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halvcirkelformede  torv.  To  nybygninger -rådhusets hwedbygning  og Kreditforeningen
Danmarks kontorbygnihg (yderst til venstre og højre På fotoet) - er Droftlmæssigt indpasset i den bestående husrække. Fotos.: .Poul
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FrederikssundharnuftådebTTJkkdtsti

Et gurkitektonisk
svendestykke
torveplanlægning
I forbindelse med op-
bygningen af Frede-
rikssmds »ny«JHzridte
er det bl`a. lykkedes at
bevare alle rådhus-af-
delinger med mdtagel-
se af en enkelt på by-
ens torv, der også har
fået en sammenhæn-
gende husrække af nyt
og gammelt.

Af Erik Olsen

»Det er lykkedes.  Frederiks-
sund har fået en tiltrækkende
bymidte  med  atmosfære  og
hv.«

Ar.b;+aL+arna      Raroa      ho
F67[{i)artiet i kreditfioreningens koi'atof tygning er dekoreret med
^+  {..,~I^4nn^+;m  Af l.~m.+^.n4r^.^  T}o+cv  T];4v.+~h

bygget ejendom med bl.a. tu-
rist-  og  erhvervskontor.  0g

åpÆÆffi#:io,¥-
ger så Langes Magasin. Over-
for  -  på  den  anden  side  af
Rådhusstræde  - ligger kroen
og centret. Ud over den itali-
enskrøde  er  farveme  på  de
gamle bygninger, hvis facader
er ført tilbage til det oprinde-
lige udseende, hvid og okker.
En  port  i  kreditforeningens
bygning  er  smukt  dekoreret
med  et  fuglemotiv  af  Peter
Hintze, mens en anden kunst-
ner, Ole Kortzau, har dekoret
trappeopgangen  -  også  med
en glad farvefantasi.

Ingen trappetrin
»Teg mener. at Frederikssund
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torveplanlægning
I forbindelse med op-
bygningen af Frede-
rikssunds »ny«_bymidte
er det bl.a. lykkedes at
bevare alle rådhus-af-
dehger med undtagel-
se af en enkelt på by-
ens torv, der også har
fået en sammenhæn-
gende husrække af nyt
og gar-elt.

Af Erik Olsen

»Det er lykkedes.  Frederiks-
sund har fået en tiltrækkende
bymidte  med  atmosfære  og
liv.«

Arkitekteme     Børge     og
Torben Nagel, far og søn, er
både  stolte  og  glade,  da  de  -
stående  på  byens  havlcirkel-
formede torv - foretæller om
det projekt til 85 mill. kr. , som
efter fire år nu er tilendebragt
og er med til at markere arki-
tektfirmaet Mangor & Nagels
40 års jubilæum 3. juni.

Projektet,  som de humori-
stisk  kalder  deres   »svende-
stykke«,   har  omfattet   både
nybygning, ombygning og re-
staurering -fordelt på 12.000
kvadratmeter.

»0g det har også haft den
glædelige  effekt,  at  andre  i
Frederikssund  har  fået  mod
på at istandsætte og re.staure-
re deres ejendomme,« fortæl-
|er»5#hnarNåg:l|£ret,men

jeg tror, at pengene kommer
rigeligt  hjem  igen  på  anden
vis,«    mener   Børge    Nagel.
»Folk får lyst til at komme ind
til centrum - både for at hygg£
sig og for at handle.«

»Der   er   vist   heller   ikke
mange byer, der kan prale af,
at   alle   rådhus-funktioner   -
med   undtagelse   af   teknisk
forvaltning -` er samlet på eet
sted.    0g   endda   på   byens
torv,« 6iger -Torben NageL.---

PortDartief i kreditforeningens koii.toriygning er dekoreret med
et fuglemotiv af kunstneren Peter Hintze.

Projekteringsmæssigt var det
en vanskelig opgave, arkitek-
terne   blev   stiuet   over  for.
Frederikssund skulle have ud-
videt  sit  rådhus,  således  at
bestående      administrations-
bygninger     blev     forbundet
med med nye. Der skulle også
skabes  indvendig  forbindelse
til  naboejendomme  med  ny-
indrettede kontorlokaler, som
i første omgang skulle kunne
bruges  af private,  men  som
kommunen om nødvendigt se-
nere kunne overtage ved blot
i  bogstaveligste  forstand  at
åbne døren fra skole- og kul-
turforvaltningen.   0g  forbin-
delseslinjen   skulle   slutte   i
Langes Magasin - en nedlagt
tømmerforretnings lade, som
nu er F`rederikssunds kultu-
hus med møde- og udstillings-
lokaler samt et trykkeri.

Endelig skulle der også ska-
bes  en  harmonisk _sammen-
hæng  med  den  nyindrettede
Rådhuskroen i tømmerforret-
ningens    gamle    administra-
tionsbygning og et bagvedlig-
gende nyt butikstorv - Frede-
riksssund Centret.

Foruden    korimunen' .har
Kreditforeningen ` - Danmark,

advokat  Frederik  Bruun  Pe-
dersen  samt  amtskonforchef
cand. jur. Lars Andersen stå-
et bag projektet, der omfatter
i alt otte ejendomme.

To  nybygninger  -  rådhu-
sets  hovedbygning  med  bl.a.
borgmesterkontor , folkeregi-
ster   og   byrådssal   samt   en
kontorbygning  for  kreditfor-
eningen - er opført i røde sten
og  profilmæssigt  indpasset  i
torvets bestående husrække,
således  at  den  nu  er  lukket
med det gamle tinghus (også i
røde sten) i centrum. På hver
side af det ligger dommerkon-
toret  og  det   gamle   rådhus
med pudsede og italienskrøde
facader.

Lagkage og torveliv
På hjørnet af torvet og Øster-
gade ligger byens gamle kon-
ditori  stadig  -  men  nu  ført
tilbage til den gamle stil hvad
bl.a.   vinduer   og   indvendigt
glasloft angår. Der er også sat
borde og stole op udendørs, så
man både kan nye lagkage og
torveliv.

Videre  nede  ad Østergade
ligger en restaureret og om-`

bygget ejendom med bl.a. tu-
rist-  og  erhvervskontor.  0g
omkripg hjørnet - med gavl og
hdgang ud til Østergade -iøl-
ger så Langes Magasin. Over-
for  -  på  den  anden  side  af
Rådhusstræde  - ligger kroen
og centret. Ud over den itali-
enskrøde  er  farverne  på  de
gamle bygninger, hvis facader
er ført tilbage til det oprinde-
lige udseende, hvid og okker.
En  port  i  kreditforeningens
bygning  er  smukt  dekoreret
riied  et  fuglemotiv  af  Peter
Hintze, mens en anden kunst-
ner, 0le Kortzau, har dekoret
trappeopgangen  -  også  med
en glad farvefantasi.

Ingen trappetrin
»Jeg mener, at Frederikssund
har fået et rådhus, der funkti-
onsmæssigt  er  lige  så  godt,
som hvis det var nyopført på
en  mark,«  siger  Torben  Na-
gel.

Fra den ny rådhusbygnings
hall med elevator,  trappe  og
et  stort  glasparti  ud  til  råd-
hushaven,   er   der   hancicap-
venlig adgang til samtlige af-
delinger.  »Sukkenes bro« har
folkeviddet allerede døbt den
glasdækkede korridor over til
skatteforvaltningen.

»Det  var  svært,  men  det
lykkedes - med en enkelt ud-
tagelse - at undgå trappetrin
fra  hovedbygningens  etager
og ud til afdelingeme.«

Der er også lagt stor vægt
på  det  udendørs  miljø:  Smø-
ger og  stræder mellem  byg-
ningerne og en smuk brolæg-
ning - bl.a. i gården bag Lan-
ges Magasin - med henblik på
at skabe mere et præg af by-
gårde end af haver.

»Jeg synes,  det  er  vigtigt,
at arkitekterne altid får lov til
at komme med en helhedsløs-
ning,«   siger   Torben   Nagel.
»Også  selv  om  alle  pengene
ikke  er  til  stede  fra  starten.
Ellers vil et projekt som dette
ikke lykkes så godt.«  -   .


