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Tegning udefra
Som alle nok ved er vi i fuld gang med at holde byggeudvalgsmøder på Projekt:
Møllehistorisk Samling – en udviklingsplan for de fysiske rammer.
Møllehistorisk Samling og Hadsund Egnssamling har jo modtaget så mange
donationer, at det videre arbejde er i gang. 9. juni forelagde arkitekt Leif Høgh,
Mariager og landskabsarkitekt Hanne Egebjerg, Glargårde, deres idéer og tanker
omkring bygningen og gårdspladsen for udvalget bestående af Laura Klitgaard
og Ronny Thomsen fra kommunen, Jørgen Klostergaard, Lars Gynther, Birthe
Sauer, Hans Henrik Rasmussen, Rikke Bay, Lise Andersen og Kim Romdrup.
Ja, planerne er nu så langt fremme at arkitekterne kan udsende udbudsmateriale
til håndværkerne medio august, holde licitation i september med opstart af
byggeri til 1. oktober, og hen på foråret 2016 anlæggelse af gårdsplads og ”Leg
og lær”-pladsen. –hhr
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Bedre adgangsforhold og publikumsfaciliteter hos Møllehistorisk Samling
og Hadsund Egnssamling
23. marts 2015 modtog bl.a. Museumsforeningen for Hadsund og Omegn en spændende pressemeddelelse
fra Nordjyllands Historiske Museum,
hvis ordlyd blev bragt i nyhedsbrevet, der blev udsendt i slutningen af
april.
Nyheden om den flotte donation
vakte naturligvis stor glæde hos alle
med tilknytning til samlingerne på
Rosendals Allé. Der har i skrivende
stund være afholdt tre møder i koordineringsgruppen. Gruppen er sammensat af flere interessenter. Som
ejer af ejendommen på Rosendals
Allé deltager Mariagerfjord Kommune med bygherrerådgiver Laura Klitgaard fra Ejendomscentret og Ronny
Thomsen, der er udpeget af Byrådet.
Arkitekterne på opgaven er arkitekt
Leif Høgh, Mariager og landskabsarkitekt Hanne Egebjerg, Hadsund.
Fra Nordjyllands Historiske Museum
deltager bl.a. direktør Lars Nørbach,
konservator Per T. Hadsund og samlingsinspektør Bodil Frandsen, begge
fra Samlingshuset i Vestbjerg samt
museumsinspektør Lise Andersen,
Møllehistorisk Samling og museumsinspektør Rikke Bay, Hadsund Egnssamling.
Fra Havnø Mølles Venner deltager
formand Lars Gynther og næstformand Jørgen Klostergaard, mens
Museumsforeningen er repræsenteret
af bestyrelsesmedlem Hans Henrik
Rasmussen og næstformand Birthe
Sauer.
Tegningen til den nye gårdsplads er
færdig og der arbejdes p.t. på udarbejdelse af projektforslag med beskrivelse for mellembygningen. Proceduren frem mod starten af byggeriet
forventes at være gennemført således, at man vil være klar til at starte
byggeriet ca. 1. oktober. Anlæggelsen

af gårdsplads og ”leg og lær” pladsen forventes at kunne starte foråret
2016. Et forsigtigt gæt på et tidspunkt for præsentation af det færdige
projekt er - med forbehold for vejr og
vind hen over bygge-/anlæggelsesperioden - medio maj 2016.
Museumsforeningen vil i de kommende nyhedsbreve følge op på
byggeriet. I dette nyhedsbrev kan
ses forslag til mellembygningen set
fra gårdspladsen og samt tegningen
af gårdspladsen. Oversigtsplanen for
den indvendige mellembygning er
p.t. ved at blive justeret. Vi forventer
at kunne vise den i næste nyhedsbrev.
Tegningerne vil indenfor nogle uger
kunne ses på Hadsund Egnssamling.
Hans Henrik Rasmussen og Birthe
Sauer
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Museumsforeningen
bakker op
Bestyrelsen i Museumsforeningen
for Hadsund og Omegn bakker op
om en aflysning af dette års marked.
Vores holdning er: Fuldt fokus på
alle indsatsområder i forbindelse
med byggeriet og de ekstra opgaver
det har givet anledning til. Så burde
alle opgaver kunne løses optimalt.
Vi foreslår at vinteren og foråret
bruges til at planlægge markedet.
Et marked i nye rammer og med
mange spændende ting at kigge på
for publikum. Om det skal afvikles i
juni eller august kan jo altid drøftes.

Historisk marked
udsættes
Fra Lars Christian Nørbach,
museumsdirektør,
ph.d.
Nordjyllands Historiske Museum,
har vi modtaget følgende brev
omkring Historisk Marked i
Hadsund 2015
Hej Hadsund foreninger og
personale
Den indkomne donation til
ombygningen har betydet, at der
dukket nye indsatsområder op, der
ikke var taget højde for ved årets
begyndelse og i planlægningen af
årets forskellige arrangementer.
For tiden fylder magasinflytning,
byggeprojektet og deraf følgende
problemstillinger utroligt meget
i hverdagen og bevidstheden
hos alle involverede i Hadsund,
og det vil de sandsynligvis gøre
det meste af året. Det tager lidt
fokus og tid fra andre opgaver,
pt. især arrangementet af det nært
forestående marked 8/8., hvorfor

det måske er relevant at spørge,
om vi skal overveje at aflyse
vores Historiske Marked i år for
i stedet at tage et godt tilløb til
afholdelsen af markedet i 2016?
Til den tid bør magasinflytningen
være overstået, og byggeriet bør
være i fuld gang.
Spørgsmålet er dog, om en evt.
aflysning af markedet vil finde
opbakning og forståelse hos de to
støtteforeninger. Så jeg har brug
for en melding fra jer. Og hvad
siger personalet?
Af hensyn til presse, trufne aftaler
osv. bør vi beslutte os i denne
uge.
Aalborg 22.06.2015
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På bestyrelsens vegne –
venlig hilsen
Birthe Sauer
Hadsund 22.06.2015

Sensommer
vandring
Næste vandring som bestyrelsen har i
støbeskeen er en sensommervandring
omkring Trafik- og Fiskerihavnen.
Vi planlægger at starte på Trafikhavnen (Hadsund Havn Vest), oplyser
næstformand Birthe Sauer, derefter
Fiskerihavnen og slutter turen med
kaffe/the og kage hos Marineforeningen, hvis det er muligt, men Dennis
har lovet at tale med formanden
Henrik Rasmussen, mens vi andre
er på jagt efter en som kender de to
havne og livet på disse.
Også her vil bestyrelsen gerne have
hjælp fra medlemmerne, der må være
en eller to som kender nogle personer, som har tilbragt deres dage de to
steder og er villige til at fortælle om
dem.
Så tag ”knoglen” giv os praj…
22.06.2015 -hhr

Museumsforeningen
for Hadsund og Omegn

Formandens klumme nr. 1 2015
Siden sidste nyhedsbrev - efter generalforsamlingen - er der begyndt at
ske lidt mere i foreningen.
Vi har fået sat gang i den forløbelige
sidste byvandring i denne omgang,
sammen med Claus Rask og Ejvind
Nørgaard. Dette skulle have fundet
sted, inden udgangen af maj måned,
men forskellige omstændigheder
gjorde, at vi først fik afviklet gåturen,
mandag 1. juni kl. 18 30, med start
på Kulturcentrets P-plads.
Vi havde fået ca. 32 tilmeldinger,
men da vi gik i gang, talte vi 55 personer. Vi gik op ad Kirkegade til Kirken, hvor vi fik adgang til, at se hvordan den var blevet fornyet med b.la.
nye stole. Kurt Krone fortalte lidt om
processen, det var en god oplevelse.
Derefter gik vi hen ad Skolegade, så
på de forskellige huse, som havde
huset bl.a. Fru Grøns pensionat, også
der kunne der berettes om livet i dets
levetid.
Derfra til den gamle Købmandsgård,
hvor Claus berettede om sin tid som
komis lærling, hos Fanny Frederiksen
og hendes mand. Interessant fortælling han kunne berette.
Ned ad Storegade hvor begge fortalte
lystigt om det de kunne huske, tilbage igen op til Jacob Møllers gade hen
ad denne, stop ved Offe Hansens butik, ligeledes der kunne der berettes
om hvordan man kunne handle der
i sin skoletid.
Sluttelig omkring den gamle Politistation, også her kunne de berette
om livet der dengang, med en del
både Kriminal og ordenspolitiet i
husene.
De fleste af deltagerne var med inde i
Kulturcentret og fik kaffe.
Der havde Steen Madsen linet op
med et diasshow med gamle billeder
fra Hadsund by.
Da vi var godt i gang med kaffen,
begyndte han at vise en film, som
berettede om et ungt par i Lejerbo på
Himmerlandsgade, som fik et postkort fra deres tante, som ville komme
på besøg samme dag. Hun ville an-

komme med toget. Det gav forvirring
i den lille familie, så der måtte ryddes
op ret hurtigt. Personerne i filmen,
var let genkendelige og der kom også
navnene frem på skuespillerne i den
film. Meget interessant må man sige,
den kan godt vises igen i en anden
sammenhæng.
Filmen vandt førstepris engang i
60erne og var lavet og optaget af dengang smalfilmsklubben her i byen,
Steen havde fået den spillet over på
en CD.
Derefter så vi film om Fjorden, som
var tilrettelagt af den legendariske
Kristian Kryger fra Danmark radio.
En virkelig god film som også kan
anbefales at se igen.
Mange af deltagerne kom langt væk
fra for, at deltage i netop denne tur,
og flere af dem havde ikke set hinanden siden barndommen eller ungdommen. Spændende at høre hvad
de kunne berette om. Tror også der
blev genetableret venskaber denne
aften.
Vi har også fået tilrettelagt en tur til
Århus, hvor vi skal besøge den Gamle By, vi har annonceret og tidspunkt
osv. men den er vi nødt til at aflyse
pga. for få tilmeldte.
På generalforsamlingen kunne vi jo
meddele, at Museet havde fået 2,5
mio. kr. til en udvidelse, så her hvor
disse linjer skrives er der godt gang i
byggeplanerne, der har været afholdt
de første byggemøder, og til det næste møde, foreligger den rigtige tegning.
Det bliver interessant at følge, med
en formentlig byggestart i starten af
efteråret. Vi følger det løbende i de
næste nyhedsbreve.
Ligeledes er planerne om marked lørdag 8. august ved at være på plads,
med hensyn til boder og arbejdende
folk på dagen, dette bliver også en
stor begivenhed, forhåbentlig større
end sidste år. AFLYST

4

Kursus i Slægtsforskning er også ved
at være sat på skinner, mere om det
når vi nærmer os tiden.
Vi er så småt gået i gang med at tilrettelægge en gåtur fra Trafikhavnen
og over til Fiskerihavnen, hvor vi vil
finde et par personer, som kan berette om livet på begge havne, samt på
fjorden i perioden fra slut af 50erne
til i dag. Det er lidt svært at finde
disse personer, men skulle der sidde
en her, der læser dette og kender en
eller måske to personer der kan berette om dette liv, så sig endelig til
ret hurtig, så kontakter vi dem for
nærmere aftale.
Vi efterlyser også gerne folk, der kan
berette om deres liv i Hadsund i barn
og ungdommen her i byen. Er man
ikke selv i stand til, at få det skrevet
ned, så sig endelig til, så skal jeg nok
komme og føre fingrene hen over tasterne mens der snakkes og fortælles.
Historierne må endelig ikke gå tabt.
Det var lidt om hvad vi har gang i i
øjeblikket.
Dennis Lybech, formand
Hadsund 22.06.2015

