
Kørselsvejledning: 

Fra Aalborg ( rute 180 ) køres 

igennem Svenstrup by frem til 

rundkørslen, følg skiltene mod 

Godthaab Hammerværk. 

Fra motorvejen: afkørsel 29 mod 

Svenstrup ( rute 180 ) – i rundkørslen 

køres mod Godthaab Hammerværk. 

 

 

 

Åben 

Juni – Juli – August 

Søndag, samt tirsdag til fredag 

Efterårsferien: mandag og tirsdag 

Dagligt fra kl. 10.00 – 16.00 

Rundvisninger kl. 10.30 & 13.00  

kun i juni, juli og august. 

Lukket mandag og lørdag 

 

Rundvisning af grupper hele ugen. 

Besøg uden for åbningstid kan aftales. 

Min. 12 betalende personer. 

Bestilles via hjemmesiden  

eller e-mail: 

hammervaerket.booking@gmail.com 

eller tlf. 27 84 31 60 

 

Entre. 

Voksne kr. 50,- 

Børn u/18 år gratis ifølge med voksne  

Kontant - Mobile-Pay  

 

Medbragt mad må nydes i vores Café 

mod køb af drikkevarer (kaffe, the, 

sodavand eller øl) 

 

Museet Godthaab Hammerværk 

Zincksvej 2 b, Godthaab 

9230 Svenstrup J 

 

Læs mere på: 

www.godthaab-hammervaerk.dk 

 

Aalborg Kommune har bidraget til 

Museet Godthaab Hammerværk 

 

Godthaab 

Hammerværk 
 

 

 

Et Industrihistorisk Museum 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Oplev Danmarks eneste  

tilbageværende Hammerværk, 

 hvor man fra 1858 til 1987 

producerede  

hånd-, have- og markredskaber  

fra Zincks Fabrikker. 

 

 

http://www.godthaab-hammervaerk.dk/


Godthaab Hammerværk ligger 12 km 

sydvest for Aalborg og er det sidste 

hammerværk i Danmark, hvor hele 

industrianlægget – både bygninger, 

inventar og tilhørende vandveje – er 

bevaret. 

Hammerværket er grundlagt i 1858 af 

smeden Chr. Zinck i den nedlagte 

papirmølle ”Godthaab”. Han overtog 

navnet og kaldte sin virksomhed 

Godthaab Hammerværk. 

Med tiden voksede virksomheden og 

blev til de landskendte ”Zincks 

Fabrikker” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der findes næppe mange haveejere, 

landmænd eller håndværkere, der ikke 

har ejet eller brugt en rive, skovl, spade 

eller et andet stykke håndværktøj af 

mærket Zinck. 

 

Hammerværkets museum giver et fint og 

autentisk indblik i de arbejds- og 

produktionsforhold, der var betingel-

serne for den tidlige industrialisering i 

Danmark. 

 

 

 
 

 

Museet hører til i et fredet byggeri, med 

den specielle shedtagskonstruktion, 

opført i 1915 og brugt frem til 1977. 

Bygningen står i dag intakt og med 

nænsomt restaurerede og funktions-

dygtige maskiner, som et enestående 

eksempel på den tidligste danske 

industri, der var baseret på vandkraft. 

 

Derudover er der en stor udstilling af de 

redskaber, der er blevet produceret på 

fabrikken. 

 

 
 

 

Godthaab Hammerværk ligger i et 

smukt naturskønt område ved 

Guldbækken og Godthaab Dam. 

 

 

 

 

Der er daglige rundvisninger, hvor 

maskinerne bliver sat i gang, og hvor 

historien om Hammerværket bliver 

fortalt.  

 

 


