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Høringssvar – Kultur-, fritids- og idrætspolitik
Kulturrådet i Frederikssund har modtaget høringsmaterialet til en kultur-, fritids- og idrætspolitik, dateret
december 2008. Kulturrådet finder, at materialet – overordnet og bredt formuleret som det må være – indeholder gode visioner, en hensigtsmæssig temaopdeling og veldisponerede indsatsområder.
Kulturrådet skal udtale følgende til de enkelte temaområder:
Biblioteker og arkiver
Det nuværende bibliotek i Frederikssund by er fuldstændig utidssvarende; det har ikke de aktivitetsforhold,
som kræves af et moderne bibliotek, og adgangsforholdene er utilstrækkelige.
Der er et udtalt behov for at der snarest opføres et moderne hovedbibliotek for Frederikssund kommune. Et
nyt hovedbibliotek kan tænkes opført i forbindelse med det kulturhus, der kan rumme både koncerter, teater, kongresser og messe, som foreslås nedenfor.
Opførelsen af et nyt hovedbibliotek i Frederikssund by må imidlertid ikke føre til, at de eksisterende biblioteker i kommunens mindre byer bliver nedlagt eller nedprioriteret. Hvis de bliver nedlagt og erstattet af et
elektronisk bestillingssystem med lokale afhentnings- og afleveringsmuligheder, vil man afskære mange
borgere fra at benytte biblioteket optimalt.. Her tænkes på borgere, som ikke har den nødvendige viden
om/adgang til IT-udstyr, og som har transportmæssige vanskeligheder til og fra Frederikssund by.
Erhverv og turisme
Det er efter kulturrådets opfattelse afgørende for udviklingen af erhvervslivet og turismen i kommunen, at
kulturlivet gives de optimale muligheder; det er velkendt, at erhvervsvirksomheder, der påtænker at etablere
sig/flytte til et nyt sted, sikrer sig, at kultur- og fritidsforholdene er af en sådan kvalitet, at de kan fastholde
og nyansætte medarbejdere.
Udvikling af turismen i Frederikssund kommune er også i betydeligt omfang afhængig af, at de gæster, der
besøger kommunen, kan opleve og videregive et indtryk af, at kommunen har et alsidigt, og aktivt kultur- og
fritidsliv.
Frederikssund havn og Roskilde fjord
Frederikssund Kommune har investeret betydelige økonomiske midler i havnen i Frederikssund, og der er
skabt en fin ramme for kulturlivet og turismen, men der savnes liv på havnen. Kajarealerne er stort set
tomme og fungerer nærmest som ”forhaver” for de nye boligområder rundt om havnen, og det har vel
næppe været meningen. Spadserende på havnen føler ofte, at de trænger ind på et privat område. Kulturrådet skal i denne forbindelse pege på muligheden for at gennemføre musiske arrangementer ved havnen,
fx koncerter på en flydescene i havnebassinet.
Det skal gøres attraktivt for fritidssejlere at bruge havnen som gæstehavn, men det kræver en forbedring af
faciliteterne, f.eks. med etablering af gæstekøkken, gode toilet- og badeforhold og mulighed for affaldsplacering. Hvis det gøres attraktivt for fritidssejlerne at benytte havnen, vil det også betyde omsætningsfremgang for byens butikker og restaurationer, for sejlerne er et købestærkt publikum.
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Havnen bør også gøres til udgangspunkt for udflugter på fjorden og til Hornsherred i større omfang end
tilfældet er i dag. Der må være grundlag for en bådrute, der anløber Skuldelev havn med mulighed for en
vandretur på Skuldelev ås, anløb af Eskildsø med klosterruinen, og anløb ved Møllekrogen, hvorfra der kun
er en kort spadseretur til Selsø slot.
I det hele taget byder Roskilde fjord på fremragende muligheder for familieferie blandt sejlerne. Lystbådehavnene i Frederikssund, Marbæk, Neder Dråby, Skoven og Skuldelev indgår naturligt i aktiviteterne.
Kulturarv og museer.
Kulturrådet er enigt i, at Egnsmuseet Færgegården og J. F. Willumsens Museum hører blandt kommunens
største attraktioner, men vi skal pege på følgende forhold vedrørende museerne:
Færgegården

Magasinforholdene

Museets magasinforhold er helt utilstrækkelige og i en så dårlig forfatning, at de opbevarede genstande vil
forgå, såfremt der ikke snarest sker væsentlige forbedringer. Museet vil næppe kunne opretholde sin status
som statsanerkendt museum, medmindre forholdene bringes i orden.

Publikumsfaciliteterne

Et moderne museum skal – foruden selve udstillingerne – have faciliteter, som lever op til et moderne museumspublikums forventninger. Det har Færgegården ikke. Der savnes i høj grad en museumsbutik og en
cafe. Nutidens museumsbesøgende forventer at kunne købe erindringer fra besøget, ligesom det anses som
en selvfølge, at man efter besøget kan købe mindre måltider og forfriskninger på stedet. Der bør derfor snarest etableres en museumsbutik og en cafe på museets område, hvis man skal forvente at kunne tiltrække
et større og bredere publikum.
Kulturrådet er bekendt med, at fredningsbestemmelserne for museumsbygningerne og landskabet rundt om
museet vanskeliggør etableringen af tidssvarende publikumsfaciliteter. Man skal imidlertid pege på muligheden af at udnytte de eksisterende bygninger på bedre vis. Sydlængen kunne f.eks. restaureres og anvendes
til udstillingsformål, og en del af hovedhuset eller nordfløjen til museumsbutik og cafe.
Det kunne være hensigtsmæssigt at udskrive en arkitektkonkurrence til denne nødvendige opgradering af
Færgegården.
J.F. Willumsens Museum

Sikkerhedsforholdene

Museet rummer værdifulde og uerstattelige kunstgenstande, der kræver tilstrækkelig sikring.
Efter det foreliggende er der ikke installeret sikkerhedsudstyr, end ikke en videoovervågning af udstillingslokalerne. Sikkerhedsforholdene bør snarest bringes i orden.

Køkkenforholdene

Ved museets udvidelse for få år siden blev der indrettet en cafe i museet, men af økonomiske årsager blev
der ikke indrettet egentlige køkkenfaciliteter i forbindelse med cafeen. I stedet blev der indrettet salgsautomater og et selvbetjeningsanlæg til kaffe- og tebrygning. Disse installationer lever ikke op til et moderne
museumspublikums forventninger til et internationalt kendt kunstmuseum.
Der bør snarest opføres et egentligt cafekøkken til museet.
Den udøvende kunst og kulturhusene
De eksisterende lokaler i Frederikssund Kommune, hvor de mange kulturelle foreninger kan gennemføre
deres udstillinger, foredrag, og hvor de kan holde foreningsmøder, er for få og for små. Der bør derfor etableres tilstrækkelige og egnede lokaleforhold for de kulturelle foreninger, dvs. arrangements- og mødelokaler
af forskellig størrelse. Etableringen kunne gennemføres i forbindelse med den musik- og teaterbygning, som
foreslås nedenfor.
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Opførelsen af et sådant multikulturhus må imidlertid ikke føre til, at de eksisterende, velfungerende kulturhuse, såsom Elværket i Frederikssund og Rejsestalden i Jægerspris nedlægges, ligesom opførelsen ikke må
hindre, at der etableres lokaleforhold til kulturformål andre steder i kommunen.
Endvidere bør de eksisterende kommunale lokaler stå til rådighed for foreningerne, når de ikke anvendes til
andre formål. Her tænkes på skoler og fritidshjem mv.

Kulturhus i Skibby

Der findes ikke et egentligt kulturhus i Skibbyområdet. Kulturrådet skal pege på, at der uden de helt store
vanskeligheder og omkostninger kan etableres et kulturhus for Skibbyområdet i produktionsskolen ”Over
Broen”. Produktionsskolen har den fornødne kapacitet og faciliteter.
Musik og teater.
Der er i Frederikssund kommune mulighed for at gennemføre koncerter, opføre teaterforestillinger, afholde
kulturelle foreningsarrangementer, udstillinger og foreningsmøder, men lokalerne er i mange situationer for
små, og der er for få af dem.
Der savnes i Frederikssund by en egentlig musik- og teaterbygning, hvor der på en tilfredsstillende måde
kan gennemføres koncerter med store orkestre og teaterforestillinger, som kræver stort udstyr, og som tiltrækker et stort publikum. Der bør derfor opføres en egentlig koncert- og teaterbygning til sådanne arrangementer. En sådan bygning bør indrettes, så den også er egnet til messer og kongresser. Det vil uden tvivl
have erhvervslivets bevågenhed og være med til at tiltrække nye erhvervsvirksomheder.
De bedste hilsner
Kulturrådet i Frederikssund

Kenneth Jensen
formand
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