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BEVARING I
HOBRO
EFTERÅRETS
FOREDRAG

Den statelige indkørsel til Thygeslund d.d. og th. oprindeligt hvidpudset motiv på ældre postkort fra Verdenspostforeningen

THYGESLUND VED MARIAGER FJORD
Kulturhistoriske udfordringer
For Morten Høgh Guldberg, der sammen med sin hustru, i 2014 overtog
Thygeslund som ny arvtager, har jeg
assisteret med planlægning af fremtidige renoveringsarbejder og udarbejdet det projektmateriale, som
skal lægges til grund for at få arbejderne godkendt i det fredede hus.
Det er en stor gave at få rådighed
over en så smuk og gennemført bolig, men det er også en krævende
opgave at føre ejendommen videre i
god stand, og tilpasse indretningen
til nutidige forhold.
Ca. 50 oprindelige vinduespartier
står for en omfattende renovering,
flere nyere facadedøre trænger til
Forsidefoto: Interiør fra Thygeslund

udskiftning, ligesom spisestuens
terrasse mod det højtliggende haveområde væk fra fjorden må fornyes
og tilrettes den klassiske udformning, der fremgår af ældre fotos.
Inden døre må lofter, som fejlagtig
er blevet plastmalet med kraftige afskalninger til følge, have en omfattende afrensning og nybehandling.
Toilet og baderum må tilpasses nutidig standard.
Det er en stor glæde, at det nye ejerpar er indstillet på at opretholde
standarden i den helt utroligt fint
indrettede ejendom, så den også for
kommende generationer kan bevare
sine kulturhistoriske værdier i en
velfungerende bolig.
Leif Høgh

Også fra havesiden ses den symmetriske opbygning, som giver en rolig og elegant fremtræden.

HISTORISK OVERSIGT
af MORTEN HØGH GULDBERG
med alle datidens moderne faciliteter med Ejnar Packness som arkitekten bag.
Parret købte Thygeslund for ca.
300.000 kroner og renoverede stedet for samme beløb. Der blev bl.a.
opsat stuk og silketapeter, de gamle
kakkelovne blev udskiftet med radiatorer og centralvarmeanlæg, el-installationerne blev fornyet til at omfatte alle rum, og der kom ringeklokke i mange rum, så herskabet kunne
tilkalde tjenestefolkene. Ringesystemet fungerer den dag i dag, men tjenestefolk er der ingen af længere på
Thygeslund.
Stuehuset er i øvrigt bygget i ‘upstairs and downstairs’ indretning,
hvor storkøkken, vaske- og stryge-

Thygeslund blev bygget i 1847 af
C.H. Lund, og var egentlig en udstykning ned mod Mariager Fjord fra den
nærliggende gård Dalsgård. Lund
byggede Thygeslund og flyttede derind med sin familie. Så vidt vides er
Thygeslund opkaldt efter C.H. Lunds
søn Thyge. Det var også på Thygeslund, at digteren J.P. Jacobsen boede
som gæst og skrev sin berømte novelle Mogens fra 1872.
Stedet havde skiftende ejere indtil
Paula, brygger Carl Jacobsens datter, købte stedet sammen med sin
mand, Kaptajn Ove Høegh-Guldberg,
i 1927.
Parret havde boet i Paris i en periode, og Thygeslund blev renoveret
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Ca. 50 oprindelige vinduespartier står foran en omfattende renovering

2014 efter længere tids sygdom.
Mette og Morten havde forinden
boet i Aalborg og København.

rum, pige- og karleværelser samt fyrrum lå i stueetagen, og var mere
praktisk indrettet, mens 1. og 2. sal
bestod af flot udsmykkede soveværelser med badeværelser, spisestue,
flere stuer samt herreværelse.
Køkkenet har stadig en mad- og serviceelevator med snoretræk, som
forbinder spisestue med underliggende køkken, fadebur og spisekammer.
Også flere møbler fra Carlsberg-datteren er stadig at finde på Thygeslund – bl.a. et flot rosentræsspisebord med tilhørende stole

Thygeslund er i dag en fredet bygning, og derfor foregår renoveringen
med Slots- og Kulturstyrelsens vejledning og accept. Hele 2. salen er
renoveret i 2014, og sidst er Thygeslunds bagdør og dertilhørende entré
sat i stand.
Der er udarbejdet en handlingsplan
for ejendommen af arkitekten, og
denne omfatter renovering af de originale vinduesrammer fra 1927 i
pommersk fyr, og altandøre, dog af
nye dato, som det næste skridt i renoveringen.

De nuværende ejere, viceskoleleder
Mette Bay og civilingeniør Morten
Høegh-Guldberg, er nu 4. generation
på Thygeslund, og familietraditionen
tro i gang med nye renoveringer.
De overtog stedet fra Mortens far,
Ove Høegh-Guldberg, som gik bort i

Til Thygeslund hører også 117 hk
skov, driftsbygninger til skovbruget
samt en gartnerbolig og bestyrerbolig, som begge er lejet ud i dag.
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BEVARING ELLER IKKE BEVARING?
KIRSTEN HJARNØ MATHIASSEN

To historisk markante bygninger fra 1823 og 1847 i Vestergade, Hobro,
fortjener at blive registreret og bevaret.
Dette indlæg er uddrag af en henvendelse
fra Kirsten Hjarnø Mathiassen til Mariagerfjord Kommune vedr. Enkesædet og Aldersro
i Vestergade.

fælles køkken. Bygningen har delvis
siden 1930 rummet museets aministration som fra 70’erne, sammen
med lokalhistorisk arkiv, optog hele
huset.

ENKESÆDET, nu Hobro Museum,
Hobros ældste hus, havde sin oprindelse i Adelgade 84. Bygget i ca.
1823. Det fine borgerhus i bindingsværk blev af stifterne af Hobro Museumsforening i 1930, bl.a. arkitekt
Zachariassen m.fl flyttet fra Adelgade 84 til Vestergade 21 efter enken Anne Katrine Brendstrups død.
Hobros ældste hus danner rammen
om Hobro Museum, hvor der bl.a.
fortælles historien om Hobros udvikling fra købstad med de mange
småerhverv til industrisamfund med
flere større virksomheder.

Foreningen BY & Land Mariagerfjord
er bekymrede for, hvilken skæbne
der – i forbindelse med ændring i
samarbejdsaftalen 2017-2020 mellem Mariagerfjord Kommune og
Nordjyllands Historiske Museum –
kan tilgå de to bygninger i Vestergade. Foreningen anser bygningerne
for bevaringsværdige, og de er begge i væsentlig grad er med til at fortælle om Hobro Bys historie, vor
fælles kulturarv og kulturmiljø.
Der er tale om to bygninger, der føjer
sig til og understøtter det historiske
og bevaringsværdige bymiljø omkring Bindesbøls unikke kirke fra
1851, der ligger på en bakke i byens hovedgade, Adelgade, i umiddelbar nærhed til den ældre bebyggelse i Søndergade, Kirkestræde og
Vestergade.

ALDERSRO blev opført i 1847. Bygningen fungerede i flere år som sygehus for ganske få patienter, men
også som fattighus. I 1884 får Hobro et nyt sygehus på Sønder Allé.
I Aldersro blev der indrettet fem lejligheder samt et par værelser på loftet. Vand ved en post i gården og

Enkesædet

Aldersro
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Fotos: Niels Reiter
Søndergade, Kirkestræde og Vestergade er et bykvarter, det er værd at værne om. Det er det eneste af
slagsen, vi har her i Hobro!

ning om screening af to ejendomme
i Hobro, henholdsvis Vestergade 21
og 23. Vi foretager kun SAVE-registreringer, hvis ejeren af bygningen
anmoder om det eller i forbindelse
med konkret sagsbehandling. Det
kan typisk være i forbindelse med
lokalplanudarbejdelse, byggesagsbehandling (som regel tilbygninger,
ombygninger eller nedrivninger) eller
køb/salg af ejendomme.”

BY og LAND har opfordret Mariagerfjord Kommune til at registrere og foretage en Savevurdering af de to
omtalte bygninger med en værdi på
ikke under 3.
Kommunens svar fra Teknik og Byg Plan den 17. april 2018 på foreningens henvendelse lyder således:
”Vi må desværre afvise din anmod-
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ARRANGEMENTER EFTERÅRET 2018

Havnø mølle – herregårdsmølle bygget i 1842

Hjerritsdal Mølle – grundlagt omkring 1450

DE GAMLE VAND- OG VINDMØLLER – HVAD SKAL VI MED DEM?
Lise Andersen, mag.art., tidligere museumsinspektør
ved Møllehistorisk Samling i Hadsund
I dag er kun ca. 270 ud af tidligere 5.000 møller rimeligt intakte. I Mariagerfjord Kommune har der været ca. 65 vand- og vindmøller. I dag er der kun én funktionsdygtig
vandmølle og én funktionsdygtig vindmølle tilbage. Hvad kan vi gøre lokalt for at bevare disse bygningsminder, spørger Lise Andersen, der er en af Danmarks førende
eksperter i møllehistorie.

TIRSDAG DEN 4. SEPTEMBER KL. 19.00-21.00
Sted: Hadsund Kulturcenter
Entré: kr. 40,-. NB: Kaffe og brød kr. 35,- fra centrets Café. Tilmelding senest 1. september
på byoglandmf@outlook.dk.

Se byens fredede og
bevaringsværdige huse
på www.kulturarv.dk/
fbb/index.htm

MARIAGERS BYBEVARING
Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Mariager har siden sin start i 1962 haft
stor indflydelse på byens velbevarede bygningskultur. Arkitekt Leif Høgh, der i godt
30 år har siddet i fondens bestyrelse og udført gratis tegnehjælp for borgere af byens
bevaringsværdige huse, vil i ord og billeder fortæller om fonden og vise eksempler
på prospekter, hvor fondens bidrag har haft betydning for byens fremtræden.

TIRSDAG DEN 6. NOVEMBER KL. 19.00-21.00
Sted: Mariager Kloster, store sal.
Entré: Gratis adgang for medlemmer. Ikke-medlemmer kr. 30,Kaffe og kage kr. 25,7

Formand: Claus Pico Stæhr, Østergade 8, 9550 Mariager. Tlf.: 23251683.
staehr@staehrgrafisk.dk
Næstformand: Leif Høgh, Vejrmøllegaarden 8, 9550 Mariager.
Tlf.: 98541783/40171783. leif@l-hoegh.dk
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
Øvrig bestyrelse: 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
og Dorthe Palm Hansen. dorthepalm1@gmail.com
Revisorer: Jytte Frederiksen og Karen Bente Holmgaard. Revisorsuppleant: Søren
Frederiksen.
Hjemmeside: www.byogland-mariagerfjord.dk.
Mail: byoglandmf@outlook.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. Send en e-mail til kasserer Jørgen
Simonsen på bjsiprivat@gmail.com. Adresseændring bedes også meddelt kasseren.

STÆHR GRAFISK
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HUSK: Du har mulighed for at tegne abb. på fire numre af By&Land for kun kr. 110.

