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Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet 
 
 
Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse 
af anlæg på søterritoriet.  
 
Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes. 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 
eller via e-mail kdi@kyst.dk. 
 
 
Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.  
 

       
 

 

 

Til Kystdirektoratets notater: 
  

 
Dato for modtagelse:    Journal nr.:  

  

         

 
Projekttype:    Sagsbehandler:  

  

         

       
 

 

 
 

 

 
A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres 

 

 

 

Navn   
 

 

Mariagerfjord kommune 
 

     

 

Adresse   
 

 

Nordre Kajgade 1 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

Sildehagen 9500 Hobro 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

97113000  raadhus@mariagerfjord.dk  
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende) 
 

 

Navn   
 

 

Turistforeningen for Hobro og omegn 
     

 

Adresse   
 

 

Søndre Kajgade 10 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

  9500 Hobro 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

7027 1377 2923 7820 Hanne@gasmuseet.dk 
 

     

 
 

     

 

C. Offentliggørelse af oplysninger    

 

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets  
hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller 
andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. 

 

     

  

     

 
 

     

 

D. Anlæggets placering    

 

Adresse   
 

 

Sildehagen  
 

     

 

Postnr. By Kommune 
 

 

9500 Hobro Mariagerfjord 
 

     

 

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse   
 

 

4a - Hegedal, Hobro Jorder  
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed 
Kan evt. uddybes i bilag 

 

   

 

Sildehagebroen består i sin helhed af (1 stk. af hver) 
Cirkel-formet Modul-badebro  
Vippeled på 4,0 x 1,5 meter  
Flydeponton på 7,0 x 4,5 meter udformet som en nøgle. 
1,5 meter bred handicapvenlig badetrappe med skridsikre trin til indercirklen.  
 
Formål og baggrund 
Sildehagens bro skal erstatte den bro, der var der tidligere. Broen tager også hensyn til 
gangbesværede og åbner op for vinterbadere. Der er ikke en offentlig badebro ved Hobro i 
dag, hvorfor det er et stort ønske at få den reetableret.  
Broen er udformet som en cirkel for at symbolisere ringborgen Fyrkat ved Hobro. Desuden er 
broen blevet skitseret i samarbejde med Nordjyllands Historiske Museum inspireret af en 
skrinnøgle, som er fundet på Fyrkat i en vølves grav.  
Derfor vil den nye Cirkelbro være med til at styrke fortællingen om Fyrkat både for lokale og 
turister. 
 
Anlæggets udformning samt materialer 
1 stk. Cirkelformet Modul-badebro med en ydre diameter på 15,0 meter. 

Fra broen monteres et vippeled med flydeponton (se også bilag af skitse). 

Broens bredde er 1,5 meter, vippeleddet er på 4,0 x 1,5 meter med gelænder, flydepontonen er 
på 7,0 x 4,5 meter. 
Opdriften på flydepontonen er 140,0 kg. pr. kvadratmeter. 
På indvendig side af Cirkelbroen sættes en handicapvenlig badetrappe med gelænder på 
begge sider, monteret i 26 gr. bredden på trappen er 1,5 meter. 
Alt er udført i søvandsbestandigt aluminium med Mahogni som belægning. 
 

Anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.  

Med henvisning til den tidligere badebro ved Sildehagen, er der ikke forhold, der påvirker 
strømningsforhold i væsentlig grad. Den nye bro placeres samme sted som den forrige.  
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 
Kan evt. uddybes i bilag 

 

 

 Broen tænkes etableres medio 2021. Montagen foregår med 2 montører fra Modulbro i 
samarbejde med montører fra Fjordlauget Hobro. 
 
Anlægget består af aluminiumpæle der er nedspulet i fjordbunden i ca. 1,5 meters dybde. På 
pæletoppene samles og monteres en firkantet ramme hvorpå brofag monteres. 
Pælene står permanent i fjordbunden hele året sammen med cirkelbroen.  
Vippeleddet med flydeponton monteres i foråret omkring skærtorsdag og tages ned igen til 
efteråret, ca. medio september. 

 

   

 
 

 G. Uddybning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives  m³  

 

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: 
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 H. Opfyldning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives  m³  

 

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: 

 

 

 

     

 
 

     

 I. Nødvendige bilag  

 

Følgende bilag skal vedlægges: 
- Søkort med indtegnet anlæg 
- Matrikelkort med indtegnet anlæg 
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv. 
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere 

 

     

 Evt. andet relevant materiale:  

 Beskrivelse af tankerne bag broen  

     

 
 

     

 J. Erklæring og underskrift  

 Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.  

     

 

 

   

     

 
 

Ansøgningen sendes med post til: 
Kystdirektoratet 
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Højbovej 1 
Postboks 100 
7620 Lemvig 
 

Eller via e-mail: kdi@kyst.dk 

 
 

Vejledning til ansøgningsskema 
(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet) 

 
 
Punkt A. Oplysninger om ejere 
Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller 
ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag. 
 
Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende) 
Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) 
under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.  
 
Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger 
Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om 
tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de 
oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets 
hjemmeside. 
 
Punkt D. Anlæggets placering 
Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at 
matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller 
indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk. 
 
Punkt E. Beskrivelse af anlægget 
Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for 
anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og 
overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.  
 
Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold. 
Anlæggets 

- dimensioner 
- kumulation med andre projekter  
- anvendelse af naturressourcer 
- affaldsproduktion, forurening og gener 
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier 
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Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til  

- nuværende arealanvendelse 
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet 
- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er 

fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses 
lovgivning,tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, 
kulturelt eller arkæologisk synspunkt 

 
Anlæggets potentielle påvirkninger herunder 

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres) 
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter 
- påvirkningers grader og -kompleksitet 
- påvirkningens sandsynlighed 
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 

  
Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag. 
 
Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder 
Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og 
hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets 
påvirkning på miljøet.  
 
Punkt G. Uddybning 
Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor 
stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske 
med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv. 
 
Punkt H. Opfyldning 
Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen 
angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal 
belyses, specielt mht. om det er forurenet eller uforurenet materiale, der benyttes. 
 
Punkt I. Nødvendige bilag 
Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan 
behandles: 

- Søkort med anlægget indtegnet 
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. 

Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.  
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives 

f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.  
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget 

strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. 
entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal 
ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er 
indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget 
opføres på hans ejendom.  
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Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigts- 
mæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt. 
 
 
Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 
eller på email: kdi@kyst.dk.  
 
Kystdirektoratet 





 

Skitse over Cirkelbroens placering 

 

 





Mariagerfjord Kommune
Att. Svend Skifter Andersen
Nordre Kajgade 1,
9500 Hobro

MODULBRO ApS - Vilhelmsborgvej 8c - 7700 Thisted - Danmark - CVR-nr.: 31600596
Tlf.: +45 51557717 - Mail: info@modulbro.dk - Web: www.modulbro.dk

Bank: Sparekassen Thy - Kontonr.:9090 / 0001594486 -

Tak for deres henvendelse - vi har fornøjelsen af, at kunne tilbyde Dem følgende:

1 stk. Cirkelformet Modul-badebro med en ydre diameter på 15,0 meter.

Tilgangen til cirkelbroen er på 2,0 meter med bredde 1,5 meter.

Fra broen monteres et vippeled med gelænder på begge sider samt flydeponton som på modtaget skitse.

En handikapvenlig badetrappe monteres til indercirklen på 1,5 x 2,0 meter med gelænder på begge sider.

Badetrappen monteres efter anbefaling fra Handicaprådet i 26 grader fra vandret.

Broens bredde er 1,5 meter, vippeleddet er på 4,0 x 1,5 meter.

Ydre diameter på flydepontonen er 7,0 x 4,5 meter.

Flydepontonen monteres med 2 badestiger og har en opdrift på 140,0 kg. pr. kvadratmeter.

Alt er udført i søvandsbestandigt aluminium med Mahogni som belægning.

Alle bolte og skruer er af rustfri.

Montagen foregår med 2 montører fra Modulbro i samarbejde med montører fra Mariagerfjord kommune.

TILBUD

Nr. ........................
Dato ......................
Kundenr. ................
Side ......................

: 20616
: 01.04.2021
: 10405
: 1 af 1

Subtotal :

25,00% moms :

Total DKK :

321.500,00

80.375,00

401.875,00

Broen opfylder kravene til DS 410

Gyldighed : Vort tilbud er gældende i 6 måneder
Fragt : Ab fabrik
Leveringstid : Efter aftale
Betaling : Efter levering

Tekst Antal Enhed Stk. pris Pris

Cirkel-formet Modul-badebro 1 stk. 189.500,00 189.500,00
Tilgangs-modul (2.0 x 1,5 meter) 1 stk. 8.000,00 8.000,00
1,5 meter bred handikapvenlig badetrappe 1 stk. 11.500,00 11.500,00
Vippeled på 4.0 x 1,5 meter med gelænder 1 stk. 21.500,00 21.500,00
Flydeponton på 7.0 x 4,5 meter 1 stk. 65.000,00 65.000,00
Badestige med gelænder til flydeponton 2 stk. 5.500,00 11.000,00
Montage med 2 montører fra Modulbro 1 stk. 15.000,00 15.000,00



Målfast skitse over cirkelbroens placering på Sildehagen 

 

Cirkelbroen er 15 meter i udvendig diameter. Indvendig diameter er 12 meter. Den 
blå cirkel ca. 15 m i diameter, som vist på målestoksforholdet. 

Placering er skitseret således, at noget af broens bredde er placeret på land, men 
den vil ikke genere nogen, da det er i et hjørne af matriklen, hvor den gamle bro var 
placeret og stadigvæk fremgår af luftfotoet. I samme hjørne er der stadigvæk 
placeret en redningspost fra den gamle bro. 

Der sættes en handicapvenlig trappe på den indvendige side af cirklen. Yderst er der 
et flydende vippeled og en lav flydeponton, som skitseret på plantegningen og i 
tilbuddet fra bro-leverandøren. 



B6 Området ved Sildehagen  
- dronefoto med indlejret skitse af den nøglefærdige bro. 

Bemærk redningspost fra den gamle bro
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Turistforeningen for Hobro og Omegn  
Sønder Kajgade 10 
9500 Hobro 

 

Natur og Miljø 
 
Postadresse: 
Nordre Kajgade 1 
9500 Hobro 
Tlf. 97 11 30 00 
raadhus@mariagerfjord.dk 
www.mariagerfjord.dk 
 
Journalnummer: 
01.24.16-P19-1-21 
 
Ref.: Søren Bek (sobek) 
Direkte tlf. 97113631 
sobek@mariagerfjord.dk 
 

Dato: 26.1.2021 

 
Personlig henvendelse: 
Rådhuset i Arden 
Østergade 22 
9510  Arden 

 
 

Udtalelse fra Mariagerfjord Kommune om badebro på Sildehagen 
 
Turistforeningen for Hobro og Omegn ønsker at etablere en badebro på Sildehagen. 
Badebroen er planlagt etableret på matrikel 4a Hegedal, Hobro jorder, som er ejet af 
Mariagerfjord Kommune. 
 
Sildehagen har stor rekreativ betydning for borgere og besøgende i Mariagerfjord Kommune 
på grund af den bynære placering i naturskønne omgivelser, og fordi Sildehagen er 
udgangspunkt for den populære panoramasti - en vandresti på 10 km langs nordsiden 
fjorden mellem Hobro og Bramslev. 
 
Etablering af en badebro spiller i høj grad positivt sammen med kommunens overordnede 
visioner for området. 
 
Kommunen værdsætter i høj grad at der tages vare på naturen og landskabet 
omkring Mariager Fjord, og det er kommunens opfattelse, at den planlagte badebro 
udmærket kan forenes med varetagelse af dette vigtige hensyn. 
 
Kommunen kan derfor som lodsejer og som lokal myndighed varmt anbefale at etablering af 
den ansøgte Badebro godkendes. Det vil være til gavn for både lokale borgere og turister. 
Der har tidligere igennem mange år været en badebro på stedet, som gik til i vejr og vind for 
3 år siden i 2018 - derfor arbejdes der på at genetablere en badebro på Sildehagen. 
 
 
Venlig hilsen 

 
Jørgen Ussing 
Natur- og Miljøchef 



Cirkelbadebro ved Sildehagen med inspiration fra
nøgler fundet på Fyrkat

1



• Ansøger: Turistforeningen for Hobro og Omegn har i samarbejde med Hobro Handelsstandsforening etableret en 
arbejdsgruppe, som har arbejdet med udvikling af projektet – en genetablering af en bro ved Sildehagen. 
Arbejdsgruppen har arbejdet med projektet siden foråret 2020 og er pt ved at etablere en forening: Sildehagens Venner.

• Hobro Turistforening, cvr. 73830613 er den formelle ansøger og donationsmodtager. 
Formand Hanne Thomsen mail: hanne@gasmuseet.dk

Cirkelbroen ved Sildehagen

2

• Turistforeningen for Hobro og Omegn
• Etableret 1897
• Drift af turistbureau frem til 2008 – nu en del af Destination Himmerland

• Foreningen i dag – vision at støtte udviklingen af turismeprojekter ved at bidrage med udvikling og arbejdet med at 
ansøge om støtte til projekter, ex:

• Skibet Svanen i flere omgange
• Kulturkajen
• OplevHobro hjemmesiden sammen med Handelsstanden 
• Podcastserie om Hobro Havn – med nationalt perspektiv – på vej

• En cirkelbadebro ved Sildehagen vil være i rigtig fin i forlængelse af Turistforeningens arbejde.

Om turistforeningen



Cirkelbroen ved Sildehagen - en indledning

3

• Området er unikt, og med en cirkelbro vil det blive helt unikt. Broen vil være visuel flot. En cirkelformet badebro vil bidrage til at børn og 
voksne kan bade på hver sin måde, børnene sikkert og godt inderst – og inden for cirkelbroen, mens de voksne kan komme længere ud, 
som man kan se på skitserne. 

• Cirkelbroen vil få stor social betydning for alle men ikke mindst for børnefamilierne, for børn og unge, og Sildehagen vil igen blive stedet, 
hvor vi kan mødes på kryds og tværs. Cirkelbroen vil bidrage til at give de lokale en bedre hverdag om sommeren og give gode mulighed 
for en sund og aktiv livsstil. Alt det, som vi i øvrigt gerne vil sikre og udvikle mulighederne for i området, hvor vi udover vandreruterne 
også har gode cykelruter, kano og kajakture og meget mere. 

• Der ligger også en social betydning og styrkelse af sammenholdet i, at projektet tænkes etableret i et samarbejde med FGU 
(Forberedende Grunduddannelse). Sårbare unge vil dermed komme til at se resultatet af deres arbejde i form af badehusene, ligesom 
de kan bruge broen og få et bedre og aktivt liv. 

• Vi ønsker også at tilgodese de handicappedes muligheder for at kunne få en svømmetur og derfor er der påtænkt handicapadgang med
gelænder, så gangbesværede har noget at holde fast i på vejen ud. Meningen er, at man skal kunne gå eller køre vandret ud på broen, og 
inden broen skal der laves en græsarmering, så der kan køre en kørestol ned til broen. 

• Der er mange ungdomsskoler i området og mange vil kunne nyde en tur til Sildehagen både før og efter sommerferien og nyde en 
dukkert. Det er heller ikke alle i Hobro-området, der kommer på sommerferie 4 uger om året, så Sildehagen vil være en dejlig oase med 
skråninger ned mod Mariager Fjord og vores Cirkelbro.

• Etableringen vil ske i samarbejde med Mariagerfjord Kommune som et samskabelsesprojekt. Den korte historie er, at der tidligere har 
været en bro på stedet, men den blev for ringe. Derfor har vi været ambitiøse med det nuværende forslag.

• Der er etableret et badebroslaug, der hedder Fjordlaug Hobro. Lauget vil sikkert være behjælpelig, når der er behov for arbejdskraft fra 
civilsamfundet. Der vil kunne etableres et samarbejde med vinterbadeklubben på sigt.



Drømmen om en Cirkelbro ved Sildehagen i Hobro
• Hobro ligger smukt i bunden af Mariager Fjord, en fjord, der med sine 35 km er Danmarks længste, fra Hobro Havn får man et fint 

indtryk af den lange dybe fjord, der mod syd og nord mødes af høje og stejle bakker.  

• Mod nord finder man Lystbådehavnen, Sildehagen og Panoramaruten, der over stok og sten og rislende vandløb forbinder området og 
fører den vandrende til fods gennem nogle af Danmarks smukkeste kystarealer. Med fire afmærkede vandreruter, er der gode 
muligheder for at kombinere gåture ud i det fredede område Bramslev Bakker, der med de mange enebærbuske henligger som et 
karakterfuldt overdrevslandskab. Den længste af ruterne fra Hobro til Bramslev Bakker er på ca. 10 km.

• Græssende dyr plejer arealerne mod tilgroning. Panoramaruten, der starter ved Sildehagen er af tyske vandrespecialister blevet bedømt 
som den smukkeste vandrerute i Danmark. Området tiltrækker selvfølgelig mange turister men også rigtig mange lokale borgere, som
efter en tur i området gerne vil bade. 

• Ved Sildehagen er der opholdsarealer og toilet, og der har været en badebro på stedet. Badebroen blev opsat i 2001, men i 2018 var 
den desværre så medtaget, at den ikke kunne holde længere og blev nedtaget. Det er et stort tab for byens borgere og byens gæster. 
Broen er med til at gøre byen attraktiv at besøge om sommeren, fordi der med badebroen er en bademulighed inde i landet og i 
Mariager Fjord.

• Sildehagens badebro har tidligere været det sted, man mødtes for at bade. Det var her børnefamilierne, dagplejerne med børn, 
skolebørn, voksne og meget voksne mennesker mødtes for at bade og nyde sommerdagene. Den mulighed er der desværre ikke 
længere. Det er senest blevet omtalt i Nordjyske i artiklen Badedrømmen der blev væk, (den 22.8.2020). Artiklen beskriver tabet af 
broen fra sommeren 2018 og det triste ved, at der ikke længere er en badebro ved Sildehagen.

• Badevandskvaliteten er fin og bliver løbende kontrolleret, men selve stranden er så stenet og ufremkommelig, at en bro er nødvendig, 
hvis drømmen om at bade i fjorden ved Hobro igen skal blive en realitet igen.



En nøglefærdig bro på Sildehagen
Broen er blevet videreudviklet, siden de første streger blev lavet. Broen var lavet som en cirkelbro, og den første 
flydeplatform blev af mange set som en del af en nutidig nøgle. 
Der er blevet flyttet lidt rundt på nogle af elementerne til broen, og udformningen er meget inspireret af Fyrkatnøglen og 
tilpasset fortællingen om Fyrkat, som står stærkt i Hobro. 

Lederen for Nordjyllands Historiske Museum Lars Nørbach har sendt os billedet af en nøgle. Lars havde set de første 
skitser af broen og kom med forslag om, at broen skulle ligne en Fyrkatnøgle. Han vil gerne lave noget PR og plancher på 
Sildehagen om Fyrkat, og det giver jo god mening. Nøglen er dog ikke til selve Fyrkatborgen, men den er lavet til et skrin, 
hvor kostbare ting kunne gemmes. Der er 2 forskellige nøgler, der har været til inspiration for den endelige udformning af 
broen, og målestoksforholdet er ca. 500:1.

Forslaget vil være en noget mere symmetrisk og harmonisk løsning end tidligere, og broen vil stadigvæk være meget 
handicapvenlig.      
Der laves et begynderled på et par meter, så handicappede kan komme op på broen. Der er en handicapvenlig badetrappe 
på 1,5 meters bredde med gelænder, som placeres på indvendig side af broen. Der er gelænder på vippeleddet (rampen) 
ned til flydepontonen, hvor der er plads til både badegæster og subboards mv. Ved flydepontonen vil der være 2 små 
trapper (nyt).

Den nye udformning vil være en fin løsning til broen, samtidig med at udseendet knyttes til Ringborgen ved Fyrkat. Broen 
er 15 meter i diameter og ca. 48 meter ved den yderste cirkel. Den yderste del af broen ligner fuldstændig Fyrkatnøglen, 
dog ikke på perspektivtegningen, der giver et lidt skævt billede.



Nordjyllands Historiske Museum har sendt to nøgler til inspiration
Her er en beskrivelse fra Lars Nørbach, leder af Nordjyllands Historiske Museum.

Badebro på Sildehagen i Hobro

Ved Hobro ligger vikingeborgen Fyrkat, opført omkring 980 e.Kr. af kong Harald 
Blåtand. Fyrkat er en af de i dag kendte fem vikingeborge, som blev anlagt i det 
daværende Danmark. De er alle et udtryk for Harald Blåtands ambitioner om at 
samle det danske rige og forsvare det mod blandt andet den tysk-romerske kejser 
Otto II. 

På Fyrkat var der opført 16 næsten 30 meter lange og 8 meter brede langhuse, hvortil kom en række mindre bygninger. Fra 
borgens gravplads ved vi, at både kvinder og mænd beboede borgens huse. I en af gravene (grav 4) var gravlagt en meget speciel 
kvinde – en vølve. Hun var tilknyttet Odin-kulten, og hun kunne blandt andet forudse fremtiden. Hertil havde hun en række 
remedier, som foruden hendes eksotiske smykker, hvoraf flere fra fjerne egne af verden, blev fundet i graven. 

Blandt vølvens gravgods var også et skrin med lås og tilhørende nøgle. Det er denne nøgle, som er inspiration for badebroen. I 
vikingetiden var nøglen en markør for kvindens status og rolle i samfundet. Det var husfruen, der var nøglebærer på gården. 
Med nøglen styrede hun adgangen til værdierne i kister og skrin. Det var også husfruen, der i husbondens fravær bestemte over
folk og fæ på gården. 



Googlefoto fra 2018 med den gamle bro 
og en tidlig skitse af den nye bro
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