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EN ADELGADE
FORPLIGTER ...
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DET STORE
SVIGT!
EKSKURSION
TIL VIBORG

Adelgade ca. 1900

KUN EN GADE LANG, MEN HVILKEN GADE!
Arkitekt THYGE KLEMAN skrev denne artikel om Adelgade i Hobro i Amtsavisen Randers i september 1978. I Adelgade, mente han, kunne by og
borgere, om man blot ville det, genskabe det tidligere så intime byinteriør.
En restaurering af bykærnen kunne med forholdsvis små midler give beskæftigelse til adskillige – og en "adelgade" forpligter...
Adelgade i fjordbyen Hobro er omkring 600 meter lang fra syd til nord.
Det er et ædelt og ældgammelt gadeforløb. Dets linjeføring fra bakkerne i
syd til »vadestedet« over Onsild Å – og
op igen til draget i nord – er så historisk, at oprindelsen fortaber sig i den
fjerneste fortid.
Det historiske gør kun »linjen«, der i
dag stadig er Adelgade, mere attraktiv og uerstattelig.
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Op gennem Østjylland rejste gennem århundreder landsdelens befolkning. Den agende trafik blev med
»miils« mellemrum standset af de
vandløb, der fra baglandet søgte
mod fjorde, vige og hav. Immervad i
Århus, Randers Bro og nu her, broen
over Onsild Å, ved Danmarks længste fjord. Også her blev færger til
spange. Siden til bro og dæmning.
Den svagt buede Adelgade, radius
næsten en kilometer, centrum ude i

Thyge Klemann (1907-1979) arbejdede som arkitekt i Århus og var en af de vigtige
og mest benyttede arkitekter bag industribyggerier i byen samt en produktiv skribent
om arkitektur, byudvikling og kunst. Artiklen er skrevet i slutningen af de depressive
70’ere, der efter 60’ernes højkonjunktur bød på oliekriser, arbejdsløshed, underskud,
virksomhedslukninger, letmælk, bilfrie søndage og prisstigninger.
Klemann fandt, at 60’ernes byudvikling var præget af “forurening og støj”, men efter
70’ernes stilstand og ledighed var der nu “rigelig tid til igen at bringe vore byer, vort
landskab og vore enkelte huse i harmoni. At bøde på de uoverlagte fejltagelser, de
travle år bragte med... Gode tanker og smukkere huse og mere menneskelige byer,
bæres lige nu på en bølge af forståelse. Det kan føles, som om dette tidevand ikke
endnu har nået Adelgade.” Døm selv!
(Artiklen er let redigeret af Claus Pico Stæhr. Forside: Hobro 1677. Rigsarkivet).

Adelgade 60’erne

fjorden, bliver kun afbrudt så idyllisk
af Torvet. Engang lisvnerven gennem byen. Nu, som i andre byer, blot
en ofte mennesketom gågade.

for at vise, hvad man nu og sidenhen formår. Her må den største forpligtelse være overalt at holde udsynet over fjorden frit.

Omfartsvejen fra syd til nord, den
nye Brogade, gav Hobro en helt enestående chance for i Adelgade at bevare urørt en oprindelig og menneskevarm provinsbygade af helt
usædvanlig byhistorisk karakter.
Stor arkitektur repræsenterer gaden
ikke, men de lave hushøjder gør den
lys og venlig. Der er langt flere gode
huse, end man umiddelbart fornemmer.
Det er omkring Brogade, den nyere
by kan vokse sig stor efter nutidens
love. Herude, borte fra byens maleriske centrum, er de rige muligheder

Få byer har, som Hobro, en så enestående mulighed for at bringe sin
Adelgade – og de tilstødende østvest gader tilbage til tiden før 60’emes altfor hektiske bygge- og
ombygningsår. Den buede gade kan,
om byen og dens borgere vil det,
blive et af de danske købstæders
mest fortryllende gadeforløb. Det
må være et mål at sætte sig. Tilmed
et, hvis realisation ligger indenfor
det økonomisk overkommelige. Her
må flest mulige støtte museet og
museumsforeningen i bestræbelserne for at få etableret en beva-
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ringsplan for bykernen. En plan indeholdende en registrering af bygninger, porte og gårdrum. Med en
sådan byplan, hvorpå alt af interesse er markeret med farve, er begyndelsen gjort til en smukkere by.
Intet hus – og mange er allerede
hundredeårige, der berøres af signaturen – må ændres uden kyndig bistand og godkendelse. Sådan er det
efterhånden i mange byer, sådan
burde det være i Hobro. Og sagen
haster...
Støttes denne forening, kan den
være med til at løse opgaven og at
øve æstetisk indflydelse på byens
fremtid. Der er huse iblandt, der
efter mindre ændringer (senere skiltning, baldakiner og alt for store butiksruder) kunne blive bevaringsværdige. Der er huse, som allerede
er det.

hvert semester højt kvalificerede arkitekter, der har restaurering og bybevaring som fag.

I en oversigt over fredede bygninger
i Danmark anno 1972, er Hobro kun
nævnt med det fredede Fyrkat. Her
er byen ikke fulgt med i de bestræbelser, dét øvrige land har gjort sig
for at beskytte kulturelle værdier.
En indbydelse fra museumsforeningen til »det særlige bygningssyn«
kunne skaffe klarhed over mange
ubesvarede spørgsmål.
Grundlaget for en tilbageføring til gadens tidligere arkitektur kunne her,
som i mange andre byer, være en
kommunal opmåling af begge gadesider. Her kunne man ønske, at en
så stor by som Hobro havde et arkitektkontor. Sideordnet med kommunens øvrige tekniske afdelinger. Fra
Arkitektskolen i Arhus kommer efter

Landets mest usædvanlige kirke fra
nyere tid blev her bygget 1852 af
kongelig bygningsinspektør M. G.
Bindesbøll. (1800-1856). Den originale tegning er fundet i kirkens arkiv
og hænger nu i præsteværelset.
Ingen by i landet har mage til trappepartier som de, der her fører fra
de gamle gader til den højtliggende
kirkeplads (kirkegården nedlagt
1842). Så langt tilbage som på Resens atlas fra ca. 1670 har de trin
fængslet tegneren.
En sanering omkring kirkebjerget af
skure, udbygninger, en pølsevogn og
en skæmmende øl-gavlreklame burde overvejes. En forstående havearkitekt kunne gøre dette århundredgamle maleriske bybillede til, hvad

De gode arkitekter
Det er ikke gode arkitekter, Hobro
har manglet. Det er her, som overalt,
de senere ændringer, der skæmmer
vore gader. Arkitekt Eggert Achen
(1863-1913) byggede 1884 Teknisk
Skole i Skibsgade. Samme år Sparekassen på Torvet. På den gamle
skoles grund. Fra 1826, brændt
1880.
Fra Arhus kom også arkitekt Ths.
Arboe (1836-1917) med sit amtssygehus 1880 i Sønderallé. (Senere
påbygget en etage). Arboe havde tidligere boet i Hobro. Allerede 1869
havde han bygget Tinghuset på Torvets vestside (nedbrudt). I 1882
kommuneskolen (senere udvidet).
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En anden kongelig bygningsinspektør, Ejnar Packness (1879-1931),
berigede Hobro med sine huse.
Mest markant dog i 1920, da byen
fik sit Ting- og Arresthus.

det burde være, byens største seværdighed. Et exterior, som andre
huse måtte leve op til.
Et kapitel for sig er arkitekt Alf. Cock
Clausens fabrikskompleks ved åen
(fra 20’eme og 30’eme). Helt enestående er dertil det dejlige gamle
pakhus med tandsnitgesims og
buer. En værdig afslutning af en
gade. Der er andre pakhuse, der fortjener opmærksomhed. Gamle længer, hvor nu enkelte nye vinduer
ødelægger et ellers fint miljø.

Det blev arkitekt J. P. Jensen Værum
(1855-1926), der oftest byggede i
Hobro. Over 30 huse bærer hans

Hvor må der let kunne findes utallige muligheder for en fremtidig udnyttelse af Spritfabrikkernes smukke, solide og gode bygninger. I en
tid, hvor også industriens huse
søges bevaret som led i bybilledet.
Som eksempel på en forgangen tids
industrialisme, får Hobro her en hel
tidsepoke forærende. Alle de problemer, andre byer har med at skaffe
rum for udstillinger, ungdommens fritidsudfoldelser, koncerter, møderum
for alle fraktioner, kan Hobro løse
her.
5
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tog år at overvinde for det lille bysamfund mellem sø og fjord.

signatur. Det er helt usædvanligt, at
Lokalhistorisk Arkiv i Randers har
reddet Værums efterladte arkiver.
Det burde være muligt for Hobro
Byarkiv her at få overladt bladene til
huse i Hobro (evt. fotokopi). Da kunne man, hus for hus, se de oprindelige facader. Efter disse kunne husene føres tilbage til dem, som arkitekten gav byen. 1902 byggede Værum teater i Vestergade (tilbygget i
vest 1925). Uheldigt med det hul i
gadebilledet, der nu er blevet overfor
teatrets indgang. 1904 kom Banken
for Hobro og Omegn. Blot to af hans
huse, der begge er forblevet, som de
af arkitekten blev givet Hobro.

Desmere påkrævet må det derfor
være at bevare husene fra midten af
forrige århundrede og indtil århundredskiftet. Det er dem, der præger
Hobro. Ikke blot i den buede Adelgade, men også i øst-vest gaderne
herfra. Her er det særligt Morellgades huse, der beder om hensyn og
forståelse. Huse som restaurerede
kan blive værdifulde i gadebilledet.
Flytningen af »Hobro-Huset« til købstadsmuseet Den gamle By i Arhus,
var et tab for Hobro. Ikke mindst et
tab, hvad der kom i stedet som nabo til arkitekt Packness’ arkitektonisk værdifulde tinghus. Her var
»fjenden« ikke ild eller lejetropper,
men byens borgere og styrelse.
De mange huse, der blev bygget i
Adelgade efter brandene, var meget
anonyme og er nu borte. Dog vil eksperter under en registrering sikkert
kunne gøre fund. Gårdinteriøreme

Brande og brande igen har ødelagt
hele gadestrækninger. Mellem 1614
og -19 brændte 47 huse. 1690 halvdelen af byen. 1812-13: 126 huse.
Over 200 ialt opregner de gamle
analer. Svenskekrigen 1660, spanske lejetropper 1808 og tyskere i
1864, var også prøvelser, som det

Hobro-Huset flyttet til Den gamle By i Aarhus
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burde der arbejdes med. Her lever
endnu minder om den forsvundne by
bag puds og isoleringsplader, dækkende gammelt bindingsværk.

lighed. Man kunne ønske for byen,
at den nu erkendte, hvad der blev
tabt undervejs. At den i den stille
tid, der kommer, ville forberede sig
på fremtiden. Kommer der igen tider
med foretagsomhed, vil ingen da
tænke på restaurering.

Forurening og støj tog overhånd i
“de rige 60'ere”. Nu rådes der bod
på de skader, der da skete. Overfor
vore byer, vort landskab og de enkelte huse, var samme periode ikke
mindre fremfarende.

Møder disse tider en renoveret by,
kan den være forpligtende og inspirerende for også en smukkere by i
yderkvartererne.

Stilstand og ledighed er den nye
rytme, vi skal igennem. Der bliver i
de kommende år rigelig tid til igen at
bringe vore byer, vort landskab og
vore enkelte huse i harmoni. At
bøde på de uoverlagte fejltagelser,
de travle år bragte med.

Det er et stort ansvar, der netop nu
påhviler myndigheder og private i
Hobro.
Gode tanker og smukkere huse og
mere menneskelige byer, bæres lige
nu på en bølge af forståelse.

Adelgade - et fælles ansvar
Hobros Adelgade har en fremtrædende plads blandt de købstæder,
der kan genskabe meget af et tidligere ansigt. Der er altfor mange
byer, der ikke længere har den mu-

Det kan føles, som om dette tidevand ikke endnu har nået Adelgade.

Thyge Klemann
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Adelgade primo 1900-tallet

ARRANGEMENTER FORÅRET 2018

DET STORE SVIGT
Foredrag ved miljøjournalist og forfatter Kjeld Hansen
I samarbejde indbyder Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord og By og Land
Mariagerfjord sine medlemmer og alle, der har interesse i naturen til et foredrag, som
tager udgangspunkt i Danmarks natur: Hvordan går det egentlig med den?
Kjeld Hansen udgav i oktober 2017 sin nye bog DET STORE SVIGT, en beretning om
hundrede års naturfredning i Danmark, hvor der stilles skarpt på naturfredningens
stærke og svage sider og ved flere eksempler afsløres, hvordan millioner af kroner er
spildt på nyttesløse fredninger, myndighedernes svigtende kontrol, m.v.
Kjeld Hansen fremhæver i sin nye bog: Naturfredningsforeningen og EU står alene med
at vogte naturværdierne, og det er ikke nok. Kjeld Hansen har arbejdet med grundighed
og dokumentation, som det er vanskeligt at komme uden om.
Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål. Alle er velkomne og bedes gerne senest den
5. marts tilmelde sig på mail: byoglandmf@outlook.dk

TIRSDAG D. 6. MARTS KL. 19.00-21.00
Sted: Kulturhuset i Arden
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/brød
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ARRANGEMENTER FORÅRET 2018

Søren Frederiksen, formand for arbejdsgruppen vedr. Bies Have, ved
lysthuset i haven. Det andet hus lå helt ud til Vesterfjord.

NYT OM BIE’S HAVE
Nu ser det ud til, at der sker noget med Bies Have...
Hør mere om de fremtidige planer for renovering.

MANDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-20.00
Sted: Hobro Bibliotek, Store sal. Gratis adgang.

HUSK OGSÅ GENERALFORSAMLING!
Foreningens generalforsamling afholdes efter foredraget iht. vedtægterne

MANDAG DEN 12. MARTS KL. 20.00- 21.00
Sted: Hobro Bibliotek, Store sal. Gratis adgang og kaffe/kage kun for medlemmer.

EKSKURSION TIL VIBORG LØRDAG DEN 9. JUNI KL. 14.00
Mariager Museumsforening arrangerer tur til Viborg Domkirke. Medlemmer af By &
Land Mariagerfjord er velkomne til at deltage. Tidligere domprovst Arndt Jessen Hansen
viser rundt og fortæller om Domkirken. Man kører i egne biler eller kan benytte samkørsel.
I Mariager: Afgang fra Egepladsen i Mariager kl. 13.00. Nærmere oplysninger om øvrige
samkørselsmuligheder: Se www.facebook.com/ByLand-Mariagerfjord og omtale i lokalaviserne. Efter besøget: Kaffe og kage.
Mødested i Viborg: Viborg Domkirke
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REGNSKAB FOR BY OG LAND MARIAGERFJORD 2017

HUSK: Du har mulighed for at tegne abb. på fire numre af By&Land for kun kr. 110.
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BY OG LAND MARIAGERFJORD BUDGET 2018
Indtægter:
Kontingent
Salg af blad By & Land
Entre, salg kaffe m.m..
Salg annonce
Indtægter i alt
Udgifter:
Administration, porto m.m.
Annonce, Hjemmeside m.m.
Foredrag, møder m.m.
Kontingent, blad By & Land
Indkøb kaffe, kage til arr.
Udgifter i alt

kr.
kr.
kr.
kr.

7.000,00
2.500,00
5.500,00
2.000,00
kr. 17.000,00

kr.
kr.
kr.
kr.
Kr.

4.000,00
3.500,00
3.500,00
4.000,00
2.000,00
kr. 17.000,00

Balance

kr.

0,00

Mariager, den 7. januar 2018.
/Jørgen Simonsen, kasserer/bestyrelsen.

Stor tilslutning til besøget på Overgaard Gods september 2017

KONTINGENT 2018
Det er tid for kontingentbetaling for 2018.
Kontingent og bladet By og Land (såfremt dette ønskes) bedes venligst indbetalt
senest den 12. marts 2018. Se betalingsoplysninger på bagsiden.
Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Jørgen B. Simonsen
Kasserer i By og Land Mariagerfjord
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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 Riise Valeur, Hanehøjvej 9, Ajstrup, 9560 Hadsund. Tlf.: 98573710.
Hanne Egebjerg, Aalborgvej 82, Glargårde 9560 Hadsund. Tlf.: 98162904.
by@landskab.com
Suppleanter: Karen-Margrethe Andersen, Vestparken 7, Valsgård, 9500 Hobro.
Tlf.: 98523524/20319907. kmmmh@andersen.mail.dk
Christina Grandjean Gleerup, Horsøparken 44, 9500 Hobro. Tlf.: 51336976.
cggleerup@hotmail.com
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.

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.
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STÆHR GRAFISK

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

