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Smuk og velholdt investeringsejendom

Den fredede ejendom Sct. Mogens Gade 7, der ikke har været udbudt til salg i 
mere end en generation, kan nu erhverves.

Ejendommens forhus er sandsynligvis opført i begyndelsen af 1500-tallet, og 
materialer fra de nedbrudte kirker efter reformationen i 1529 er i omfattende 
grad anvendt ved opførelsen. 

Ejendommen har igennem tiderne kun været på hænderne af ganske få 
familier: 
1520, ca.  Opført som adelig bygård af Landsdommer Jens Mogensen
  Hvide eller Mogens Thomsen til Damsgård.

1726  Ved storbranden i 1726 led bygningen skade.

1740   Ejendommen blev istandsat af Bygmester Johann Gottfried
  Hödrich efter branden i 1726.

1783 - 1843 Ejet af familien Hauch, som også har lagt navn til huset.

1843 - 1924 Ejet af Redaktør Wissing fra Viborg Stiftstidende.

1919  Forhuset blev fredet.

1924 - 1960  Ejet af Arkitekt Søren Vig- Nielsen, som foretog en omfangsrig
  istandsættelse af huset.

1960 - 1976 Ejet af Arkitekt og Kongelig Bygningsinspektør Thomas
  Havning.

1976 - 1984 Ejet af Redaktør Harald Skodshøj fra Hedeselskabet.

1984 - 2020 Ejet af Arkitekt Finn Østergaard Laursen.

2020 -  Ejet af P&W Holdning ApS.

Ejendommens beboelse består af fire store velindrettede lejligheder samt en 
studielejlighed placeret i forhusets tagrum.
De fem lejligheder er fordelt med 2 lejligheder på 198 m², 2 lejligheder på 259 
m² og en studielejlighed på ca. 30 m².
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Beliggenheden

Hauchs Gård er beliggende Sct. Mogens Gade nr. 7, matrikel 156a Viborg 
Bygrunde.

Arealer
Ejendommens areal er på 1.216 m², og den eksisterende bebyggelse har jf. 
BBR et samlet boligareal på 944 m² fordelt på forhus og to sidebygninger.
Endvidere er der en garagebygning på 91 m² opført i 1970.
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Sct. Mogens Gade

Sct. Mogens Gade er en af Danmarks ældste gader i Latinerkvarteret i 
Viborg.
Gaden er formentlig opkaldt efter Sankt Magnus og hører til den ældste og 
bedst bevarede del af Viborg.
Sct. Mogens Gade er et klassisk smukt og velholdt gadeforløb, der mod 
syd starter ved Domkirkepladsen - lige midt i Viborgs middelalderlige 
centrum.
Gaden er en vigtig del af Viborgs fornemme og meget smukke middelalder 
kvarter. Bor man her, er der udover de flotte historiske omgivelser 
endvidere kort gåafstand til gå- og handelsgaderne, parker og til Nørre- og 
Søndersø mv.
Den middelalderlige karakter kan aflæses i flere af gadens bygninger med 
de røde munkesten, de småsprossede vinduespartier, murenes tykkelse og 
de ubrudte tagflader belagt med tegl.
Bygningen står i dag som vidnesbyrd om bygningskulturen fra 
middelalderen og renæssancen.
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Sct. Mogens Gade, fotos fra perioden 1937 - 1947

Sct. Mogens Gade, historiske fotos
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Sct. Mogens Gade, historiske fotos

Sct. Mogens Gade, fotos fra perioden 1963 - 1965



Hauchs Gård

Ejendommens navn ”Hauchs Gård” stammer fra familien Hauch, der ejede 
gården fra ca. 1783 til 1843. Ved den dobbeltfløjede trappe ud mod Sct. 
Mogens Gade er anbragt en granitkvader, hvorpå der er indhugget 
følgende: Minde om H. R. Hauch, 1738 samt en hel del forbogstaver og 
forkortelser for andre familiemedlemmer. 

Årstallet 1738 angiver fødselsåret for H. R. Hauch.

Hauchs Gård er sandsynligvis opført i begyndelsen af 1500-tallet af  
materialer fra de nedbrudte kirker, der efter reformationen i 1529 i høj grad 
også blev anvendt til andre byggerier. 
De mange kirkekvadre og de svære munkesten i murværket vidner tydeligt 
derom. 
Fundamenterne er dog ældre, da huset har været ramt af flere ildebrande, 
som det meste af Viborg, men heldigvis holdt de svære mure hver gang 
stand mod ilden, og man har efter hver ildebrand gjort huset beboeligt igen.
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Det fredede forhus

Hauchs Gårds forhus blev fredet i 1919. 
Forhuset er det første hus fra torvet i den vestlige del af den nord-syd 
gående, middelalderlige gade. Forhuset er på gårdsiden bygget sammen 
med to sidehuse, der ikke er omfattet af fredningen.

Forhuset er opført i to etager over en høj kælder. Bygningen er grundmuret, 
og facaden samt den sydlige gavl står i blank, rød mur. Nordgavlen er 
gråpudset med en overgavl i bindingsværk, og gårdsiden er pudset og 
gulkalket som de to sidehuse. Kælderetagen er opført af munkesten over en 
sorttjæret sokkel, og bygningen afsluttes af et heltag med halvvalm over 
den sydlige gavl. 
Tagfladerne er hængt med røde vingetegl, få ældre støbejernsvinduer og i 
rygningen findes to skorstenspiber, der har høje sokler i rød, blank mur, 
mens den resterende del af piberne er gule. 

Omtrent midt på facaden ses bygningens hovedindgang, der består af en 
tofløjet fyldingsdør med et opdelt overvindue. Foran døren er en 
toløbstrappe i granit med smedejernsværn. På hver side af hovedindgangen 
er to rundbuede kælderdøre med fyldinger i den nederste del og en 
småsprosset rude i den øverste del.

 

 

Alle døre er ældre og har bevarede greb, nøgleskilte og hængsler. I facaden 
og sydgavlen er der korspostvinduer med hjørnebeslag og støbte sålbænke. 
Vinduerne og hoveddøren er sat i brede murhuller og er således indrammet 
af en række lodretstillede mursten på hver side. Både hoveddøren og 
vinduerne er ældre og hvidmalede, dog er kælderdørene brunmalede.  

I det indre findes en ældre planløsning, og bygningen indeholder fire 
lejligheder, to på hver etage. Tagetagen er hovedsagligt uudnyttet, men her 
findes tillige en mindre studielejlighed. Stuerne er placeret mod gaden, 
mens hovedtrappen og et mindre toilet til hver lejlighed ligger mod gården. 
Værelser, køkkener og bagtrapper er placeret i sidehusene. 
Studielejligheden i forhusets tagrum indeholder et mindre køkken, toilet 
samt to værelser.

Der er overvejende en traditionel materialeholdning bestående af ældre 
bræddegulve, dog er flere gulve med nyere parket eller gulvtæpper. Vægge 
og lofter er pudsede, og der er enkel stukkatur. Der er tillige både et- og 
tofløjede fyldingsdøre med gerichter, høje fodpaneler, enkelte 
brystningspaneler, rundbuede ovnnicher med flere ældre støbejernsovne. 
Foran vinduerne er traditionelle forsatsruder.
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De to sidebygninger

Sidebygningerne er opført omkring 1910-15, hvor de erstattede nogle 
ældre bygninger.
Sidebygningerne er opført i to etager uden kælder. Bygningerne er 
grundmuret, og facaderne er alle pudsede/vandskurede og 
overfladebehandlet med gul kalk. 

Bygningerne er opført over en sorttjæret sokkel, og bygningen afsluttes af 
et heltag med halvvalm mod vest. 

Tagfladerne er hængt med røde vingetegl, og i rygningen på den sydlige 
fløj findes en skorstenspibe, der har høj sokkel i rød, blank mur, mens den 
resterende del af piben er gule.

Sidefløjene er indrettet med køkken, toilet/bad og flere værelser samt en 
forbindelsesgang på langs af bygningerne, der binder det hele sammen.
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Garagebygningen og gårdrummet

Garagebygningen er opført i 1970.
Der er overdækket parkeringsplads til 4 biler.
Bygningen er opført i en etage med loftrum, hvortil der er adgang via en 
loftlem.
Facaderne er alle pudsede/vandskurede og overfladebehandlet med gul 
kalk. 

Bygningen er opført over en sorttjæret sokkel, og bygningen afsluttes af 
et rødt tegltag med halvvalme mod begge gavle. 
Kørselsområdet foran garagen og i porten/indkørslen er belægningen 
udført med pigsten, fliser og nogle støbte delarealer. 

Gårdhaven er indrettet med fine mindre områder, der er defineret med 
klippede hække. Der er fliser og pigsten i gangarealerne i 
gårdrummet/haven. Der er flere træer, herunder flere frugttræer med blandt 
andet æbler.
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Hovedtrapperummet og lejlighederne

Når man har entreret ejendommen via den tofløjede hoveddør i Sct. Mogens Gade, 
mødes man af et stort vindfang, hvor man via en marmorbelagt trappe kommer 
frem til dobbeltdøren, der fører ind til selve hovedtrapperummet.

Den flotte løberbelagte hovedtrappe møder en i stueplan med sin solide mægler. 
Mægleren fastholder sikkert den sorte højglansmalede håndliste, der som en 
slange fører den besøgende op til de overliggende etager.

Trappen er mellem stue og 1. sal udformet med to lige løb, der er hægtet sammen 
med en kvadratisk repose. 

Trappeafsnittet mellem 1. og 2. sal er udformet som en halvsvingstrappe.

Adgangsdørene til lejlighederne fremstår med sine indfatninger i et barokudtryk, 
hvor dørene har fyldningerne falset ind i rammetræet, og gerichterne fremstår med 
stor bredde og mange profileringer. 
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Hovedtrapperummet og lejlighederne

De 4 lejligheder i stueplan og på 1. sal er alle smukke gamle herskabslejligheder 
med højt til loftet. Loftet er udsmykket med stuk langs væggene og flotte rosetter 
ved lampeudtag i de flotte stuer. 
På 2. sal er en mindre lejlighed, der med sine facadevinduer i sydgavlen af det 
fredede forhus har en smuk udsigt mod Viborg Domkirke og Søndersø.
Alle herskabslejlighederne indeholder fine fredede bygningsdetaljer, der er med til 
at understrege boligernes herlighedsværdi og ikke mindst den historiske 
fortælleværdi. I de fleste af stuerne og gangarealer ligger de originale trægulve.
Lejlighederne er alle velbelyste via vinduespartierne, der giver udkig 
til både den maleriske Sct. Mogens Gade som til ejendommens idylliske gårdrum, 
der har flere fine opholdsarealer under de skyggegivende frugttræer.
De fire store lejligheder er alle indrettet med nyere køkkener, gæstetoilet samt 
toilet- og baderum, der ligeledes alle har en nyere indretning med flisevægge, 
hvidt sanitet og blandingsbatterier med termostater.   
2. sals lejligheden har et fint lille køkken, der ligger med adgang direkte fra 
hovedtrappen.

 

 



Foto af gårdrummet fra perioden 1890 - 1900
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Facadeopstalt nordlængen / sydfacade - marts 1924

Facadeopstalt sydlængen / nord og sydfacade - marts 1924



Salgsprospekt - Sct. Mogens Gade 7

Side 14
Fotos af gårdrummet fra august 2021



Fakta i henhold til BBR:

Matrikelnr.:      156a
Landsejerlavsnavn:      Viborg Bygrunde
Grundareal:      1.216 m²

Bygning 1: Forhus (fredet) og sidebygninger

Opførelsesår      1520
Til- / ombygningsår     1970
Bebygget areal        457 m²
Samlet bygningsareal        1.347 m²
Heraf kælderareal       159 m²
Heraf tagetageareal       274 m²
Udnyttet tagetage         30 m² 
Samlet boligareal       944 m²
Antal etager uden kælder og tagetage        2
Antal helårsboliger med køkken        5
Varmeinstallation     Fjernvarme

Lejligheder:
L1: Etage st. tv. 198 m², 5 værelser, 2 toiletter og 1 bad. 
L2: Etage st. th. 259 m², 6 værelser, 2 toiletter og 1 bad.
L3: Etage 1. th. 198 m², 5 værelser, 2 toiletter og 1 bad.
L4: Etage 1. tv. 259 m², 5 værelser, 2 toiletter og 1 bad.
L5: Etage 2.       30 m², 1 værelse, 1 toilet og 0 bad.
   944 m²
 

Gældende ejendomsvurdering:
Vurderingsdato   01-10-2019
Ejendomsværdi   4.250.000,00
Grundværdi    2.238.400,00

Bygning 2: Garagebygning

Opførelsesår      1970
Bebygget areal          91 m²
Samlet bygningsareal (ekskl. kælder og tagetage)      91 m²
Samlet kælderareal           0 m²
Samlet tagetageareal           0 m²
Heraf udnyttet tagetage          0 m² 
Samlet boligareal           0 m²
Antal etager uden kælder og tagetage         1
Antal helårsboliger med køkken          0
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Tekniske installationer

Varmeinstallation:    Fjernvarme

Energimærke:     Fritaget for energimærkning
      grundet fredning

Elevator:      Nej

Servitutter:     Der henvises til ejendommens
      blad i tingbogen      

Nuværende forsikringsselskab:   Alm. Brand

Lejermålsbeskrivelse

L1: Etage st. tv.    Udlejet
L2: Etage st. th.    Udlejet
L3: Etage 1. th.    Udlejet
L4: Etage 1. tv.    Ledig
L5: Etage 2.      Ledig

Fredet ejendom
Ejendommen er omfattet ”forfald pr. år ordningen” under BYFO.

Grundet fredning er ejendommen fritaget for ejendomsskat.

Forfald pr. år (reguleret 2021) udgør kr. 376.718.

Ejerforhold: Ejendommen ejes af selskabet P&W Holding ApS, 



Facade mod Sct. Mogens Gade
 

 

Nordlige sidefløj, sydfacade mod gårdrum

Facader mod vest af forhus, nordlige og sydlige sidebygning Sydlige sidefløj, sydfacade mod skel
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Facadeopstalter
 

 



Forhus og nordlige sidebygning, nordfacader mod skel

Facadeopstalter
 

 

Sydlige sidesidebygning, nordfacade mod gårdrum
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Etageplan - stuen
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Etageplan - 1. sal
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Etageplan - kælder
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Philipsen Gruppen, herefter kaldet selskabet, har ladet 
udarbejde nærværende salgsprospekt og informationer 
iøvrigt vedrørende ejendommen Sct. Mogens Gade 7, 8800 
Viborg, matrikel 156a Viborg Bygrunde.

Det er tilstræbt, at indholdet og oplysningerne i 
nærværende salgsprospekt er aktuelt, relevant og korrekt, 
men selskabet eller andre kan ikke garantere, at 
informationerne i nærværende salgsprospekt er nøjagtige, 
dækkende, fuldstændige eller ajourførte, og selskabet 
påtager sig ikke noget ansvar herfor. 

Selskabet kan heller ikke i nogen henseende gøres 
ansvarlig for handlinger, aktiviteter eller transaktioner 
foretaget på grundlag af eller med udgangspunkt i 
informationer, der fremgår af eller på anden vis er oplyst i 
dette prospekt.

Selskabet gør opmærksom på, at investering i fast ejendom 
og hermed forbundne projekter eller idéoplæg kan være 
forbundet med risiko for tab, der ikke på forhånd kan 
beregnes. 

Selskabet opfordrer eventuelle interesserede i ejendommen 
Sct. Mogens Gade 7 i Viborg og de hermed forbundne 
projektmuligheder, til at søge rådgivning hos egen advokat, 
revisor og penge- eller finansieringsinstitut.

Nærværende salgsprospekt og de heri indeholdte 
projektidéer er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres, 
herunder gengives digitalt, eller på anden måde benyttes 
uden forudgående skriftlig aftale med selskabet.

Disclaimer

Sct. Mogens Gade i 1950'erne
 

 

Sct. Mogens Gade i august 2021
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Kontakt

Ole Philipsen
Direktør

Tlf.  +45 20 11 33 99
E-mail: op@philipsen.eu

Om Philipsen Gruppen

PHILIPSEN Gruppen arbejder med byggerier og udlejning til boliger og 
detailhandel overalt i Danmark.

Uanset om vi udfører og styrer små eller store byggeopgaver, så er det altid 
vore kunder, projekter og opgavernes optimale løsning, der er i centrum.

I et tæt samarbejde med vore kunder udvikler vi hele tiden nye løsninger, 
processer og metoder, samt anviser nye veje i vore fremtidssikrede byggerier.

PHILIPSEN Gruppens forretningsgrundlag er at købe, udvikle og 
sælge bæredygtige ejendomme indrettet til boliger og detailhandel, 
overalt i Danmark, og altovervejende i mellemstore og større danske 
vækstbyer.

Vi har mangeårig erfaring med at tilføre de mest attraktivt beliggende 
ejendomme nye kvaliteter og kompetencer. Ligesom vi hele tiden sikrer os, 
at ejendommene lever op til den fremtidige udvikling og efterspørgsel i 
markedet, med henblik på at garantere en rentabel investering på lang sigt.

Gennem ny- og ombygninger, en forudgående og grundig dialog med 
lejerne, en konstant fokus på såvel fysiske som arkitektoniske kvaliteter og 
en optimering af lejernes forhold i videste forstand, skaber vi grundlaget for 
en markedsdrevet værdiforøgelse og individuel værditilvækst i vore 
ejendomme.

Et af PHILIPSEN Gruppens specialer er ombygning og renovering af ældre 
ejendomme, særligt har vi stor erfaring med historiske, fredede ejedommen, 
der tilføres ny teknologi og opdateres energimæssigt med respekt af 
bygningernes oprindelige arkitektur og atmosfære.

PHILIPSEN Gruppen er således en specialiseret udviklings- og 
servicevirksomhed, hvis forretningskoncept er rettet mod resultatskabende 
udvikling af fast ejendom baseret på markedsindsigt, synergi og nytænkning.
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