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”Vi kalder Mariager Fjord ’den hemmelige 
fjord’, fordi fjorden er så utilgængelig fra 
landsiden. Tidligere var det fjorden i sig selv, 
der var forbindelsen mellem de tre store 
byer, Hobro, Hadsund og Mariager; men 
heller ikke i dag er der veje langs fjorden. 
Så vil man opleve det fantastiske landskab 
langs Mariager Fjord, sker det bedst fra en 
båd eller til fods på en af de mange tram
pestier langs fjorden,” siger historiker Marie 
Garsdal Brøsted. Hun er ansat som udvik
lingskonsulent i Mariagerfjord Kommunes 
Center for Plan, HR og Udvikling

Det er Marie Garsdal Brøsted, der har 
været tovholder i kulturarvsprojektet, som 
er foregået med støtte fra Kulturarvsstyrel
sen. Projektet, Dejlig er fjorden, er ét af i 
alt otte kulturarvskommuneprojekter, som 
styrelsen har støttet økonomisk.

”Sammenlignet med de øvrige pro
jekter skiller ’Dejlig er fjorden’ sig ud. Det 
skyldes blandt andet, at projektet er lavet 
i forvaltningen og desværre ikke i nært 
samarbejde med museerne. Jeg er selv 
tilflytter, og som historiker er jeg meget 

begejstret for alle de spændende historiske 
tilbud, der er i kommunen; men blandt kom
munens borgere i almindelighed er der ikke 
megen selvforståelse og bevidsthed om 
kommunens historiske værdier,” fortæller 
Marie Garsdal Brøsted.

Den manglende forståelse for kulturarv 
som begreb har betydet, at vi har måttet 
begynde et helt andet sted, end de andre 
projekter, Kulturarvsstyrelsen har støttet.

”Da vi ikke er vant til at tænke i kultur
arvsbaner her i kommunen, har vi valgt at 
lave en registrering af den kulturarv, der 
findes i så rigt mål omkring Mariager Fjord, 
hvilket projektet faktisk er blevet kritiseret 
for. Det har ligget i luften, at støtten skulle 
bruges til at udarbejde strategier for bevarel
sen af kulturarven; men kritikerne glemmer, 
at man ikke kan lave strategier, hvis man 
ikke kan se det ’guld’, man sidder på,” fortæl
ler Marie Garsdal Brøsted. Hun tilføjer:

”… og folk hér var ikke bevidste om, 
hvilket fantastisk sted, de bor!”

Marie Garsdal Brøsted og hendes kol
legaer brugte projektets midler til at udar

bejde et fjordatlas, som blev udgivet i form 
af den meget, meget smukke bog: Dejlig 
er fjorden  historier og spor i fjordlandet. 
Bogen blev trykt i 6.000 eksemplarer, som 
blev revet væk, da kommunens borgere 
fik mulighed for at få bogen med hjem fra 
blandt andet kommunens biblioteker. Bo
gen tager læseren med på en rejse i ord og 
billeder gennem ét af Danmarks aller smuk
keste landskaber  og hvem har ikke lyst til 
at få syn for sin hjemegns oversete skatte?

”Vi har helt sikkert sat en proces i gang 
med udgivelsen af fjordatlasset. Borgerne 
og kommunens politikere har fået åbnet 
øjnene for, at kulturarv er meget mere end 
gammelt ragelse, som står i vejen for udvik
lingen. Projektet har været med til at pege 
på, at kulturarv er en ressource, som vi 
blandt andet kan bruge til at gøre Mariager
fjord Kommune til en attraktiv bosætnings
kommune,” siger Marie Garsdal Brøsted.

et integrationsprojekt
Som projektleder har hun ønsket med 
projektet at give kommunens politikere en 

Den hemmelige fjord
I årtusinder har mennesker levet langs med Mariager Fjord, og op gennem 
årene har de efterladt sig spor. Har man øje for disse spor, fortæller de en 
fantastisk historie om fjordens kulturarv

Af | Irene Brandt

ENGVEJ OG STRANDVEJ

Kvarteret omkring de to veje i den sydvestlige 
del af Hadsund er bygget fra Første Verdenskrig 
og frem til 1930’erne. Det var hovedsagligt fi-
skere, der boede her i enfamilieshuse, og mel-
lem husene og fjorden byggede de deres både-
skure, så de ikke havde udsigt ud over fjorden; 
det var vigtigere at holde øje med båden end 
at kunne se vandet. I kvarteret fandtes flere 
små træbådsværfter, hvoraf det sidste er revet 
ned inden for de sidste år. Mellem husene lø-
ber i dag stadig de ”fiskerstier”, som gjorde, at 
fiskerne havde let adgang til deres skred (lan-
dingsplads for fiskerbåde). Fiskerstierne giver 
fine kig til vandet, når man bevæger sig i kvar-
teret, men de fortæller også kvarterets historie 
og bør bevares.
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Historiske vejforløb

Foran molerne ligger pladsen, hvor garnet bli-
ver bødet og barket, og havnemiljøet omkring 
fiskerihavnen er meget stemningsfuldt.  An-
komsten til Hadsund skete før i tiden fra færge-
lejet, op ad Havnegade til Storegade og Hotel 
Hadsund. Trafikhavnen blev anlagt i 1860 som 
aflastning for det lille færgeleje. I 1927 blev der 
anlagt havnebane fra Hadsund til trafikhavnen 
og havnens industrier blev dermed forbundet 
med toglinjen til Aalborg. Ved havnen er der en 
lille træbro (Andersens Bro), der anvendes til 
turistsejlads med turbåden Svanen. 

HADSUNDS HAVNEMILJØ
Opfyldningen af de inderste enge og lavvan-
dede områder danner et lavt, plant område ud 
for Hadsund. 
Den gamle kystlinje ligger ca. 100 m inde i lan-
det, og det giver de havnenære kvarterer en 
anden karakter end i de fleste havnebyer.

Det tidligere baneareal er i dag uden togskin-
ner og station. Hadsunds tid som jernbaneby 
kan i dag kun ses som spor i byplanet med et 
bredt og fladt areal og tilhørende bygnings-
struktur.
Bygningerne på havnen har været placeret og 
udformet i forhold til havnebanens forløb og 
krumning. Det kan ses i slagteriets, snedkeriets 
og mejeriets placeringer, der afspejler den tid-
ligere havnebane. 
Etableringen af havnebanen gjorde, at man 
blev nødt til at opfylde nogle af de fjordnære 
arealer for at få plads til at få sporene helt ned 
til havnen. 
Det brede og flade baneareal, hvor stationen 
lå, er i dag en infrastrukturel barriere imellem 
byen og fjorden, idet det adskiller de parallelle 
veje Alsvej, Jernbanegade og Østre Allé.
 

1:8000

TIDL. SNEDKERI

TIDL. MEJERI

SLAGTERI

TIDL. UDSKIBNING

Den vestlige del af havnen kaldes stadig for 
”Københavnerhovedet” fordi Københavner-
damperen indtil 1958 lagde til ved den speciel-
le skibsbro.
Lige øst for Hadsundbroen lå i 1900-tallet slag-
teri, mejeri, tømmerhandel og senere maskin-
snedkeri. Virksomhederne lå strategisk godt 
både i forhold til havnen og til jernbanen. 

FISKERI- OG TRAFIKHAVNEN

Fiskerihavnen blev i 1937 anlagt lidt øst for bro-
en, og her flyttede fiskerne nu hen. Vejnavnene 
fortæller om kvarterets historie med Fjordgade, 
Koldbæksvej og Fiskerihavnsvej. Havnen har 
fungeret som erhvervshavn, men i dag er der 
ikke længere erhvervsfiskeri i byen, og havnen 
er nu lystbådehavn. Desuden er den hjemsted 
for Vagervæsenet, som er det danske farvands-
væsen, der er ansvarlig for vedligeholdelsen af 
bøjerne i fjorden, samt for lodseri mm. Ved den 
gamle fiskerihavn kan man se Vagervæsenets 
meget farverige røde- og grønne bøjer og de to 
flotte skibe ”Jacob Peter” og ”Als”. 

Opslag efter opslag 
tager fjordatlasset sin 

læser med på en rejse 
gennem landskabet 

omkring Mariager Fjord. 
Opslag fra Fjordatlasset 

side 5455 om  
Hadsunds Havnemiljø
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kulturarvsbrille, de kan tage på, når de skal 
behandle ansøgninger fra projektmagere, 
der gerne vil udvikle eller ændre byen eller 
landskabet. Tanken med kulturarvsbrillen er, 
at man kan tage den af og på: man tager 
den på og betragter et projekt eller et områ
de med kulturarven i sigte. Det betyder ikke 
at kulturarven er det vigtigste parameter, 
men at den skal tages med i betragtning 
når der skal udviklesi udvikler.

”Det er så vigtigt, at politikerne gør sig 
klart, hvad det er, de gerne vil  hvor de vil 
byudvikle, og hvor der skal bygges?” siger 
Marie Garsdal Brøsted. Hun håber, at den 
skærpede bevidsthed kan beskytte den 
velbevarede havn i Hobro mod store bolig
projekter på havnearealet, for sporene fra 
andre havnebyer skræmmer.

”Derudover er Dejlig er fjordenprojektet 
langt hen ad vejen også et integrationsprojekt” 
fortæller Marie Garsdal Brøsted og fortsætter:

”Kommunesammenlægningen har ikke 
kunnet fjerne de barrierer, der har været 
mellem byerne langs fjorden, som i mange 
år indbyrdes har ligget i konkurrence; men 
hvis kulturarvsprojektet kan åbne folks 
øjne for, at byerne hver især har deres eget 
særpræg, og at de ikke længere behøver 
at konkurrere om tilflytterne og virksomhe
derne, fordi de nu er sammen i én kom
mune, så har projektet også medvirket til, 
at stridsøksen nu kan begraves. Styrken i 
projektet har jo netop været at fokusere på, 
at fjorden er fællesskabet  samtidig med, 
at det er forskellighederne, vi kan gøre til 
vores styrke.”

dårlige tider er godt for kulturarven
Projektet er afgrænset til fjordområdet, 
hvor tre af kommunens byer er placeret. 
Hobro er med 10.000 indbyggere kom
munens største by. Dens største aktiv er 

læs mere:

Har du lyst til at give  
dig selv en stor  
læseoplevelse, så gå  
ind på hjemmesiden.  
www.mariagerfjord.dk/
da-dk/borger/bolig%20
og%20byggeri/arkitek-
tur%20og%20planla-
egning/bevaringsvaer-
dige%20sammenhaenge.
aspx

Hvor du kan læse  
fjordatlasset i pdf-format.
På hjemmesiden kan  
du også læse mere  
om projektet.
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ifølge Marie Garsdal Brøsted havnen. For 
sydhavnen er der en bevarende lokalplan, 
som udvikleren meget gerne ser udbredt til 
hele havnen, der blandt andet rummer Dan
marks ældste aktive træskibsværft.

”Kulturarven i havnen bør forløses på 
den rigtige måde og kobles sammen med 
byen, så den ikke ender som enten en 
museumshavn eller et boligområde  men 
et sted, hvor der er liv, og det oprindelige 
havnemiljø er bevaret,” siger Marie Garsdal 
Brøsted.

Hadsund er med 5.500 indbyggere den 
næststørste by, og skønt byen ligger perifert 
i forhold til infrastrukturen i kommunen, har 
den både en stærk og meget attraktiv bykul
tur  og ikke mindst er byen hjemsted for en 
lang række højt profilerede virksomheder.

”Mariager, der i dag har 2.500 indbyg
gere, var frem til reformationen områdets 
absolut største by. Siden gik byen i stå, og 

i dag er den meget velbevarede midtby 
byens aller største ressource. Mariager er 
en lille perle langs fjorden, og byen er langt 
hen ad vejen blevet hjulpet af, at der kom 
dårlige tider, som standsede byudviklingen i 
Mariager,” siger Marie Garsdal Brøsted.

rig på råstoffer
”En rejse langs Mariager Fjord er en alsidig 
rejse. Dels er det en rejse gennem varieren
de landskaber fra de stejle skrænter og den 
dybe fjord vest for Hadsund og til de flade 
marskenge ved fjordens udmunding. Det 
er også en rejse gennem historien, hvor 
sporene efter de mennesker, der har bosat 
sig langs fjorden i stort tal siden istiden, er 
mange. Endelig er det en geologisk rejse, 
for området er rigt på råstoffer,” siger Marie 
Garsdal Brøsted.

Takket være de meget specielle jord
bundsforhold i og omkring fjorden er un

dergrunden rig på råstoffer  kalk, ler, kridt, 
salt m.m. er let tilgængelige langs fjorden, 
og råstofindustrien ligger tæt omkring 
Mariager Fjord. Den industrielle kulturarv 
omkring Mariager Fjord er derfor særdeles 
interessant. 

”Hvad den gode adgang til både råstof
fer og transport har betydet for lokalsam
fundene, er ikke mindst tydelig i Assens, 
hvor den store cementfabrik ’Dania’ har 
givet grobund til etableringen af en helt by,” 
siger Marie Garsdal Brøsted og fortsætter:

”Kulturarven langs Mariager Fjord er 
baseret på landskabet og den historie, land
skabet fortæller om det liv, der er blevet 
levet her.”

den ydre del af mariager Fjord er omgivet af fladt land, som til 
dels er opstået som følge af en stor inddæmning syd for fjordens 
munding. ved Hadsund rejser landskabet sig, og fjorden, der indtil 
Hadsund er flad og lavvandet, bliver meget dyb mellem de stejle 
skrænter. Bundforholdene i fjorden gør fjorden meget følsom over 
for forurening; men ikke desto mindre er mariager Fjord i dag ét af 
landets aller bedste lystfiskerfarvande. Fo
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