialviden stod for hovedarbejdet: AB-Stillads for stilads og indpakning, Østjysk Facaderens for
renovering af betonkonstruktionen
og Gardit for malerbehandlingen af
stålkonstruktionen. Endelig blev træ2

land måtte ske med postillon eller
dampskib. En tidligere lukrativ status som færgested over fjorden var
udkonkurreret af Hadsund, der i
1904 fik anlagt en jernbanebro med
et enkelt vejspor. Hadsund havde i
øvrigt siden 1883 jernbaneforbindelse til Randers og fra 1900 også
til Aalborg. Kort sagt: Mariager Købstad var truet af konkurrence.

værket renoveret af Tømrer & Bådebygger Finn Møller. Foreningen Havnens Venner har malet styrehuset.
Hvem er Havnens Venner?
Ved indgangen til 1990 nedlagde
Mariager Kommune Mariager Havn
som trafikhavn og påtænkte at nedbryde den tidligere kulkran. Der kom
straks beredvillige investorer med
planer om boliger på det frigjorte
areal. Det afstedkom en del læserbreve med forslag til at sikre arealet
til et rekreativt område til glæde for
såvel borgere som turister.
En kreds af borgere gik sammen, foreslog havnekranen fredet og dannede i 1991 foreningen Havnens
Venner. Et forslag fra foreningen om
indretning af havneområdet som et
museumspræget miljø som kunne
underbygge byens og veteranbanens
status som værdifulde kulturmiljøer,
blev accepteret af kommunen og
kom til at danne grundlag for det videre arbejde. Siden overtagelsen af
kranen har foreningen løbende arbejdet med at sikre kranens fortsatte eksistens.

I 1908 fik byen tilladelse til at etablere en jernbaneforbindelse til Fårup-Viborg, men indvielsen fandt
først sted i 1927. Jernbanen skulle
ikke alene forbinde byen med landets øvrige jernbanenet, men i høj
grad fungere som havneby for Viborg. Med jernbanen blev der hurtig
og direkte trafik mellem Mariagers
havn og Viborg.
Behov for en kran
Viborg havde et stabilt voksende
behov for kul til byens gasværk og
lå i konkurrence med Randers, der
havde egen havn, om vækst og
fremskridt. Her lægges grunden til
etableringen af Mariagers havnekran. Erkendelsen af, at læsning af
kul pr. håndkraft tog for lang tid affødte nemlig hurtigt projektet om en

Indvielse af den ‘nye’ kran
Den officielle indvielse af den nyrenoverede kran sker den 14. septemner, hvor der også er Lysregatta på
havnen. Foreningen arbejder på at
gøre det muligt for gæster at besøge
kranen i toppen i maskinhuset! Om
det lykkes, vil vise sig.

Renoveringen er støttet af
• Slots- og Kulturstyrelsen
• Realdania
• ELRO-fonden
• Mariagerfjord Kommune
• Sparekassen Hobro Fonden/
Jutlander Bank og
• Sparekassen Vendsyssel.

Historik - jernbanen kommer
Mariager var i 1901 den eneste
jyske købstad uden jernbane. De trafikale forbindelse til og fra det øvrige
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Fra et lille fiskerleje til købstad med havn, fragt- og passagerskibe med daglig afgang til bl.a. København ...

havnekran. I begyndelsen af 1930 tre år efter jernbanens åbning - blev
der udformet tegninger, og hovedkraften bag projektet, Københavns
Brændselskompani, der havde en filial i Mariager Brændselskompani,
fik bygget en kulkran hos den københavnske kranspecialist Titan. Kranen og tilhørende siloanlæg var på
plads i sommeren 1930.
Som svingkran var den en forudsætning for, at der effektivt kunne lastes
og losses kul i store mængder for videre transport med Mariager-Faarup-

Viborg Jernbane til gasværket i Viborg. Fra 1936 til 1966 kørte privatbanen årligt mellem 6.000 og
12.000 tons kul fra Mariager til Viborg samt et voksende antal passagerer, herunder ‘turister’ og landliggere fra København o.a.s.
Mariager Havns vigtigste godsartikel
i 36 år var dog kul til Viborg, og købstadens indbyggere kunne regelmæssigt betragte de store fragtskibe på op til 3.000 tons losse deres last i Mariager via havnekranen.
Men fra 1966 sker der radikale for-

Fra slutningen af 1800tallet begynder den
massive turiststrøm til
Mariager, der har holdt
sig stort set ubrudt lige
siden. Her venter et
hold ‘landliggere’ på
færgen til Stinesminde.
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... jernbane og den nødvendige havnekran ... til kulturkøbstad ‘Rosernes By’ som den kendes i dag.

turhistoriske kvaliteter og identitetsbærende både for Mariager og for
Mariagerfjord.

andringer. Mariager-Faarup-Viborg
jernbane nedlægges, og kranens aktiviteter reduceres markant. I 1970
bliver jernbanen omdannet til Mariager-Handest Veteranjernbane, som
kører den dag i dag.
I 1980’erne stiger godstrafikken på
havnen ganske vist, men uden at
kranen spiller nogen større rolle. Da
pladsforholdende på havnen ikke er
optimale, flytter Mariager Kommune
trafikhavnen til Kongsdal/Assens og
nedlægger Mariager Havn som trafikhavn den

Havnekranen og det bevarede kajanlæg fra Mariager Trafikhavn og byens
aktive Mariager-Handest Veteranjernbane, der har hjemstation på
havnen, står i dag som et markant
anlæg fra den tidlige industrialisme,
og er et væsentligt stykke kulturarv
fra den nyere industrielle periode.
Med opførelsen af Danmarks Saltcenter i 1998 samt anløbsplads for
fjordbåden Svanen udgør havneområdet i dag en helhed, der hvert år
besøges af ca. 200.000 gæster.

31. december 1989 blev den gamle
kulkran helt overflødig ...
Et kulturvartegn i Mariager
og Mariagerfjord
Slots- og Kulturstyrelsen har karakteriseret den fredede kran som et
teknisk monument med særlige kul-

Foreningen Havnens Venner har visioner om at levendegøre den gamle
krans historie i sammenhæng med
Mariager-Handest Veteranjernbane.
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ARRANGEMENTER EFTERÅR 2019

Ø Hurup Havn slut 30erne.
Foto: Lokalhistorisk arkiv Øster Hurup

ØSTER HURUPS HISTORIE
ONSDAG 4. SEPTEMBER KL. 19-21
Sted: Øster Hurup, Havnen 2 ved Turistinformationen.
Pris kr. 40 inkl. kaffe/kage.
Øster Hurups historie går tilbage til romersk jernalder. Byen var fra ca. 1500 en driftig
fiskerby og i dag en populær turistby. Som en del af Stedet Tæller har bymidten gennemgået en markant forandring, og forbindelsen mellem by og vand er blevet mere tydelig. En byudvikling med succes. Leder af lokalarkiv Øster Hurup, Lars Sølgaard,
fortæller om byens historie. Byvandring, hvis vejret tillader.
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ARRANGEMENTER EFTERÅR 2019

MED DAMPERNE PÅ FJORDEN
MANDAG 4. NOVEMBER KL. 19-21
Sted: Klosteret i Mariager, Klosterstien 12, 9550 Mariager.
Pris kr. 40 inkl. kaffe/kage.
Få kender fjordens trafikhistorie som Anders Riis, der fortæller levende om 176
års rute- og turistbådsudvikling på Mariager Fjord.
DFDS og postbådene på Mariager Fjord var i sin tid en stor del af vort trafiktilbud. Siden
nød turisterne turen med Andreas Munk fra Hobro og Boje fra Stinesminde til rors.
Anders Riis har i syv år gravet i historien om rute-/turistfarten og er nu bogaktuel med
denne titel. Hop med om bord på Ydun, Fiona, Ulvsund, Møen, Mercur eller Mågen 176 års rute- og turistbådshistorie! Der er mulighed for at købe et eksemplar af den
nye bog.
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Bestyrelsen
Formand: Claus Pico Stæhr, Østergade
29, 9550 Mariager. Tlf.: 23251683.
staehr@staehrgrafisk.dk

Hjemmeside:
www.byogland-mariagerfjord.dk.
Mail: byoglandmf@outlook.dk
Facebook: www.facebook.com/
ByLand-Mariagerfjord

Næstformand: Leif Høgh, Vejrmøllegaarden 8, 9550 Mariager.
Tlf.: 98541783/40171783.
leif@l-hoegh.dk

Kontingentsatser:
Personligt medlemskab
kr. 100,00 årligt
Firma medlemskab
kr. 200,00 årligt
Bladet By og Land
kr. 110,00 udkommer 4 gange årligt
og betales sammen med kontingent.

Kasserer: Jørgen Borup Simonsen,
Vestbakken 45, 9550 Mariager.
Tlf.: 29708775. bjsiprivat@gmail.com
Sekretær: Poul Bergmann, Lyngbakken
30, 9560 Hadsund. Tlf.: 20879875.
bergmannpoul@gmail.com

Medlemskab/Kontingent:
Kontingent samt eventuelt blad bedes
indbetalt på konto med angivelse af
navn, adresse, telefonnummer og mailadresse på foreningens konto i:
Jutlander Bank
Reg. nr. 9336 konto nr. 3365774187
eller
Sparekassen Vendsyssel
Reg. nr. 7230 konto nr. 0001489554

Kirsten Hjarnø Mathiassen, Vester Bakker 7, 9500 Hobro. Tlf.: 98523525.
kirsten.hjarnoe@gmail.com
Peter Valeur Riise, Hanehøjvej 9, Ajstrup,
9560 Hadsund. Tlf.: 98573710.
Hanne Egebjerg, Aalborgvej 82, Glargårde 9560 Hadsund. Tlf.: 98162904.
by@landskab.com.
Suppleanter: Helle Mathiassen,
helle_mathiassen@hotmail.com
Dorthe Palm Hansen,
dorthepalm1@gmail.com

For at lette kommunikationen til vore
medlemmer vil vi gerne have oplyst vore
medlemmers e-mail adresse og telefonnummer. Send en e-mail til kasserer Jørgen Simonsen på bjsiprivat@gmail.com.
Adresseændring bedes også meddelt
kasseren.

Revisorer: Jytte Frederiksen og Karen
Bente Holmgaard. Revisorsuppleant:
Søren Frederiksen.

STÆHR GRAFISK

HUSK: Du modtager By&Land Mariagerfjords medlemsblad to gange om året.
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