BEVAR MIG VEL

Nyhedsbrev februar 2020

Indkaldelse til Generalforsamling

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Beretning ved formanden for bestyrelsen.
Afholdes der generalforsamling i den lille sal på
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til
Holbæk Bibliotek.
godkendelse.
Det er lykkedes os at få stadsarkitekt Peder
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen
Baltzer til at komme helt fra Aalborg til Holbæk,
eller medlemmer.
for at give os en opsang og pege på nye fantastiske 5. Fastsættelse af kontingent.
muligheder inden for byrum og byudvikling.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Peder Baltzer kommer på kl. 19.30, og for
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
dem som ikke er medlemmer, eller ikke ønsker at 8. Eventuelt.
deltage i selve generalforsamlingen kan man blot
møde op kl. 19.30.
Ad. 6. Karl Andersen er på valg, og ønsker ikke
Øl og vand kan købes til rimelige priser.
genvalg.
Bestyrelsen foreslår Ole Ramskov, som hidtil
har været suppleant.
Dan Wegener har trukket sig som suppleant.
Bestyrelsen foreslår i stedet,
Niels Cruusberg Helgogaard og
Kristian Lund.
Alle øvrige er enten ikke på valg, eller villige til
genvalg.

Torsdag den 19.3.2020 kl. 18.00

Kom kl. 19.30 til et spændende foredrag
om byudvikling med Peder Baltzer.

Formandens årsberetning 2019-2020
Året 2019 har på flere måder været travl. Som nævnt
i sidste årsberetning er arbejdet i Team Bevaring
en slags krumtap for en væsentlig del af arbejdet i
FBL-Holbæk. Team Bevaring er et samarbejdsforum
mellem Holbæk Kommunes Planafdeling, Holbæk
Kommunes Byggesagsafdeling, Museum Vestsjælland og FBL-Holbæk, og det genererer væsentlig
indsigt i, hvad der rører sig på plan- og byggesagsområdet.
Kommunens plan- og byggesagsafdeling fik i årets
løb en henvendelse fra Foreningen Historiske Huse,
der er en landsdækkende interesseorganisation/forening for fredede og bevaringsværdige huse, med
ønske om at indgå i et samarbejde om udpegning af
særligt bevaringsværdige og ikke-fredede bygninger
i Holbæk Kommune.

Det er meningen, at 10 udvalgte huse skal tildeles
en plakette for at skabe fornyet interesse for den
byggede kulturarv og bygningers bevaringsværdier.
Uddelingen skal finde sted primo marts 2020.
Da vi selv uddeler en årlig plakette for vel gennemført restaurering/renovering, kunne man godt sidde
med en fornemmelse af at blive gået i bedene og
fandt det derfor vigtigt, at vi deltog i udpegningen
af bygninger. Der har været skrevet flere artikler i
Nordvestnyt med opfordring til offentligheden om at
pege på bevaringsværdige bygninger, der bør tildeles
en plakette. I begyndelsen af februar 2020 ser det
ud til at 26 bygninger er indstillet ad den vej. FBLHolbæk har bidraget med flere gode forslag.
Besigtigelser - eksempler
Solcelleanlæg nordøst for Svinninge – Høringssvar med
anbefaling om læbeplantning ved Maglebjerg bebyggelsen
Støberigrunden, Holbæk – det nedlagte Holbæk Jernstøberis grund og bygninger mellem Konsul Beÿers Alle,
Lundemarksvej og Skyttensvej, hvor der planlægges
boligbyggeri
Riffelhavevej 19-35, Holbæk – For Boligselskabet Sjælland udførtes rådgivning i forbindelse med planlægning
af et større renoverings- og restaureringsprojekt, bl.a. nye
altaner
Vådområdet Tempelkrogen – Guidet rundvisning
med Eskild Dalsgaard Lund fra Lejre Kommune i det
spændende naturgenopretningsprojekt, der blev gennemført i et samarbejde mellem Holbæk og Lejre kommuner
ved Tempelkrogen
Strandmøllevej 134A – Kommentar med beklagelse
over begæring om nedrivning af bungalow med middel
bevaringsværdi
Udbyvej 46, Tuse Næs - Kommentar med beklagelse
over begæring om nedrivning af længe i firefløjet gårdsanlæg med middel bevaringsværdi. Længen var allerede
nedrevet – altså post festum
Holbækvej 102, Jyderup – Rådgivning i forbindelse med
renovering af institutionsbyggeri til beboelse
Strandgade, Holbæk – Vi har med beklagelse set på
fortovsbelægninger med asfalt i stedet for eksisterende
pigsten. Det ser fattigt ud.
Hovedgaden 2, Ugerløse – Ugerløse Fritidscenter/ Den
gamle præstegård

Medlemsudflugt til Brorfelde Observatorium
Søndag den 8. september holdt FBL-Holbæk årets
eneste medlemsudflugt. Den gik til Brorfelde og
observatoriet. Det var en fin dag, men vi kunne godt
have ønsket os lidt flere deltagere end de godt ti af
vore medlemmer som deltog.
Kom og hør den fulde beretning fra formanden
selv torsdag den 19. marts.

Arkitekt Birgitte Degener bliver interviewet af TV2
ØST i forbindelse med FBL Holbæk´s præmiering af Tempelkrogen Nord, et storstilet kulturskabt
naturområde.

BIG Center Holbæk lagt i graven.
Det planlagte BIG center blev heldigvis ikke til noget. FBL Holbæk tog fra starten klart afstand fra de
fremlagte centerplaner, idet vi mente det kunne true
ikke bare det nuværende Megacenter, men først og
fremmest butikkerne i Holbæk midtby.

Naturskolen.
FBL Holbæk mener at det er vigtigt at bevare Naturskolen ved Kunsthøjskolen. Vi så gerne at hele
området syd for Ladegårdsalléen blev hegnet ind så
vi fik skabt en egentlig Dyrehave som i Jægersborg.

Forslag til “HISTORISKE HUSE”

Foreningen Historiske Huse repræsenterer ejerne af de fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark
og arbejder for at forbedre ejernes vilkår samt for at øge den generelle bevidsthed om værdien af den
byggede kulturarv i Danmark.
Historiske Huse ønsker at skabe særlig begejstring og øge opmærksomheden omkring de huse, som ikke er
fredede men har høj bevaringsværdi. Til dette formål har Historiske Huse udviklet nogle bronzeplaketter, så
ejerne stolt kan vise omverdenen, at deres hus er en del af Danmarks kulturarv. Sammen med Holbæk Kommune hjælper FBL Holbæk at finde kandidater til en sådan plakette. Herunder et par af vore kandidater.
Du kan også indstille forslag. Klik ind på Holbæk Kommunes hjemmeside.
https://holbaek.dk/politik/raad-og-naevn/bygningsforbedring/bevaringsvaerdige-huse/

Akacievej

Kalundborgvej 71

Holbæk Amts Arbejdsanstalt lå egentlig for enden
af Smedelundsgade (eller mere præcist Smedelundshusene) uden for købstaden, i Tveje Merløse
sogn, for Holbæk hørte ikke med til amtet. Et fint
og stramt byggeri, der blev opført i slutningen af
1800-tallet, arkitekt L.Levy.

Indtil slutningen af 1800-tallet var det almindeligt i
Holbæk (og andre steder), at de ugifte ansatte boede
hos arbejdsgiveren og spiste der. Det første sted i
Holbæk, hvor man holdt op med det, var jernstøber
Frandsen, som sendte sine ansatte på restaurant for at
spise. Han oprettede en byggeforening for sine arbejdere i 1870’erne. Vi kan stadig se bygningerne i dag,
den lille fine række af boliger på sydsiden af Labæk,
Frandsens Arbejderboliger.

For at bekæmpe fattigdommen blev der i perioden
opført mange fattighuse i hele landet. Tanken bag
dem var, at beboerne skulle bidrage til deres underhold gennem arbejde (og husene samtidig virke afskrækkende, så folk søgte at klare sig selv). Men de
kunne ikke dække det hele. Dels var der de forhærdede tidselgemytter, som ikke lod sig påvirke, dels
var der sindssyge og andre, som ikke kunne passes.
Derfor oprettedes på amtsplan arbejdsanstalter, hvor
man kunne sætte sindssyge, syfilitikere, arbejdsvægrere, folk som ikke ville betale børnepenge og
andre sammen. De fik også arbejdsopgaver, og anstalten havde bl.a. store marker, som blev gravet med
spade hvert år (ikke pløjet), og hvor man dyrkede
grøntsager. De blev dels brugt i sygehuset, dels solgt
på Københavns Grønttorv, så anstalten gav et pænt
overskud. Den blev afviklet efter socialreformen
1933, mens bygningerne blev overtaget af sygehuset.

Men det normale var i Holbæk som i andre byer, at
forretningsindehaverne i byens midte omdannede
deres beboelse til udlejningslejligheder og selv
flyttede ud i Villakvarteret, som det første stykke af
Kalundborgvej hed. Dengang lå det i Tveje Merløse
kommune, som også var væsentligt billigere skattemæssigt end Holbæk. Senere flyttede man ud i den
vestlige del. I 1892 brændte konsul Smiths ejendom
på Ahlgade 15-17, og han benyttede lejligheden til
at genopføre ejendommen som kombineret forretnings-/udlejningsejendom. Den eksisterer ikke mere.
Familien Smith flyttede selv i 1896 ud til sin nybyggede villa, nu Kalundborgvej 71, langt uden for
byen. Afstanden chokerede holbækkerne, konsulen
måtte være gal. Og der var heller ikke gadebelysning - man skulle medbringe lamper. Nu blev familien normalt kørt til Holbæk i lukket vogn af deres
kusk. Men de senere storborgerlige udflyttere boede
længere inde

Nyhedsbrevet bevar mig vel udgives af Foreningen
for Bygnings- og Landskabskultur
i Holbæk Kommune.

Arbejdende Suppleanter i bestyrelsen
Dan Wegener
Er fratrådt i 2019

Bestyrelsen:
Peter Sorenius, formand
Bakkekammen 27
4300 Holbæk
Mail.: peter.sorenius@gmail.com

Peter Korsgaard
Stillidsvej 27
4300 Holbæk
email: korsgaardpeter@gmail.com

Birgitte Degener, næstformand
Skolegade 6
4300 Holbæk
Mail.: birgittedegener@gmail.com

Ole Ramskov
Falkevej 5
4300 Holbæk
E-mail: oleramskovj@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

Bliv medlem af foreningen.

Send en mail til
info@fbl-holbaek.dk
eller 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.

Flere kandidater til “Historiske Huse”
Firmamedlemskaber:
Lone Backs | arkitekter
Holbæk Malerservice v/Ole Larsen
HOME Michael Jørgensens
Sparekassen Sjælland -Fyn
SKEL.DK Landinspektører
MarcoPlan A/S
Holbæk Rørmontage
Holbæk Stadsarkiv
www.flisebutikken.dk

Jyske Bank
Danbolig v/Henrik Larsen
Holmegaard og Bertelsen
Snedkeren.dk v/ tømrermester Kristian Lund
TJ Tømrerservice Audebo

Et firmamedlemskab koster 400 kr.pr.år

