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Stemning og hygge
i den gamle smedje
Mariagers charme med roser, brosten og de smukke bindingsværkshuse er ikke blot en nydelse for os,
der bor i kommunen. Hvert år tiltrækker byens idyl og historie rigtig mange turister. Med højsæsonen lige
om hjørnet besøgte vi ét af de steder, der sørger for at give de mange turister en ekstra god oplevelse,
når der skal hviles ud oven på en lang dag. Vi besøgte Den Gamle Smedje, der er Bed & Breakfast,
galleri og butik.

Man siger, at det med hygge er noget rigtigt dansk.
Derfor kan det næppe blive mere dansk, end når man
- midt i Mariagers idyl – direkte fra brostenene træder
ind i Den gamle smedje på kirkegade. Her har Mette
Bay Velling omdannet den gamle håndværkergård,
der dog senest var en lægekonsultation, til en
stemningsfyldt hyggeoplevelse i sig selv.
omdrejningspunktet er stedets Bed & Breakfast, der
på rekordtid er blevet yderst populært hos særligt
skandinaviske turister, der har fundet den danske
hygge i store mængder:
- Ja, jeg har ramt en stil, som gæsterne rigtig godt
kan lide og som passer til omgivelserne udenfor
døren. Meget af inventaret er købt brugt og passer til
Mariagers stil og historie.
- samtidig kan jeg lide at snakke med folk, hygge og
give dem et behageligt nærvær uden at det bliver for
meget. Jeg betragter alle som gæster i mit hjem, og det
skal de mærke, fortæller Mette Bay Velling, der åbnede
Den gamle smedje tilbage i maj måned 2006.
skolelÆrer MeD sTress
- Inden jeg åbnede Den gamle smedje var jeg
skolelærer, men jeg begyndte at få det dårligt, at blive
stresset. Jeg var nået til et punkt, hvor jeg havde lyst til
at opgive alt – og det eneste, der betød noget for mig,
var mine børn. selvom jeg godt kunne lide jobbet som
lærer og ikke mindst samværet med eleverne, havde
jeg det rigtigt skidt, og derfor skulle der ske noget.
- samtidig havde jeg altid drømt om at blive
selvstændig, og da denne mulighed opstod, var jeg
ikke i tvivl.
- Jeg har altid holdt rigtigt meget af Mariager. Det er en
dejlig by. Dog er der et område, vi forsømmer meget i
byen. Vi kalder os rosernes by. Men turisterne spørger
tit, hvor er roserne? og her vil jeg give dem helt ret.
Vi skal have endnu flere roser i bybilledet. Vi bør alle
være ambassadører for Mariager, lyder opfordringen
fra Mette, der personligt gerne vil slå et slag for
Mariager rosen, som hun planter alle de steder, hun
kan komme til det.
Mette Bay Velling.
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Bed & Breakfast

roMAnTIsk AFslApnIngsWeekenD
selvom højsæsonen for Den gamle smedje er om
sommeren, og Mette ofte må melde alt optaget, holder
hun åbent hele året. Her er Den gamle smedje ofte
benyttet af blandt andet konsulenter og håndværkere,
men bestemt også af private.
- Mariager er et oplagt sted at tage på en romantisk
afslapningsweekend og det kan man gøre på alle tider af
året. samtidig har jeg også en del besøgende i december
måned. når julegaveindkøbene er overstået, så tager
mange par et par afslapningsdage inden julens stress og
jag.
- endelig er Mariager også et yndet ”stoppested”
for folk, der er på vej til skagen, fortæller Mette, der
indrømmer at det kan være hårdt arbejde ind imellem.
rengørIngskone UDen koMproMIsser
- I de mest travle perioder kalder jeg mig
rengøringskone. For når jeg hver dag skal gøre 500
kvadratmeter rent, så er det reelt det, jeg er. samtidig
er jeg også typen, der ikke går på kompromis. Blandt
andet tørrer jeg, når vejret tillader det, altid sengetøjet
i det fri, og det gør jo ikke tingene nemmere eller
hurtigere.

maler og laver ting af filt, beretter Mette, der tilbage i
tiden som skolelærer underviste i billedkunst.
- Indimellem holder jeg også nogle kurser og
forskellige værksteder, blandt andet om julen. I juli
afholder jeg et kunsthåndværkermarked i gården. Det
er et fantastisk stemningsfuldt arrangement, som jeg
lever højt på længe.
goD TUrIsTUDVIklIng
Mette er glad for den aktuelle turistudvikling i
Mariagerfjord kommune, og rigtig glad for, at
turisthovedsædet er blevet i byens gamle rådhus på
torvet.
- Jeg har været imponeret over den nye turistdirektørs
(ejvind lassen, red.) engagement og indgang til
tingene. Han har på kort tid skabt et godt overblik og
sat mange spændende ting i gang.

galleri

Butik

synes jeg, kræfterne og pengene er bedre brugt
på én brochure. I dag er der mange forskellige
brochurer, men vi mangler én, der samler aktiviteter,
oplevelser, overnatnings- og spisesteder omkring hele
Mariagerfjord-området, opfordrer Mette og fortsætter:
- Det er faktisk også et ønske fra mine gæster, og
jeg er slet ikke bekymret for konkurrencen mellem
de enkelte områder. Det er helheden og vores store
udbud, der tiltrækker folk.
logrenDe HAle
Besøget er ved at være slut. Inden jeg forlader den
indendørs hygge og træder ud på den brostensbelagte
kirkegade, får jeg dog lige lejlighed til at hilse på
husets nyeste beboer. Hunden Mille i form af den
fortsat lidt hvalpede røde cockerspaniel.
Med logrende hale får Mille lige sat endnu en tyk streg
under hyggen hos Den gamle smedje og Mette
Bay Velling.

- Én af udfordringerne bliver dog blandt andet at
få lavet én god turistbrochure for området. som
et forholdsvist lille sted, der ikke har verdens
største markedsføringsbudget,

- Men jeg nyder det meget, og har min frihed. samtidig
får jeg en masse energi af at have med glade gæster
at gøre, og så er jeg jo altid hjemme ved mine tre børn;
Asta på 11 år, Cecilie på 8 år og katrine på 4 år.
køB InVenTAreT
Udover Den gamle smedjes tre lejligheder - benævnt
Ambolten, Bødkerloftet og karetmagerværkstedet –
har Mette og hendes mand Jens for nylig også købt et
hus i Teglgade, der udlejes på ugebasis. Hertil kommer
Den gamle smedjes lille galleri og butik.
- Faktisk fungerer hele Den gamle smedje som butik.
Du kan nemlig købe det meste af inventaret.
- lamperne, voksdugen, billederne på væggen - ja,
selv sengetøjet. Men i selve butikken har vi naturligvis
en masse brugskunst, og i galleriet er der skiftende
kunstnere, ligesom jeg selv udstiller en del. Jeg både
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når vejret tillader det, tørres
sengetøjet altid i det fri.

