BEVAR MIG VEL

Nyhedsbrev september 2019

Udflugt til Brorfelde Observatorium
Søndag den 8.9. havde vi hægtet os på en fin rundvisning
og fortælling om Brorfelde Observatorium.
Observatoriet blev indviet i 1953 og var til 1996 en del
af Københavns Universitets observatorium. Man valgte
Brorfelde, fordi det var langt væk fra forstyrrende lys.
I 2012 blev det købt af Holbæk kommune.
Der er stadig tre teleskoper tilbage, hvoraf
Schmidt-teleskopet er det største professionelle teleskop i
Danmark.
Brorfelde var aktiv ved Apollo-månelandingen. Data fra
Brorfeldes såkaldte merediankredsteleskop blev nemlig
brugt i beregningen af banen for missionen. I datiden
var denne meridiankredskikkert den bedst kalibrerede i
verden til at måle himmellegemers position. Den er dog
senere blevet fjernet. Observatoriet blev i høj grad brugt
til at observere asteroidebæltet, og mange asteroider er
blevet opdaget og nogle opkaldt, således asteroiden
Holbaek, og vores venskabsbyer Celle, Trelleborg og
Dorchester har også fået asteroider opkaldt efter sig.
Vi havde en fin rundvisning, som ud over det historiske
omfattende både astronomi, geologi og arkitektur.
Området er på 40 hektar land og indeholder 11 bygninger,
som er fredede, også stedets nattemørke er som
den eneste af sin slags i Danmark fredet.

Her et par af deltagerne på vej op ad bakken
mod stjernerne.

Vi forsøger løbende at opdatere vores hjemmeside, som også gemmer tidligere nyhedsbreve og
andet materiale.

www.FBL-Holbaek.dk

Du kan her blade i tidligere års nyhedsbreve
“Bevar mig vel”.

Kom til plakette overrækkelse
på arkitekturens dag
mandag den 7. oktober kl. 14.00
Se næste side.

Kom og hør om troldens sten i vandet

Årets plakette 2019
Bevaringsforeningen i Holbæk Kommune
har sin egen prisuddeling.
En PLAKETTE uddeles for veludført indsats for
bevarelse af vores kulturarv.
Arbejdet skal være af nyere dato og afsluttet inden
plaketten uddeles.

Plaketten for 2019 vil blive uddelt på
arkitekturens dag mandag den 7. oktober.

Regler og retningslinier for plaketteuddeling kan
ses på vores hjemmeside.
Alle opfordres til at komme med nomineringer hertil,
men Bevaringsforeningens bestyrelse udvælger
suverænt den endelige vinder.
Her i 2019 var følgende nominerede.
•
•
•
•
•
•

Bakkekammen 40
Stubmøllen i Strandparken
Brorfelde, landskab og bygninger
Tempelkrogen Nord, nyt vådområde.
Byhus i Tølløse
Den gamle kro i Tuse

Listen over nominerede er løbende blevet opdateret
på vores hjemmeside:
www.fbl-holbaek.dk

“Tempelsøen”
FBL Holbæk har i 2019 valgt at tildele årets plakette
til det helt unikke og nyskabte vådområdeTempelkrogen Nord, som ligger lige nord for Holbækmotorvejen op mod Tempelkrog.
Der er på tværs af skel og kommunegrænser skabt
et ca. 100 hektar stort vådområde, til stor gavn og
glæde for natur og fugleliv.
Området nord for Holbækmotorvejen ligger i grænseområdet mellem de to kommuner Lejre og Holbæk
og grænser helt op til diget ved Tempelkrogen, som
er den sydligste del af Isefjorden.
Diget blev etableret i 50 erne, men er bevaret for at
beskytte motorvejen, men samtidig fungere den nye
“Tempelsø” som en opsamlings- og forsinkelses sø,
som sinker udledningen af kvælstoffer til Isefjorden.
Når man idag passerer området på motorvejen får
man en helt speciel oplevelse, idet der også lige syd
for motorvejen er blevet skabt et større vådområde.
Man føler således at man passerer gennem området
på en lav dæmning.
Mindre søer er blevet “flyttet” af hensyn til frøer og
endet liv., og åløb er snoet og omlagt inden de løber
ind i søen og via et slusesystem til sidst løber ud i
Tempelkrogen og Isefjorden.
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har fået gennemført
en jordfordeling i området Tempelkrog Nord, som nu
ejes af styrelsen.
Arbejdet med gennemføring af en jordfordeling, da
de dyrkede enge skulle lægges under vand forløb
uden ekspropriationer, og alene ved frivillige aftaler.
Der er anlagt en sti rundt om hele området på ca.
6 km, så alle kan få lejlighed til at nyde denne nye
naturatraktion på nært hold.

Der er adgang til området bag om
Tempelkrogens Camping i Ågerup.

Udsnit af de øvrige nominerede.

Plaketten til det vi her har valgt at
kalde Tempelsøen vil blive overbragt ved en højtidelighed
mandag den 7. oktober kl. 14.00
Lige efter broen over det gamle
åløb nord for Asserholm bakke.
Se mødested, den gule plet, her under.

Nyhedsbrevet bevar mig vel udgives af Foreningen
for Bygnings- og Landskabskultur
i Holbæk Kommune.
Bestyrelsen:
Peter Sorenius, formand
Bakkekammen 27
4300 Holbæk
Mail.: peter.sorenius@gmail.com
Birgitte Degener, næstformand
Skolegade 6
4300 Holbæk
Mail.: birgittedegener@gmail.com
Karl Andersen, kasserer
Skolegade 6
4300 Holbæk
Mail.: karloggitte@yahoo.dk
Ole P.B.Nielsen, sekretær og arkivar
Rolighedsstræde 18
4300 Holbæk
Mail.: opbn@hotmail.com
Peter Haugaard, nyhedsbreve
Strandstræde 10, 3.tv.
4300 Holbæk
Mail.: p.k.haugaard@gmail.com

Firmamedlemskaber:
Lone Backs | arkitekter
Holbæk Malerservice v/Ole Larsen
E.H.Jørgensens Sønner
Sparekassen Sjælland
SKEL.DK Landinspektører
MarcoPlan A/S
Holbæk Rørmontage
Holbæk Stadsarkiv

Arbejdende Suppleanter i bestyrelsen
Dan Wegener
Labæk 2, 3.sal th.
4300 Holbæk
Mail.. dad@wegener.nu
Peter Korsgaard
Stillidsvej 27
4300 Holbæk
email: korsgaardpeter@gmail.com
Ole Ramskov
Falkevej 5
4300 Holbæk
E-mail: olegrethe@post.tele.dk

Bliv medlem af foreningen.

Send en mail til en fra bestyrelsen, og du vil snarest
blive kontaktet.
Eller indsæt 200 kr.
på konto nr. 0520 0001009924
NB.: Husk af angive Navn og adresse og E-mail.

Kullegaard A/S
GRAND v/ Ulrik Lønberg
Jyske Bank
Malermester Mogens Eriksen
Danbolig v/Henrik Larsen
Holmegaard og Bertelsen
Snedker- og tømrermester Kristian Lund
TJ Tømrerservice Audebo

Et firmamedlemskab koster 400 kr.pr.år

