MEDLEMSBLAD SEPTEMBER 2020

BIES PRYDHAVE
RENOVERES
FOREDRAG OM
HOBRO HAVN
AKTUELT FRA
BY OG LAND

NU RENOVERES
BIES PRYDHAVE
Første spadestik tages
den 8. september kl. 10.00

Det samlede haveareal ved Vesterfjord. Den fredede prydhave markeret
med grøn. Den indførselshistoriske
have med orange.

Alle kan nu glæde sig over, at Mariagerfjord Kommune tirsdag den 8. september påbegynder en renovering af Bies prydhave, hvor det første spadestik vil blive taget i Den
fredede Have.
Landskabsarkitekt MDL Kirsten Lund-Andersen har på foranledning af Mariagerfjord
Kommune bidraget med en skitse og en beskrivelse af den forestående renovering, som
vil blive til stor glæde både for turister, haveentuisiaster og egnens borgere.

Forside: Ældre stemningsfoto af lysthuset på fredningstidspunktet

ter. Alt dette vil blive genskabt så
tæt på det originale som muligt, og
det murede lysthus vil blive sat i
stand.
Støtteforeningen arbejder på at
skaffe midler til møblering af det fredede lysthus og lindelysthuset, som
forhåbentlig vil vokse godt til i den
næste tid.

I Mariagerfjord Kommune har vi et
centralt beliggende areal i byen
Hobro, som har et stort potentiale.
Arealet kunne rumme/rummer mange af de facetter borgerne kan have
brug for, når det gælder natur, motion, sundhed og kultur. Her midt i
Hobro ved Vester Fjord, kun kort afstand fra hovedgaden Adelgade, vil
man kunne mærke kulturen, opleve
naturen, og følge livets gang på
tværs af generationer.

Den indførselhistoriske have, der
tidligere var den gamle køkkenhave
til brygger Bies ejendom, blev i
1990erne omlagt til en have, der indeholder indførselshistoriske planter – altså planter organiseret efter
tidspunktet for deres indførsel i landet – og er den eneste af sin art i
Danmark. Haven blev anlagt af kommunens tidligere gartner Arne Kjær.

Bies Have er den tidligere Brygger
H.J. Bies Have, som blev anlagt i tilknytning til Bies Bryggeri, der oprindelig startede i 1841. Det nuværende forhus ud til Adelgade opført i
1859.
Bygninger og haveareal dannede
oprindelig en helhed, som ved fredningen i 1986 var tiltænkt at blive
bevaret. Her blev de 11 bygninger,
de brostensbelagte gårdspladser,
lysthuset i haven, prydhaven inkl.
tjørne- og bøgehække mod sydvest
og nordvest alt sammen indbefattet
i fredningen.

Den indførselhistoriske have er anlagt med fem lange let bølgede
buksbomhække med plantebede på
begge sider, hvor de indførselshistoriske planter gror i et særligt system. Havens gulv er græs. Der
anlægges nye grusgange og en mindre plads foran hønsehuset, der
tænkes sat i stand og kan anvendes
til havens redskaber.

Den fredede have, prydhaven, var
oprindelig anlagt efter moden i slutningen af 1800 tallet. Projekttegningen med beskrivelsen af Kirsten
Lund-Andersen viser de bærende
fredningsværdier: Det murede lysthus, karpedammen, de krogede
gangstier i jord, tjørnehækken, lindelysthuset og stenhøjen. Andre elementer som solur, flagstang, runde
blomsterbede, buske, stauder og
forårsløg er værdifulde haveelemen-

Haven ved Vester Fjord var også en
del af bryggerens have. Her har bryggerhestene og andre husdyr græsset. Ved fjordbredden har der været
en bådebro med en mindre bænkeplads i hvidmalet træ. Der har også
været et lysthus, som fru brygger
Svendsen kort før sin død gav til en
af medarbejderne ved bryggeriet.
Dette lysthus har støtteforeningen
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Den gendannede prydhave
med forslag til møblering.

Nederst:
Skitse til bænke ved det
fredede lysthus.
Til højre ses det forsvundne
trælysthus ved Vestre Fjord,
som støtteforeningen søger
penge til at genopføre.
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Støtteforeningens forslag til ny indgangsport

Forslag til møblering i det fredede lysthus

planer om at søge midler til for at
genskabe og genopsætte på pæle
ved bredden af Vester Fjord. Mange
bysbørn kan erindre, hvordan det var
om vinteren at sidde på bænken i
dette lysthus og spænde skøjterne
på.
Området er med græs og bredden af
Vester Fjord er stærkt bevokset med
piletræer, rør og siv, som ønskes
fjernet for at genskabe herlighedsværdien med udsigten over Vester
Fjord. I det sydlige område ved de
store kastanje- og rødelletræer ønskes anlagt et aktivitetsområde for
børn og unge.

Adgangen til hele området sker fra
Nordvestvej gennem en ny låge. Den
nuværende kørevej i grus omlægges
og fremstår som en gangsti til brug
for behersket og lejlighedsvis kørsel
til bryggeriet og andre brugere af
bygningerne i Adelgade. En gangsti
i grus anlægges til Vester Fjord vest
om Ishuset og forbindes til den eksisterende sti.
Tekst: Støtteforeningen for H.J. Bies Have
Illustrationer: Kirsten Lund-Andersen
og Leif Høgh

Bies Bryggeri blev grundlagt i 1841, da brødrene Anton og Frederik Bie indrettede et hvidtølsbryggeri i bagbygningen til Adelgade 26. Allerede i 1846 overdrog de bryggeriet til deres yngre
bror, Hans Jacob Bie, som drev virksomheden frem til sin død i 1904. Bryggeriet har navn efter
ham.
Bryggeriet lukkede i 1980 og blev derefter købt af den daværende Hobro Kommune. Det gamle
bryggerikompleks, som blev fredet i 1986, anvendes nu til bl.a. restaurant og mødelokaler.
H.J. Bies Bryggeri er et enestående velbevaret bryggerikompleks og tilmed et af Danmarks ældste. Bryggeriet repræsenterer samtidig levnedsmiddelindustrien, som dominerede i Nordjyllands
mindre provinsbyer efter ca. 1850. Hele komplekset med gærkældre, vognporte, lagre, ishus,
bryghus, have og privatbolig er blevet fredet for at bevare det gamle industrimiljø, som bl.a. arkitekterne Gottlieb Bindesbøll og Vilhelm Dahlerup har sat deres præg på.
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Bliv medlem af STØTTEFORENINGEN BRYGGER H J BIES HAVE
Støtteforeningen Brygger H J Bies Have, som blev stiftet i 2017, er i dialog
med Mariagerfjord Kommune og vil i samarbejde hermed inden længe indbyde til et orienterende møde. Her vil planen for Bies Have blive fremlagt i
håb om at kunne samle interesserede borgere, som kunne tænke sig at virke
for bevarelsen og renoveringen af Den fredede Bies Have m.m.
Henvendelse til tlf.: 98523525/ 23356208 og 29280398 eller mail:
kirsten.hjarnoe@gmail.com

AKTUELT fra
I det forløbne halvår har bestyrelsen
bl.a. forholdt sig til og kommenteret
følgende planer:

Sag 119. Principiel godkendelse af
boligprojekt på Mariager Havn
(Ny Havnvej 11) med tilhørende
dispensationer. 8. juni 2020. Se illustrationer.

Forslag til tillæg nr. 56 til Mariagerfjord
Kommuneplan 2013-2025 vedr. erhvervsbyggeri på Skivevej/ Storkebakken i Hobro.

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 49 for Ny Blaakilde.
Endelig vedtagelse af lokalplan 151/
2020 for Ny Blaakilde.

Kilde: Norconsult.
Grafik: Christian Made
Hagelskjær
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ARRANGEMENT EFTERÅR 2020

HOBRO HAVN SOM INDUSTRI - OG FRITIDSHAVN
I 1800- OG 1900-TALLET
Foredrag af museumsinspektør Lykke Olsen
MANDAG DEN 2. NOVEMBER kl. 19-21.00
Hobro Bibliotek. Store sal. Entré: kr. 40 inkl. kaffe/kage
Svedende havnearbejdere, inspicerende toldere, driftige fabriksejere og glade feriegæster. Hobro havn er historien om en typisk dansk, mindre havn i 1900-tallet, der kan
spores tilbage til 1800-tallet.
Fortællingen tager sin begyndelse i 1834, hvor det første bolværk blev etableret. Transport over land var langsomt og besværligt, og det nye bolværk gjorde, at skibene nu
kunne lægge til helt inde ved land. Det lettede transporten af varer fra ikke bare de allerede eksisterende virksomheder, men også fra de nye som snart efter etableringen
af den første havn begyndte at skyde op i Hobro. Man udskibede i stor stil korn i
1840’erne og senere også smør, ost og brændevin.
Sidst i 1800-tallet, hvor fænomenet fritid opstod hos byens industriarbejdere, blev havnen og fjorden også befolket af glade turister og lokale, der brugte fjorden til at bade
i og til at sejle med damper i fritiden.

NB! Vi kender ikke Coronasituationen i november, og der kan være begrænsning i antal deltagere.
Tilmelding er derfor nødvendig på byoglandmf@outlook.dk
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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, Havnegade 10,
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:

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.

Jutlander Bank
Reg. nr. 9336 konto nr. 3365774187
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.

Suppleanter: Helle Mathiassen,
helle_mathiassen@hotmail.com
Dorthe Palm Hansen,
dorthepalm1@gmail.com
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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