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FORORD

Arkitektskolen Aarhus sætter med projektet 
Screening af Danmarks Kulturmiljøer fokus på 
kulturmiljøer og bebyggede helheder i Dan-
mark. Med en screening, der skal udvælge 
særligt værdifulde kulturmiljøer, er formålet 
med projektet at pege på de værdier og ud-
viklingspotentialer, som den byggede kultur-
arv rummer. 

Kulturmiljøer handler ikke blot om bevaring, 
men skal have værdi for mennesker i dag. De 
fysiske spor i kulturmiljøerne fortæller steds-
specifikke og ofte kraftfulde historier, som po-
tentielt kan styrke lokale erhverv og tiltrække 
turister og tilflyttere, såfremt deres fortælle-
kraft aktualiseres og aktiveres. 

Projektets ambition er at tilvejebringe et stra-
tegisk og metodisk overblik, hvormed kom-
munerne kan identificere kulturmiljøernes 
værdier. De lokale fortællinger synliggøres 
og bliver derved et redskab til at aktivere kul-
turmiljøerne som en ressource for udvikling i 
kommunerne. 

Gennem en dialogbaseret proces med de 
kommuner som Arkitektskolen Aarhus har be-
søgt, er der udviklet en metode til Screening 
af Kulturmiljøer (SAK). Målet er at tilvejebrin-
ge et håndterbart redskab, der på enkel vis 
kan anvendes af kommunerne, som er myn-
dighed på kulturmiljøområdet. 

Kulturmiljøerne i Danmark rummer store byg-
ningskulturelle værdier med mange spæn-
dende kulturhistoriske fortællinger. Ved at 
sætte disse fortællinger i spil kan vi sammen 
bevare og udvikle kulturmiljøernes store ibo-
ende potentialer. 

Mogens A. Morgen 

Professor, arkitekt MAA

Simon Ostenfeld Pedersen 

Lektor, cand.mag 
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SCREENINGSKRITERIER
1) Kulturmiljøet skal være udpeget, eller kun-

ne overvejes som udpegning, i kommunen
2) Kulturmiljøet skal indeholde et bebyg-

get miljø eller helhed (ikke enkeltstående 
bygninger, monumenter, gravhøje, ruiner, 
voldsteder, diger eller lign.)

3) Kulturmiljøet skal rumme en bærende for-
tælling, der kan opleves på stedet gennem 
synlige spor 

SCREENING AF DANMARKS  
KULTURMILJØER

METODE TIL SCREENING AF 
KULTURMILJØER (SAK)

Kulturmiljøer har en unik sammensætning af 
stedbundne fortællinger og potentialer, der 
kan udvikles som styrkepositioner i kommu-
nen. Kulturmiljøer giver os en forståelse af, 
hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Og udvik-
ling af kulturmiljøernes bygningskultur kan 
være en god forretning – ikke alene for den 
enkelte ejer, men også for omkringliggen-
de boliger og kommunen som helhed, fordi 
kulturmiljøerne kan skabe øget livskvalitet og 
økonomisk værdi i forhold til turisme, erhverv 
og bosætning.

Arkitektskolen Aarhus har i 2016-2017 gen-
nemført en strategisk screening af kulturmil-
jøer i 22 kommuner. Med initiativet Screening 
af Danmarks Kulturmiljøer tilbydes yderligere 
30 kommuner en screening af deres værdi-
fulde kulturmiljøer, således at størstedelen af 
landets kulturmiljøer og værdien af dem bli-
ver kendt. Screeningen af kulturmiljøer gen-
nemføres i et samarbejde mellem kommuner, 
museer og Arkitektskolen Aarhus. 

Screening af Danmarks Kulturmiljøer er en 
del af et forskningsprojekt på Arkitektskolen 
Aarhus, som skaber ny viden indenfor beva-
ring og udvikling af kulturmiljøer. Hertil har 
Arkitektskolen Aarhus udviklet en ny metode 
til kulturmiljøer – Screening Af Kulturmiljøer 
(SAK). Metoden, der er koordineret med dan-
ske og internationale værdisætningsmetoder, 
er udviklet med henblik på den kommunale 
planlægning og private rådgivere, men værk-
tøjet kan tilpasses andre formål.

Screeningsmetoden kombinerer eksisterende 

registreringer og viden med besigtigelser af 
kulturmiljøerne, som de foreligger i dag. Kul-
turmiljøerne vurderes ved en værdisætning 
af deres kulturhistoriske værdi, arkitektoniske 
værdi og integritetsværdi. På baggrund heraf 
vurderes kulturmiljøernes samlede fortælle-
værdi, der danner grundlag for en nuanceret 
udvælgelse og prioritering. Heri indgår også 
en stillingtagen til kulturmiljøernes egenska-
ber for at fremme turisme, bosætning, er-
hverv og kultur, som kan udgøre et stærkt ud-
viklingspotentiale for den enkelte kommune. 

Den viden, der foreligger i kommunerne og 
museerne er en integreret del af arbejds-
grundlaget. Indledningsvis gennemgås den 
eksisterende kommuneplans udpegning af 
kulturmiljøer i dialog med kommune og mu-
seum. Formålet er at afdække kulturmiljøer-
nes status; hvilke er der særligt fokus på i den 
strategiske planlægning, og er der væsentlige 
kulturmiljøer, som af forskellige årsager ikke 
er udpegede, men som alligevel bør indgå i 
screeningen? Dialogen tager også stilling til, 
om nogle kulturmiljøer helt bør udgå på bag-
grund af fastlagte screeningskriterier eller af 
andre omstændigheder. 

Metoden er udviklet i dialog med kommuner, 
museer og andre interessenter og vil løbende 
blive opdateret som en del af forskningspro-
jektet. I tilknytning til projektet holder Arkitekt-
skolen Aarhus kurser for fagfolk om kulturmil-
jøer.

RAPPORTENS INDHOLD
Denne rapport indeholder et skema over kommunens kulturmiljøer, 
kort- og billedmateriale samt uddybende kulturmiljøanalyser for ud-
valgte kulturmiljøer i kommunen. Skemaet sammenfatter vurderin-
gen af det enkelte kulturmiljøs værdier og egenskaber: 

KULTURMILJØETS VÆRDIER skal være aflæselige i dag og baserer sig 
på en vurdering af følgende tre værdiparametre, der rangeres fra 1 
til 5, hvor 1 er lavest og 5 højest: 

  Kulturhistorisk værdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets historiske 
betydning og kulturhistoriske fortælleværdi? 

  Arkitektonisk værdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets rumlige, 
formmæssige og arkitektoniske kvaliteter? 

  Integritetsværdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets helhed og sam-
menhæng? 

KULTURMILJØETS EGENSKABER er en indikator for iboende egenska-
ber ved et kulturmiljø. Kulturmiljøets egenskaber vurderes ud fra 
følgende fire kategorier, der rangeres fra 1 til 5, hvor 1 er lavest og 
5 er højest: 

  Turisme: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan fremme 
turisme og/eller turismerelateret virksomhed?

  Bosætning: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan rumme 
bosætning og/eller være en ressource for tilflytning?

  Erhverv: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan rumme og/
eller være en ressource for virksomheder og erhverv?

  Kulturformidling: Har kulturmiljøet særlige egenskaber inden for 
formidling af kulturoplevelser og/eller aktivering af stedets fortæl-
ling?

OPSTART FORUNDERSØGELSE BESIGTIGELSE KONKLUSION
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De kulturhistoriske temaer er gennemgående 
hovedtræk, som har spillet en væsentlig rolle 
for egnens udvikling. Temaerne er karakteristi-
ske for flere af de screenede kulturmiljøer, der 
i kraft af deres fysiske fremtræden afspejler 
bærende fortællinger i kommunen.

TEMAER FOR KULTURARVEN 
I MARIAGERFJORD KOMMUNE

FJORDEN
Mariager Fjord har haft en stor betydning for 
den gennerelle udvikling af de omkringliggen-
de byer, landbrug og industri, som alle tydeligt 
lægger sig i forhold til fjordens karakteristiske 
landskab. Landsbyerne ligger i det højtliggen-
de morænelandskab trukket tilbage fra kysten, 
hvor landbrugsjorden er mere tilgængelig, 
mens fjorden har været udgangspunkt for in-
dustriens udvikling både i form af den tidlig 
mølleindustri og den senere industrielle pro-
duktion af kalk, tegl og cement. Fjordlandska-
bet knytter på fin vis kulturmiljøerne langs ky-
sten og landbruget sammen i en overordnede 
fortælling om udviklingen af kommunen. 

BYEN
Mariagerfjord Kommune indeholder fire stør-
re hovedbyer: Arden, Hadsund, Hobro og Ma-
riager. Både Hobro og Mariager har tidligere 
været overfartssteder, som senere har udvik-
let sig til købstæder med handelscentre. Beg-
ge ligger strategisk placeret mellem fjorden 
og landbrugsproduktionen i indlandet. Med 
opførelsen af Hadsundbroen i 1904 ophør-
te Mariager med at tjene som overfartssted 
over fjorden, og byens udvikling stagnerede, 
mens udviklingen omkring Hadsund voksede. 
Arden knytter sig ikke til fjorden, men er en 
stationsby som er opstået med udviklingen af 
jernbanen. Byerne og deres opland, spiller en 
vigtig rolle for bosætning i kommunen, hvor 
specielt Mariager og Hobro indeholder stær-
ke kulturhistoriske elementer, som aktivt kan 
inddrages i udviklingen.  

LANDBRUGET
Landskabet bærer tydeligt præg af landbru-
gets udvikling i kommunen, hvor landsbyer 
som Glenstrup og Snæbum ligger strategisk 
i forhold til de let kuperede dyrkningsarealer. 
Store dele af landsbrugsjorden har tidligere 
tilhørt herregårdene, hvor flere hovedgårde og 
fæstebyer har været underlagt driften af deres 
dyrkningsarealer. Denne fortælling kommer 
blandt andet tydeligt til udtryk ved herregår-
den Visborggård og fæstebyen Visborg, som 
ligger tæt op til godset. 
Den omfattende dræning og inddæmning af 
landskabet yderst i fjorden har også spillet en 
betydelig rolle, hvilket bl.a. opleves ved pum-
pestationen Helberskov og dræningskanaler-
ne i landskabet langs fjorden. Flere af herre-
gårdene og landsbyerne ligger inden for de 
udpegede landskabsinteresser i kommunen 
og illustrer på fin vis, hvordan kultur og natur 
har påvirket på hinanden.

INDUSTRIEN
Flere steder findes synlige og letaflæselige 
spor fra industri- og råstofudvikling, både i 
form af kalk- og teglbrænding fra middelal-
deren til den senere cementindustri og salt-
produktion, som har fundet sted langs kysten. 
Dania er her et unikt eksempel på et industri-
samfund, der har udviklet sig i slutningen af 
1800-tallet, hvor der var let tilgang til råstof-
ferne kalk og ler samt gode eksportmulighe-
der via fjorden. Stinesminde er ligeledes et 
arbejdersamfund, som er opført i nær relation 
til det tidligere Stinesminde Teglværk. Værket 
eksistere ikke længere, men ladepladsen og 
kulturmiljøet ved Stinesminde fremstår som 
et godt eksempel på kystmiljøerne, der ud-
springer af industrien. De små industrimiljøer 
omkring Mariager Fjord er vigtige kulturmiljø-
er, som ligger velbevaret tilbage i fjordland-
skabet.

Region:
Kommunenummer:
Indbyggertal:
Største by:
Kulturmiljøer:

Nordjylland
846
42.125 (2018)
Hobro (12.032 indbyggere i 2018)
I Mariagerfjord Kommune er der på besigtigelsestidspunktet udpe-
get 35 kulturmiljøer, som indgår i Kommuneplan 2013-2025. Der er 
udgivet kommuneatlas for den tidligere Mariager Kommune (1994). I 
forbindelse med nærværende projekt og i dialog med Mariagerfjord 
Kommune og Nordjyllands Historiske Museum er der udarbejdet en 
liste med i alt 39 kulturmiljøer, som danner baggrund for screenin-
gen.

SCREENEDE KULTURMILJØER  
I MARIAGERFJORD KOMMUNE 
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HELBERSKOV
Forteklyngeby med tætliggende uudflyttet gårde 
og mindre, tætliggende landhuse fra 1700- og 
1800-tallet langs et slynget vejforløb. Helberskov 
Pumpehus opført ved kysten nord for Helberskov 
i 1947 i forbindelse med større landbrugsindvin-
ding.

Visborggård er i privat eje og ikke offent-
ligt tilgængelig. Området omkring den 
imposante hovedbygning har til gengæld 
store formidlingspotentialer, der knytter 
sig til det helstøbte herregårdslandskab. 
Landsbyen ligger i fin tilknytning til Had-
sund som et forstadsområde til den større 
bydannelse.

Herregårdsanlægget har et tydeligt og 
gennemgående arkitektonisk formsprog, 
der knytter sig til hovedbygningen og de 
omkringliggende funktionsbygninger.
Landsbyen Visborg er tidligere fæstegods 
under Visborggård og har derfor flere ud-
viklingstræk, der knytter byen til herregår-
den.

VISBORGGÅRD OG VISBORG
Helstøbt herregårdslandskab, som indeholder 
både det imposante herregårdsanlæg Visborg-
gård, den nærtliggende fæsteby Visborg, samt 
en udstykket husmandskoloni ved Visborg Skov-
mark.

Havnø ligger i landskabet mellem Mari-
ager Fjord og Lounkær Skov, og benyttes 
i dag til rekreative formål, med blandt 
andet et aktivt fiskemiljø fra molen ved 
udskibningshavnen. Området kan med 
fordel udvikles i forbindelse med naturtu-
risme.

Hovedbygningen i kvadersten (1846) med 
avlsanlæg samt de øvrige bygnings– og 
landskabselementer, herunder mølle, ud-
skibningssted og træalléer, fremstår over-
ordnede set som et helstøbt og velholdt 
herregårdslandskab langs kysten ud til 
Mariager Fjord. 

HAVNØ
Herregårdslandskab med store mark- og skovare-
aler ud til Mariager Fjord. I landskabet omkring 
hovedgården findes flere funktionsbygninger, 
der relaterer sig til herregården herunder to lan-
darbejderboliger, gartner- og skovfogedbolig, ud-
skibningssted samt en fredet hollændermølle fra 
1842.

Hadsund har fortsat en funktion som cen-
terby for lokalområdet. Byens historiske 
spor vil med fordel kunne understøtte en 
udvikling af byen, som knytter sig til ho-
vedgaden og forbindelsen til havnen.

Bebyggelsesstrukturen er letaflæselig og 
flere af de tidligere funktionsbygninger 
ligger i stadig forbindelse med handelsby-
ens centrum. Dog er gadeforløbet præget 
af større infrastrukturelle omlægninger.

HADSUND MIDTBY
Tidligere overfartssted med mole og færgekro 
på sydsiden af fjorden. På nordsiden af Mariager 
Fjord knytter Havnegade det forhenværende fær-
geleje og handelstorv til handelsbyens centrum. 
Langs kysten ligger to villaområder med lange 
matrikler, der strækker sig ned til fjorden. 

Helberskov har som landsby og landind-
vindingsprojekt en stærk formidlende ka-
rakter. Diget, pumpehuset og de mange 
afvandingskanaler i landskabet er derfor 
vigtige elementer, som bør ivaretages 
gennem rammebestemmelser.

På grund af dårlig landbrugsjord ligger 
den oprindelige landsbygrænse uforan-
dret  og landsbystrukturen fremstår vel-
bevaret med en tæt klyngebebyggelse 
langs Als Oddevej og Havnøvej. Kanaler-
ne i landskabet ud mod Mariagerfjord er 
desuden velholdte og karakteristiske for 
oplevelsen af området.

Værdisætningen og potentialevurderingen baserer sig på en vurde-
ring fra 1 (lavest) til 5 (højest) på de forskellige parametre

BESIGTIGELSESSKEMA
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HADSUND INDUSTRIKVARTER
Møllebygning med dæmning, møllesø og åløb i 
et grønt bælte langs udkanten af Hadsund. Om-
rådet har tidligere været farveri- og trykkeindustri 
(1854). 

Brøndbjerg har bevaret sin atmosfære-
fyldte landsbystruktur, hvilken bør sikres 
gennem rammebestemmelser.

Landsbyens oprindelige struktur er ty-
deligt aflæselig, men svækkes af at flere 
bygninger er fjernet i landsbyens kerne. 
Desuden er mange bygningerne mislig-
holdte, hvilket svækker den overordnede 
oplevelse af landsbyen.  

BRØNDBJERG
Brøndbjerg er en reguleret vejby med flere uud-
flyttede gårde, som stadig ligger tæt ind til lands-
bygaden. Flere af gårdene har fået nye stuehuse.

Willestrup har gode egenskaber for turi-
strelateret virksomhed og kulturformid-
ling, da herregårdsmiljøet fremstår intakt 
og let aflæseligt. En forløsning af dette 
potentiale vil kræve, at herregården åbnes 
for publikum. 

Herregården fremstår som et stærkt kul-
turmiljø med mange velbevarede ele-
menter, som tilsammen udgør et helstøbt 
historisk område, hvor arkitekturen og 
landskabet er stærke, formidlende ele-
menter.

WILLESTRUP
Willestrup udgør et omfangsrigt kulturmiljø med 
en trefløjet, rødkalket hovedbygning (1542), 
voldanlæg, møllesø samt mølle, avlsgård fra 
midten af 1800-tallet, lysthus i bindingsværk og 
barokhaven med lindealléer. Langs Willestrupvej 
fører velholdte alléer op til herregården. 

Ouegård og møllen er privat beboelse, og 
der er ikke offentlig adgang. Der kan med 
fordel anlægges vandreruter i landskabet 
omkring Villestrup Å, hvilket ville udnytte 
afstanden mellem elementerne i kultur-
miljøet. 

Kielstrups stærkeste egenskaber knytter 
sig til landsbyens fortestruktur og bebyg-
gelsen i den sydlige udkant. Det anbefales 
at sikre landsbyens struktur.  

En enkelt af herregårdens udlænger er 
bevaret, mens størstedelen er nyopførte 
og dominerer overordnet set anlægget. 
Ouegård herregård og vandmøllen ligger 
med stor afstand og opleves separat. Møl-
lemiljøet har dog bevaret en høj grad af 
integritet.

Fortestrukturen i Kielstrup er intakt, men 
bebyggelsen er opført i forskellige perio-
der og fremstår blandet. Enkelte gårde i 
landsbyens sydlige udkant er bevaret og 
giver sammen med den gamle skole på 
Grevhøjvej i særlig grad landsbypræg.

OUEGÅRD
Herregårdsanlæg med vandmølle beliggende ned 
til Mariager Fjord. Ouegård hørte tidligere under 
Mariager Kloster, men den nuværende hoved-
bygning er fra 1911. Omkring vandmøllen findes 
et mindre miljø med boliger og udbygninger ud 
til Mariager Fjord. 

KIELSTRUP
Kielstrup er en klassisk forteby, hvor landsbyen 
ligger placeret omkring en stor ubebygget forte.

Områdets egenskaber knytter sig til det 
grønne områdes funktion som rekreativt 
område i Hadsund. 

Området er svært tilgængeligt, bortset fra 
selve møllegården, der fremstår velbeva-
ret, og den rekreative sti, som løber langs 
det grønne område i skellet til et bolig-
kvarter. Kulturmiljøet er derfor svært aflæ-
seligt og fremstår i dårlig stand.
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STINESMINDE
Stinesminde er et fiskerleje beliggende i et ku-
peret terræn på nordsiden af Mariager Fjord. Be-
byggelsen består af oprindelige fiskerhuse samt 
villaer fra 1800- og 1900-tallet, og ved slæbeste-
det findes ophalingsspil, tjæregryde og skurbe-
byggelse.

Den atmosfærefyldte landsbykarakter og 
placeringen ud til Glenstrup Sø er vig-
tige egenskaber i forhold til udvikling af 
bosætning på landet. Disse kvaliteter bør 
derfor ivaretages gennem en bevarende 
lokalplan.

Landsbystrukturen er velbevaret og bærer 
præg af en tidligere stjerneudskiftning. De 
vigtigste elementer knytter sig til kirken, 
præstegården, det slyngede vejforløb, 
stendigerne, de uudflyttede gårde i land-
skabet ud mod Glenstrup Sø.

GLENSTRUP
Glenstrup er en forteklyngeby beliggende på 
en nordvendt skråning ned mod Glenstrup Sø. 
Kirken er højtliggende og har en central plads i 
landsbyen, hvor præstegården findes i landsby-
ens nordøstlige udkant.

Skovsgård hovedgård drives i dag som 
landbrug, hvilket skinner tydeligt igen-
nem i kulturmiljøets samlede udtryk. Kul-
turmiljøets arkitektoniske værdier knytter 
sig til hovedbygningen og de oprindelige 
staldlænger samt forpagterboligen, mens 
de nye landbrugsbygninger er meget do-
minerende.

SKOVSGÅRD HOVEDGÅRD
Hovedbygning (1875) med tilhørende trelænget 
staldkompleks opført i kampesten, en forpagter-
bolig og adskillige nyopførte lader og maskinhu-
se, som ligger ved ankomsten til hovedgården. 

Både ringvolden og møllen repræsente-
rer stærke kulturhistoriske fortællinger 
for området fra forskellige tider. Området 
besidder derfor gode muligheder for of-
fentlige formål i forbindelse med kultur-
formidling, turisme m.m.  

Snæbum er et aktivt landbrugsmiljø, 
hvorfor der er sket større ændringer i byg-
ningsmassen i forbindelse med en moder-
ne udvikling af landbruget. Landsbystruk-
turen og de landskabelige kvaliteter bør 
tages højde for i en videre udviklingspro-
ces, så de ikke går tabt.

Vikingeborgen og Fyrkat Mølle er stærkt 
forbundet til det flade ådalslandskab og 
vandet, hvilket også  binder kulturmiljøet 
sammen. Møllen fungerer som adkomst 
til ringvolden. 

Gårdene og den øvrige bebyggelse ligger  
som en uregelmæssig klynge omkring 
Snæbum Sø, hvilket er et vigtigt karakter-
træk  for oplevelsen af landsbyen og det 
omkringliggende landskab. 

FYRKAT VIKINGEBORG
Ringvold fra 980, der ligger synligt i ådalen ved 
Onsild Å omgivet af vådområde. Op til ringbor-
gen ligger Fyrkat Mølle, som blev genopført 1961 
erstattet af Ryds Mølle fra Vigerslev på Fyn.  

SNÆBUM
Mindre forteby med gårde, der ligger sig i land-
skabet omkring Snæbum Sø. Snæbum kirke lig-
ger sydøst for søen, hvortil enkelte huse lægger  
sig ind til søbreden og danner en tættere bebyg-
gelsesstruktur.

Grundet kulturmiljøets let aflæselige og 
fortællende helhed, har  fiskerlejet gode 
egenskaber inden for kultur og formid-
ling, hvilket er forstærket gennem Realda-
nias projekt ’Stedet tæller’. Stinesminde 
bør sikres mod forandringer og opførelse 
af nye boliger, hvilket kan svække integri-
teten af området.

Fiskerlejets intakte struktur og de mange 
bevarede elementer i kulturmiljøet, som 
de små skure og tjæregryden, er stærke 
formidlende elementer om fiskerikultu-
ren på egnen. Teglværksindustrien, som 
fiskerlejet er opstået omkring, er der kun 
en udskibningsbro tilbage efter.
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FLADBJERG
Fladbjerg er et mindre fiskeleje, der ligger langs 
Hadsundvej ud til Mariager Fjord. Husene er op-
ført i begyndelsen af 1900-tallet og ligger på lange 
smalle parceller, der strækker sig mellem kysten 
og Hou Skov. Nyere bebyggelse er opført i områ-
det bag fiskerlejet.

Å Mølle er koblet til et større stiforløb ved 
Kastbjerg Å og har i den sammenhæng 
gode egenskaber for turisme samt kultur-
formidling af møllelandskabets betydning 
for Mariagerfjord Kommune.

Møllen og de tilbageværende driftsbyg-
ninger er velholdte og repræsenterer på 
fin vis mølleindustrien, som er opstået 
ved fjorden. Den direkte relation mellem 
møllen og ådalen samt sporene fra ud-
skibningssted ved kysten er vigtige for 
forståelsen af industriens udvikling.

Å MØLLE
Mølle med opstemmet Møllesø ved udmundin-
gen af Kastbjerg Å. Møllen har indeholdt forskel-
lig produktion gennem tiden, hvorfor området 
indeholder større driftsbygninger, der ligger i for-
bindelse med fjorden.

Industriområdet udgør i sammenhæng 
med boligerne og det omgivende kultur-
landskab et industrimiljø med stort for-
midlingspotentiale. En bevarende lokal-
plan bør udvikles for at sikre ivaretagelsen 
af de kulturhistoriske interesser.

Kulturmiljøet er velholdt og området inde-
holder tydelige spor fra cementindustrien 
både i form af fabrikker, erhvervshavne, 
kridtgrav og arbejderboliger. Sammen-
hængen mellem områdets elementer 
fremstår tydelig og Dania er et unikt ek-
sempel på industriens udvikling.

DANIA
Industrisamfund fra slutningen af 1800-tallet, der 
omfatter større industrielle komplekser planlagt i 
sammenhæng med flere arbejder- og funktionær-
boliger samt en statslig direktørvilla langs Dani-
avej. Området ligger i tæt relation til Mariager 
Fjord nord for byen Assens.

H.I. Bies Bryggeri anvendes i dag til bl.a. 
kunstudstillinger og mødelokaler. Det vel-
bevarede industriområde har stor formid-
lingsværdi og gode egenskaber indenfor 
turisme, hvilket med fordel kan forstær-
kes med udviklingen af Adelgade.

Kontakten mellem byen og vandet, der 
tidligere har været et vigtigt element i 
handelsbyen, synes kun enkelte steder 
med kig fra hovedgade mod fjorden. For-
bindelsen mellem byen og vandet kan 
med fordel styrkes evt. i sammenhæng 
med udviklingen af havnen.

Bryggeriet blev fredet i 1986 og er et ene-
stående, velbevaret bryggerikompleks. 
Bygningerne koncentrere sig omkring to 
centrale gårdsrum og knytter på fin vis 
Adelgade med den bagvedliggende fjord. 
Samspillet mellem handlen og det rekre-
ative fjordområde er et fint karaktertræk.  

Den oprindelige bystruktur er letaflæselig 
og flere af de oprindelige købmandsgår-
de står bevaret med fine renæssancehuse 
mod hovedgaden. Flere af facaderne er 
dog ombygget med udviklingen af mo-
derne handelsinteresser.

H.I. BIES BRYGGERI
Købmandsgård og tidligere bryggeri centralt be-
liggende ved handelsgaden i Hobro. Den lang-
strakte købstadsparcel ligger mellem Adelgade 
26  og  Vesterfjord. Fra Adelgade fremstår områ-
det som en traditionel købstadsfacade, men inde-
holder bagtil flere side-, tvær- og bagbygninger 
fra 1851, opført forbindelse med bryggeriproduk-
tionen. 

HOBRO MIDTBY
Hobro midtby ligger i bunden af Mariager Fjord, 
med tæt middelalderlig bebyggelse omkring kir-
ken. Handelsbyen har senere udviklet sig med 2-3 
etagers bygninger langs Adelgade med torve og 
pladsdannelser langs gadeforløbet.

Fladbjerg er et godt udgangspunkt for fi-
skeri, og har muligheder for udvikling af 
kystturisme i oplandet til Mariager by. Ky-
sten bør dog friholdes for ny bebyggelse.

Fiskelejet ligger isoleret ud mod kysten og 
opstår som en pludselig klyngebebyggel-
se langs Hadsundvej. Bebyggelsesstruk-
turen med de lange smalle parceller er 
velholdt, og husenes tilknytning til kysten 
fremstår stadig tydelig.
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HOBRO HAVN
Havneanlæg (1834) anlagt øst for byen langs fjor-
den. Havnen blev udviklet som handelssted med 
toldbod, træskibsværft og pakhuse, hvilke er op-
ført med tæt facade ud til Søndrekaj. I slutningen 
af 1800-tallet er området udviklet til industrihavn 
med bl.a. gasværk og slagteri.

Hostrup Huse har gode egenskaber for 
bosætning med fritliggende villabebyg-
gelse i nær relation til Hobro centrum. Her 
ligger desuden et formidlingspotentiale i 
forhold til stationsbyens udvikling og by-
centrene, der vokser sammen ved villabe-
byggelsens udvikling. 

Den fredede stationsbygning samt den 
tætte stationsbebyggelse langs Jernba-
negade og de bagvedliggende villaer vi-
ser områdets hurtige udvikling. I løbet af 
1950’erne og 60’erne er der op til stations-
byen udstykket smalle parcelhusgrunde, 
som en del af sammenlægningen med 
Hobro.

HOSTRUP HUSE
Bydel nord for Hobro centrum, der opstod ved an-
læggelsen af Hobro Station i 1869. Stationen blev 
anlagt uden for Hobro af landskabelige årsager, 
hvorfor området udviklede sig som en selvstæn-
dig stationsby og blev først i 1921 indlemmet i 
købstaden.

Ved en fremtidig udvikling og eventuel 
funktionsændring bør her laves en regi-
strering af de oprindelige bygninger samt 
en vurdering bygningernes forhold til de 
naturrige omgivelser med udsigt over Ho-
bro.

Sygehuset er opført med udsigt over byen 
og havnen efter datidens idealer med fo-
kus på lys, luft, natur og skønhed, som 
vigtige egenskaber for et bedre helbred. 
Områdets senere udvikling afspejler dog 
en mere en rationalistisk tilgang, som 
mere tager afset i bygningernes indre 
funktion.

HOBRO HOSPITAL
Hospitalsanlæg højt beliggende i den sydlige del 
af Hobro med bygninger fra forskellige perioder, 
herunder sygehus fra 1880, amtssygehus fra 1911 
med udvidelser fra 1928, samt intensivafdeling 
fra 1973.

De primære egenskaber for Mariager Klo-
ster er i forbindelse med kulturelle arran-
gementer og formidling, hvilket klosterets 
og kirkens historie og arkitektur kan være 
med til at fremme. Klosteret ligger i ud-
kanten af Mariager, men har potentiale for 
at tiltrække turister fra byen.

Mariager har i kraft af byens velbevarede 
og stemningsfulde middelalderlige byker-
ne særdeles gode egenskaber for turisme 
og kulturoplevelser såvel som bosætning. 
Købstaden er et unikt kulturmiljø, hvis kul-
turhistoriske værdier bør ivaretages.

Kulturmiljøet har høj kulturhistorisk vær-
di pga. sin status som Østjyllands største 
middelalderlige kloster og grundlaget for 
oprettelsen af Mariager by. Klosteret rum-
mer flere arkitektoniske kvaliteter, hvor 
den bevarede sammenhæng med kirken 
og klostergården styrker kulturmiljøets 
integritet. 

Mariager by opstod med oprettelsen af 
klosteret i udkanten af den middelalderli-
ge bykerne, men udviklingen stagnerede, 
hvilket betyder at Mariager idag fremstår 
intakt. Langs gadeforløbene ligger flere 
bevaringsværdige bygninger.

MARIAGER KLOSTER  
Mariager Kloster blev oprettet som birgittiner-
kloster i 1446. Oprindeligt indgik Mariager kirke 
i klosterets nonnegård, mens den bevarede klo-
sterfløj stammer fra munkegården. Til kulturmil-
jøet hører også klosterhaven og klostergården, 
som i dag er indrettet til boliger.

MARIAGER MIDTBY
Mindre købstad med bevaret, buede gadeforløb 
langs Vestergade, Teglgade og Østergade, hvor 
gadehusene ligger tæt og optager de store ter-
rænforskelle, som præger byen. Bykernen inde-
holder flere købmandsgårde fra 1700-tallet og 
bindingsværkshuse samt småhuse fra 1800-tallet.

Hobro Havn har gode egenskaber for at 
indgå i turismestrategier for købstaden.  
Ved en fremtidig udvikling bør de beva-
ringsværdige elementer integreres og 
indgå som en vigtig del af den kommende 
planlægning.

Havnen er vigtig i fortællingen om byens 
udvikling og indeholder flere velbevarede 
havnebygninger, der tilsammen danner 
et helstøbt og værdifuldt kulturmiljø ved 
fjorden. Elementer som jernbanesporene 
fra den tidligere havnebane og brostens-
belægningen og de tilbageværende byg-
ninger understøtter på fin vis fortællingen.
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MARIAGER HAVN
Mariager Havn består af et industrimiljø med 
kulkran samt et stationsmiljø med drejeskive og 
den tidligere stationsbygning, hvor kommunen i 
dag holder til. Yderst på havnen ligger Mariager 
Saltcenter, og længere mod øst findes lystbåde-
havnen, som rummer et mindre fiskermiljø med 
stejleplads.

Skoven er omkranset af vildthegn og 
lukket for offentligheden, men kan ople-
ves ved guidede ture organiseret af Lille 
Vildmosecenteret. Denne fremvisning for-
midler om områdets historie uden at gå 
på kompromis med retningslinjerne for 
reservatet.

Området består af skov- og sletteområder, 
men indeholder ingen fysiske spor fra 
den oprindelige jagthytte eller de tidlige-
re landsbyer, som fandtes på området før 
reservatet blev oprettet.

TOFTE SKOV
Tofte Skov er et 500 hektar stort, indhegnet reser-
vat i den sydlige del af Lille Vildmose, oprettet af 
Godsejeren af Lindenborg i 1906. Dyrehaven har 
tidligere været brugt aktivt i forbindelse med. 
jagt. 

Hjerritsdal Mølle har pga. sin velbevarede 
møllearkitektur og det omgivende dal-
landskab, med mange vandreruter, gode 
forudsætninger for kultur og naturturis-
me, som kan udfoldes yderligere, hvis sel-
ve møllen åbnes op for publikum. Møllen 
er fredet.

Møllens tidligere funktion er letaflæselig, 
og dens værdier knytter sig til det velhold-
te og helstøbte kulturmiljø med bygning-
er og møllesø samt områdets tydelige til-
knytning til Hjerritsdalen. 

HJERRITSDAL
Vandmølle fra 1500-tallet i bunden af erosionsda-
len Hjerritsdal ved Valsgård Bæk. Møllen er gen-
opført i 1829 og består af møllehuset med indven-
digt vandhjul og den gamle møllerbolig, som blev 
magasin, da den nye beboelsesfløj blev opført i 
1853. Den opstemmede møllesø ligger ved an-
komsten til møllen.

Bostedet Dalsgaard er lukket for offentlig 
adgang, men vedligeholdes som gård for 
mindre landbrugsdrift. Rammebestem-
melser kan være med til at understøtte 
retningslinjer for udviklingen af gården og 
de ti husmandsbrug.

Der er en tydelig sammenhæng mellem 
herregården og husmandsbrugene, som  
ligger identisk udstykket med lange smal-
le jordlodder adskilt af delvist bevaret læ-
hegn. Hovedbygningen har en særegen 
karakter, men fremstår i forbindelse med 
avlsgården som et helstøbt anlæg.

Herregården ligger isoleret ud til fjorden 
med adkomst langs Thygeslundvej. Ho-
vedbygningen, som blev fredet i 1982, ses  
tydeligt fra Å Mølle på den modsatte side 
af fjorden.

DALSGAARD
Herregård med fritliggende hovedhus og et tre-
længet avlsgårdsanlæg i udkanten af Tygeslund 
Skov. Gården ligger i forlængelse af dalføret ved 
Stamperdam, der forbinder området til Mariager 
Fjord. Dalsgård Mark, nordvest for herregården, 
er tidligere udstykket til ti husmandsbrug langs 
Hobrovej.

TYGESLUND
Tygeslund er opført i 1849 som parcelgård af den 
nærliggende Herregård Dalsgård. Herregården 
består af en fritliggende hovedbygning samt et 
trelænget avlsgårdsanlæg beliggende på en odde 
ud til Mariager Fjord.

Havnemiljøets egenskaber befinder sig 
primært inden for turisme og kultur, da 
havnen i kraft af sine industrispor rummer 
en aflæselig fortælling, som man bl.a. har 
taget udgangspunkt i i Mariager Saltcen-
ter. En aktivering af det fulde potentiale 
kræver dog en samlet formidlingsplan for 
hele havnemiljøet.

De bærende værdier knytter sig til indu-
strihistoriens spor, som kommer tydeligst 
til udtryk i kulkranen med den markante 
placering midt på havnen.  Kulturmiljøets 
integritetsværdi svækkes af, at havnens 
bevarede elementer opleves fragmente-
ret.
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SKELUND
Landsby, som i begyndelsen af 1900-tallet ud-
vikledes til stationsby ved anlæggelsen af Aal-
borg-Hadsund Jernbane. Bebyggelsen består af  
med toetagers rødstensbebyggelse langs hoved-
gaden samt flere fine elementer fra den tidligere 
landsby i udkanten af byen.

Arden fungerer stadig som centerby for 
lokalområdet. Bystrukturen er aflæselig, 
men byen fremstår overordnet set om- og 
nybygget. De vigtigste elementer i byen 
knytter sig til stationsbygningen og gade-
forløbet langs hovedgaden.

ARDEN
Stationsby og indtil 2007 hovedby i den tidligere 
Arden Kommune. Byen opstod med anlæggelsen 
af den jyske længdebane på strækningnen mel-
lem Randers og Aalborg. Arden bærer tydelig 
præg af stationsudviklingen langs Østergade og 
Vestergade, der udgør handelsgaden.

En bevarende lokalplan er allerede udvik-
let for Skelund, hvilken rammesætter den 
fremtidige udvikling af landsbyen.

Den tætte etagebebyggelse langs Skelund 
Hovedgade har tydelig karakter som sta-
tionsby med tæt gadebebyggelse langs 
vejforløbet. Bystrukturen er velholdt med 
flere servicebygninger bevaret. 
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KULTURMILJØERNES SAMLEDE VÆRDI 
MARIAGERFJORD KOMMUNE 

HØJ VÆRDI (VÆRDISUM 11-15)
MIDDEL VÆRDI (VÆRDISUM 8-10)
LAV VÆRDI (VÆRDISUM 3-7)

KULTURMILJØERNES EGENSKABER 
MARIAGERFJORD KOMMUNE 

TURISME

ERHVERV

BOSÆTNING

KULTUR

HØJ (VURDERING 4-5)
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UDVALGTE KULTURMILJØER UDVALGTE KULTURMILJØER

Hobro

Arden

Hadsund

Mariager

H.I. BIES BRYGGERI
Kulturmiljø nr. 18

MARIAGER MIDTBY
Kulturmiljø nr. 24

DANIA
Kulturmiljø nr. 16

VISBORGGÅRD OG VISBORG
Kulturmiljø nr. 3

STINESMINDE
Kulturmiljø nr. 10

HOBRO HAVN
Kulturmiljø nr. 20

 
MARIAGERFJORD KOMMUNE 

DE UDVALGTE KULTURMILJØER ER ET EKSEMPEL PÅ, HVORDAN 
KOMMUNEN KAN ARBEJDE MED SCREENINGENS RESULTATER I EN 
VIDERE PLANLÆGNINGSPROCES. UDVÆLGELSEN ER BASERET PÅ 
DE FORMÅL OG KRITERIER, DER BLEV DEFINERET I SCREENINGENS 
OPSTARTSFASE. 

UDVALGTE
KULTURMILJØER

5 UDVALGTE KULTURMILJØER  



LØSBLADE MED 
DE UDVALGTE 
KULTURMILJØER
Løsbladene indeholder en beskrivelse af kulturmiljøet, dets 
fortælling, bærende bevaringsværdier og status samt illu-
strationer i form af fotos og diagram .



BESKRIVELSE
Kulturmiljøet består af herregården Visborggård, den nærtlig-
gende fæsteby Visborg samt en udstykket husmandskoloni ved 
Visborg Skovmark. Herregården er en symmetrisk, trefløjet re-
næssancebygning med voldgrav, som vender sig mod en større 
barokpark. I det omkringliggende landskab findes flere funkti-
onsbygninger til herregården, herunder to magasinbygninger, 
herskabsstald og et mejeri samt flere arbejderboliger. Landsby-
en Visborg vest for herregården har med anlæggelsen af jernba-
nen udviklet sig fra en klyngelandsby til en langstrakt stationsby 
ved Kjellerupsgade. Øst for herregården findes flere husmands-
udstykninger fra begyndelsen af 1900-tallet, som ligger fordelt 
langs Gammel Visborgvej.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
De kulturhistoriske værdier knytter sig til hhv. Visborggård og 
fæstebyen Visborg, som indgår i en unik sammenhæng, hvor 
den helstøbte fortælling knyttes sammen af tydelige udviklings-
træk, der forbinder landsbyen til herregården. Herregårdsanlæg-
get har videre et tydeligt arkitektonisk formsprog, som er gen-
nemgående mellem hovedbygningen og de omkringliggende 
bygninger. 

BÆRENDE ELEMENTER
Tilsammen fremstår kulturmiljøet helstøbt med stærke, formid-
lende elementer, hvor specielt sammenhængen mellem dem er 
bærende for fortællingen om områdets udvikling. 

KULTURMILJØETS EGENSKABER
Visborg vil med fordel kunne indtænkes i en større sammen-
hæng med herregårdslandskabet som værende en unik kvalitet 
for landsbyen. Kulturmiljøets tre hovedelementer; herregården, 
landsbyen og husmandsudstykningen, indeholder desuden et 
stort formidlingspotentiale for områdets udvikling. 

BEMÆRKNINGER
Visborggård med parkanlæg er fredet og fremstår velbevaret. 
For at styrke sammenhængen mellem herregårdsanlægget og 
landsbyen anbefales det at se på Gammel Visborgvej som en 
aktiv del af fortælling, der knytter de forskellige miljøer sammen. 

Kommune:
Omfang:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:

Adgangsforhold: 

Mariagerfjord Kommune
Kulturmiljø nr. 3
Magt og Tro – Herregård
Ja
Landsby. slynget vejby, herregårds-
landskab, statshusmandsbrug, 
stationsby.
Delvist offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Visborggråd hovedbygning med ottekantede tårne på hjørnegavlene og voldgrav.

Afgrænsningen indeholder herregården med omkringliggende landskab, husmandsudstyk-
ningen ved Visborg Skovmark samt landsbyen Visborg med udviklingen af stationsmiljø.
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Visborg st.
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Husmandsudstykning4

Visborggård

Visborg

1

Afgrænsning

3 VISBORGGÅRD OG VISBORG

SCREENING AF KULTURMILJØER

MARIAGERFJORD KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Landsbyen Visborg med slyngede vejforløb, der løber langs herregårdens jorde. 

De hvide husmandsbrug med langstrakte parceludstykninger i marklandskabet øst for 
Visborggård.

Det helstøbte herregårdslandskab fremstår tydeligt og knyttes sammen af det  
gennemgående arkitektoniske formsprog

VISBORGGÅRD OG VISBORG

SCREENING AF KULTURMILJØER

MARIAGERFJORD KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Stinesminde er et fiskerleje beliggende i et kuperet terræn på 
nordsiden af Mariagerfjord. Landsbyen blev anlagt i midten af 
1800-tallet samtidig med Stinesminde teglværk, som lukkede i 
1950’erne. Bebyggelsen består af oprindelige fiskerhuse samt 
villaer fra 1800- og 1900-tallet, og ved slæbestedet findes op-
halingsspil, tjæregryde og skurbebyggelse. Langs Teglværks-
svinget findes en række boligbebyggelser fra anden halvdel af 
1900-tallet, som ligger hvor det gamle teglværk lå før.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Stinesmindes struktur er intakt og kulturmiljøet indeholder man-
ge bevarede elementer, som de små skure og tjæregryden, der 
vidner om fiskerikulturen ved fjordkysten. Teglværksindustrien, 
som fiskerlejet er opstået omkring, er der ikke synlige spor efter, 
ud over resterne af udskibningsbroen for enden af Teglværks-
svinget.

BÆRENDE ELEMENTER
Stinesmindes bærende elementer består først og fremmest af 
havnemiljøet med slæbestedet, fiskerhusene, tjæregryden, op-
halingsspillet og de små skurbebyggelser. Dertil kommer lands-
byens natur og intakte struktur med fiskerhuse og andre små-
huse.

KULTURMILJØETS EGENSKABER
Pga. kulturmiljøets let aflæselige og fortællende helhed, har fi-
skerlejet gode egenskaber inden for kultur og formidling, hvilket 
er forstærket gennem Realdanias projekt ’Stedet tæller’. Stines-
minde har desuden gode egenskaber for bosætning i kraft af den 
autentiske stemning og naturoplevelse.

BEMÆRKNINGER
Stinesminde indgik i 2017 i Realdanias kampagne ’Stedet Tæl-
ler’, som omfattede en revitalisering af havnemiljøet. Stines-
minde havn er et populært besøgsmål, og det er vigtigt, at det 
lille fjordfiskermiljø bevarer sit primitive udtryk i strukturen og 
bebyggelsen.

Kommune:
Omfang:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Mariagerfjord Kommune
Kulturmiljø nr. 10
Kystmiljø - Fiskerleje
Nej

Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Stinesminde udgør med sine velbevarede fiskerhuse og havn et autentisk fiskermiljø 

Afgrænsningen indeholder fiskerleje samt den tidligere arbejderlandsby. Ingen

1

2

3

Teglværksgrund

2

3

Fiskeleje

Landsby

1

Afgrænsning

10 STINESMINDE

SCREENING AF KULTURMILJØER

MARIAGERFJORD KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Havnen anvendes ikke længere af fiskere, og der er ikke plads til mange gæstesejlere, men 
fra landsiden kommer mange besøgende til Stinesminde hvert år

Landsbyen opstod samtidig med teglværket i midten af 1800-tallet, og fiskerhusene fra den 
tid præger stadig landsbybilledet

De små skurbebyggelser og fiskerhuset på havnen udgør centrale elementer i kulturmiljø-
ets fortælling og er for nyligt blevet renoveret 

STINESMINDE

SCREENING AF KULTURMILJØER

MARIAGERFJORD KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Dania er et industrisamfund fra slutningen af 1800-tallet. Om-
rådet omfatter et større industrikompleks fra den tidligere ce-
mentproduktion med fabriksbygninger, siloer, smedje, ringovn, 
industrihavne samt en større kridtgrav. Anlægget er omgivet af 
et mindre arbejdersamfund bestående af flere arbejder- og funk-
tionærboliger samt en statslig direktørvilla, der alle er planlagt i 
nær relation til industrien langs Daniavej.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Dania er et helstøbt og intakt industrimiljø. Området er restaure-
ret og bindes tydeligt sammen af en gennemgående gul farve, 
der tydeliggør sammenhængene og gør de historiske kvaliteter 
let aflæselige. Industriens beliggenhed ud til Mariager Fjord er 
yderligere et vigtigt karaktertræk for formidlingen om fjordens 
afgørende betydning for industriens udvikling.

BÆRENDE ELEMENTER
Sammenhængene mellem industrianlægget og arbejderboli-
gerne samt den bagvedliggende kridtgrav og industrihaven ved 
fjorden er vigtige elementer i den overordnede fortælling om 
cementindustrien. 

KULTURMILJØETS EGENSKABER
Industrisamfundet udgør i sammenhæng med det omkringlig-
gende landskab et kulturmiljø af national interesse, som rum-
mer store uudnyttet potentialer for udvikling af erhverv og 
kultur. Dania er i dag privatejet og huser flere småindustrier 
og serviceprægede virksomheder i de gamle produktions- og 
lagerbygninger. Områdets kulturhistoriske kvaliteter vil dog i 
sammenspil med områdets egenskaberne, kunne bidrage til en 
unik udvikling af stedet. 

BEMÆRKNINGER
I en udviklingsproces bør der være en øget opmærksomhed på 
de kulturhistoriske interesser. Det anbefales derfor at kulturmil-
jøet sikres i forbindelse med en fremtidig udvikling, eventuelt 
ved udarbejdelse af en lokalplan.

Kommune:
Omfang: 
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Mariagerfjord Kommune
Kulturmiljø nr. 16
Industri – Fabriksanlæg
Nej
-
Delvist offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Industrisamfundet Dania med arbejderboligerne opført i tæt relation til cementindustrien. 

Afgrænsningen omfatter det tidligere industriområde med kridtgrav og havn samt arbej-
derboliger. 

Ingen
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Afgrænsning

DANIA16

SCREENING AF KULTURMILJØER

MARIAGERFJORD KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Industrien set fra det bagvedliggende landskab med ar fra tidligere kridtgrav.

Arbejderboliger med matrikler, der fordeler sig på hver side af Daniavej. Hver bolig har 
private haver ud til Mariager Fjord.

Lystfiskermiljø ud til Mariager Fjord med industriens silobygninger i baggrunden. 

DANIA

SCREENING AF KULTURMILJØER

MARIAGERFJORD KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Industrimiljø fra midten af 1800-tallet placeret centralt i Hobro. 
Bryggeriet ligner fra den gamle hovedgade en traditionel køb-
mandsgård, men strækker sig ned til Vesterfjord med flere side-, 
tvær- og bagbygninger. Produktionsbygningerne lukker sig om-
kring to gårdrum, hvorfra der er adgang til hovedgaden fra det 
forreste gårdrum og bryggerens have fra det bagerste. Funkti-
onsbygningerne tilgås fra gårdrummene, hvilket er et vigtigt ka-
raktertræk for oplevelsen af kulturmiljøet.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
H.I. Bies Bryggeri er fredet med gærkælder, vognporte, lager, 
ishus, bryghus, have og privatbolig, og er en enestående og vel-
bevaret repræsentant for industrien, som dominerede i Nordjyl-
lands mindre provinsbyer i 1800-tallet.  

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende bevaringsværdier knytter sig til bryggeriet med ho-
vedbygningen og de bagvedliggende bryggeribygninger, som 
består af flere velbevarede elementer, herunder det tidligere 
maltgøreri og bryghus i to etager samt pakhuset, og en række 
halvtagsbygninger til ølkælder og vognskur. Gårdspladserne er 
brolagt som i bryggeriets storhedstid.

KULTURMILJØETS EGENSKABER
Områdets egenskaber knytter sig i høj grad til bryggeriets rum-
melige kvaliteter, hvor der er mulighed for større programmer 
af offentlig karakter, herunder kunstudstillinger og mødelokaler 
som det finder sted i dag. Kulturmiljøet kan dog med fordel styr-
kes ved at skabe en større kobling til udviklingen af hovedgaden, 
Adelgade. 

BEMÆRKNINGER 
Byggeriet blev fredet i 1986 og er flot istandsat. Det anbefales 
at bryggeriet integreres i udviklingsplanerne for hovedgaden og 
haven som et element, der understøtter fortællingen om indu-
striens udvikling i Hobro. Områdets offentlige tilgængelighed er 
vigtig og kan styrkes ved at inddrage handelsgadens aktiviteter. 

Kommune:
Omfang: 
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:

Adgangsforhold: 

Mariagerfjord Kommune
Kulturmiljø nr. 18
Industrimiljø - Fabriksanlæg
Ja
Det gamle bryggerikompleks blev 
fredet i 1986.
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Det intime baggårdsrum set fra porten ved hovedgaden.     

Afgrænsningen omfatter det tidligere bryggeri med hovedhus og bagvedliggende funkti-
onsbygninger samt bryggerens have ud til Vesterfjord.
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Hovedbygning

Bryggeri

1

Afgrænsning

H.I. BIES BRYGGERI18

SCREENING AF KULTURMILJØER

MARIAGERFJORD KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Det tidligere maltgøreri og bryghus i to etager og Bies-centeret ud til haveanlægget ved Vesterfjord

Forbindelsen mellem de to baggårdsrum med udsyn til de tidligere vognskurre. Bryggeriets facade ud til hovedgaden fremstår som en enkel toetagers købmandsgård i lys 
grå puds. 

H.I. BIES BRYGGERI

SCREENING AF KULTURMILJØER

MARIAGERFJORD KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Købstaden Mariager har bevaret sit gamle gadeforløb langs Ve-
stergade, Teglgade og Østergade, som bugter sig omkring et ny-
ere villaområde, der indtil 1900-tallet udgjorde byens gamle fjor-
deng. I bymidten opleves overgangen fra den middelalderlige 
bykerne til den nyere købstadsbebyggelse således tydeligt. Den 
ældste bebyggelse omfatter flere købmandsgårde fra 1700-tallet 
og bindingsværkshuse samt andre småhuse fra 1800-tallet. Ga-
dehusene ligger tæt og optager de store terrænforskelle, som 
præger byen.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Mariager by opstod med oprettelsen af Mariager Kloster, men 
den manglende udvikling gennem industrialiseringen betød, 
at bykernen står overvejende intakt og rummer en høj grad af 
integritet og fortællekraft. Fortællingen understøttes af byens 
mange velbevarede bygninger fra 1700-tallet, og Mariagers køb-
stadshistorie er dermed tydeligt aflæselig i bybilledet.

BÆRENDE ELEMENTER
Mariagers bærende bevaringsværdier udgøres af byens middel-
alderlige, selvgroede struktur med brolagte gadeforløb, torve og 
huse fra forskellige perioder af købstadshistorien samt beplant-
ningen, der giver de snævre gader stemning og karakter.

KULTURMILJØETS EGENSKABER
Mariagers egenskaber knytter sig til byens arkitektur og synlige 
købstadshistorie. Byen har i kraft af sin velbevarede og stem-
ningsfulde middelalderlige bykerne en unik mulighed som bo-
sætningsby, samt et større uudnyttet turismepotentiale i for-
bindelse med byens kulturoplevelser. Mariager er udpeget som 
Citta-slow by.

BEMÆRKNINGER
Mariagers bymidte er særdeles velbevaret, og mange af købsta-
dens ældste huse er fredede eller har en høj bevaringsværdi. Det 
anbefales imidlertid, at bykernen ses som en bevaringsværdig 
helhed, hvor de nyere bebyggede strukturer f.eks. omkring de to 
torve medregnes i kulturmiljøet, da de bidrager til forståelsen af 
købstadens udvikling.

Kommune:
Omfang:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Mariagerfjord Kommune
Kulturmiljø nr. 24
Bymiljø - Købstad
Nej

Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Mariager midtby består af selvgroede, slyngede gadeforløb med velbevarede huse. 

Afgrænsningen indeholder den middelalderlige bykerne samt den nyere købstadsbebyg-
gelse.

Ingen
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Købstad
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2

Middelalderligbykerne

Afgrænsning

MARIAGER MIDTBY24

SCREENING AF KULTURMILJØER

MARIAGERFJORD KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Mariagers beplantning og varierede belægninger i gadeforløbene giver byen en særlig autentisk og stemningsfuld karakter

Husene i Mariager er tilpasset landskabsforholdene, og optager de store terrænforskelle, 
som præger byen

Købstadens udvikling opleves tydeligt i bebyggelsen, som her, hvor et 1700-tals hus ses i 
forgrunden og torvets bygninger fra begyndelsen af 1900-tallet ses i baggrunden

MARIAGER MIDTBY

SCREENING AF KULTURMILJØER

MARIAGERFJORD KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Hobro Havn er anlagt ud til fjorden øst for midtbyen i 1834 som 
handelssted med toldbod, træskibsværft og pakhuse. I forbin-
dels med den tidlige industrialisering udvikledes havnefronten 
med blandt andet gas- og teglværk samt jernbaneforbindelse til 
Hobro Station anlagt i 1869. Havnen består derfor af flere over-
lappende fortællinger, som vidner om byens udvikling. 

KULTURMILJØETS VÆRDIER 
Havnen rummer et stort antal velbevarede bygninger og struk-
turer, hvilket gør området til en fin repræsentant for udviklingen 
af industrihavne i mindre, danske provinsbyer. De karakteristi-
ske pakhuse langs Søndrekaj, det aktive skibsværft og de tætte 
gadeforløb mellem havnestrukturerne danner tilsammen et hel-
støbt og værdifuldt kulturmiljø. 

BÆRENDE ELEMENTER
Området omkring Sønderkaj har bevaret et autentisk havnemiljø 
med pakhuse, toldbod, træskibsværft, gasværk, en silo og jern-
banespor. De enkelte elementers forbindelse til havnefronten, 
de bagvedliggende gadeforløb og arbejderkvarteret langs Pak-
husstræde, Skibsgade og Grøndalsvej er desuden vigtig for for-
ståelsen af området. 

KULTURMILJØETS EGENSKABER
Havnens placering ud til Mariager Fjord og den nære sammen-
hæng til midtbyen giver kulturmiljøet gode egenskaber for at 
understøtte en videre udvikling af byen. Ved en fremtidig udvik-
ling bør områdets kulturhistoriske særtræk integreres og indgå 
som en vigtig del af den kommende planlægning.

BEMÆRKNINGER
Havnen indgår som en vigtig del af udviklingsplanerne for Ho-
bro, hvor flere af de omkringliggende områder udbygges med 
nyere boligområder. Det anbefales, at den nuværende lokalplan 
udvides så den sikrer havnefronten såvel som de bagvedlig-
gende gadeforløb. 

Kommune:
Omfang: 
Kategori:

Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:

Adgangsforhold: 

Mariagerfjord Kommune
Kulturmiljø nr. 20
Kystmiljø – Havn, Industri – 
skibsværft
Ja
Nordre Kajgade, Søndre Kajgade 
samt skibsværft, fiskerihavn og 
gasværket.
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Udsigt over Sønderkaj med pakhuse, slagteri, silo og skibsværft.

Otatiam, simpore hendis maximin prorum rem nossinc iatius, eum rae pe nis qui
Ingen

1

2

3

4

Skibsværft

2

3

Arbejderkvarter4

Pakhuse

Toldbod

1

Afgrænsning
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Det maritime havnemiljø mellem kajen og bebyggelsen, som er placeret med tætliggende facader ud mod fjorden.

Hobro skibsværft fra 1849 med ophalning af både og tømrerhuse til større restaurerings-
projekter. Området har offentlig gangsti, som strækker sig langs værftets arealer. 

Arbejderboligerne langs Grøndalsvej ligger tæt ind til det skrående vejforløb, hælder ned 
mod havnen. 
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