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Begrundelse for fredningsforslaget:
Begrundelsen for ønsket om en bygningsfredning af ejendommen Rådhuspladsen 1 i
Holbæk er, at bygningen er en fornem repræsentant for sin periodes rådhusbyggeri.
Bygningskomplekset indeholder både rådhus, rets-, politi- og arrestfunktioner.
Sammenhængen mellem disse har tidligere generelt set været et meget udbredt træk,
som i denne ejendom er kommet særdeles fint til udtryk.
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Endeligt er det også værd at tage med i betragtning, at bygningen ligger ved siden af
Holbæks rådhus nr. 2 (Klosterstræde 4, empire)) og ganske tæt på Sortebrødre Klostret,
hvori den første rådhusbygning i Holbæk havde til huse (gotik); begge disse bygninger er
fredede. Vis-a-vis, en tand længere mod syd, ligger den 4. og nuværende rådhusbygning i
Holbæk (i 1970´ernes rå betonstil). Denne koncentration af bevarede rådhuse fra
forskellige perioder er, så vidt vides, ret unik for landet og bør derfor så vidt muligt
bevares. En fredning af rådhus nr. 3 vil være med til at sikre denne enestående helhed.
Fredningsforslaget omfatter:
Holbæks 3. Rådhus med arrestbygning, gård og forbindelsesgange, opført 1909-11.
Beskrivelse:
Ejendommen ligger centralt i Holbæk by, på nordsiden af rådhuspladsen. Mod sydøst er
pladsen afgrænset af rådhusvejens punkthuse, og mod nordøst støder ejendommen op til
Holbæk Museum og dets mange, til dels fredede bygninger (herunder rådhus nr. 2). Mod
vest er det træerne omkring bysøen, der rammer pladsen ind. Nord for bygningsanlægget
ligger den lille park Apotekerhaven.
Bygningsanlægget består af en rådhusdel mod rådhuspladsen, og en arrestbygning på
den nordlige side af rådhusdelen; de to dele er forbundet med symmetriske
mellembygninger. Herimellem er der et gårdrum, der bruges af arrestanterne.

Rådhusbygningen er ni fag bred og står i blank rød mur, på taget er røde vingetegl.
Bygningen har høj kælderetage. Facaden er opdelt af tre vandrette gesimsbånd i
sandsten, hvoraf de to er placeret tæt sammen under stueetagens vinduer, og det sidste
sidder ved første sals vinduer. Bygningen er symmetrisk om et fem fag bredt, fremskudt
midterparti. Hovedindgangen er placeret i bygningens midterakse. Herover er en altan og
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øverst en lille kamtakket gavl med en monogramplade og to vinduer. Ud fra det
fremskudte midterparti er der i stueetagen til begge sider en terrasse, der breder sig
næsten helt ud til bygningens gavlender. Værnet er muret op og afsluttes af tilhugget
granit. Der er direkte adgang til terrasserne inde fra de tilstødende lokaler.

Terrassen i stueetagen

Gavlen øverst i midten

Balkon i midterpartiet

Vinduerne er i midterpartiet trefags, mens de i de yderste fag kun er tofags. Alle vinduerne
er småsprossede, og vinduespartiet afsluttes af en segmentbue. Vinduerne i stueetagen
har seks ruder i hver ramme, første sals-vinduerne i midterpartiet har otte ruder pr. ramme.
Vinduerne i siderne på første sal har otte ruder i de nederste rammer, og kun fire i de
øverste. Dette skyldes, at alle de repræsentative rum, som byrådssal og retslokaler, er på
første sal, mens stueetagens rum er til beskeden brug. I kælderetagen er vinduerne tofags og firkantede med seks ruder i hver ramme. Overalt er murværket prydet af detaljer
med formsten, stik og tandgesimser.

Vindue på 1. sal i midterpartiet

Vinduer på 1. sal i siden

Murværksornament

Mod rådhuspladsen er der to kviste i bygningens fremskudte parti og et stort dobbelt
tagvindue i hver af siderne. Derudover er der en række mindre tagvinduer, fordelt over
hele taget.
Mod gården er det fremskudte midterparti kun et fag bredt og afsluttes mod taget i en
gavlkvist. På hver side af gavlkvisten er der to kviste mage til dem mod rådhuspladsen.
Taget er valmet, både i midterpartiet og i siderne, men dette træk sløres af, at hver af
gavlene afsluttes i taget med en kamtakket gavlkvist. Der er fire store skorstene på
bygningen. Disse er placeret yderst på rygningen, der hvor rygning og grater mødes.
Mellem skorstenene på husets midterste parti er opsat et ornamenteret gitterværk.
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Kvist i midterparti

Dobbelt tagvindue i siden

Gitterværk øverst i midterpartiet

Man ankommer til bygningen gennem hoveddøren i midterpartiet. Døren er af lakeret træ,
og over døren er et spidsbuet vindue. Indenfor mødes man af en granittrappe, der fører op
til stueetagen, hvorfra det videre trappeforløb er i træ. Langs trappen er der opsat mørke
træpaneler. Hallen er smukt dekoreret med både bemalinger og murstensornamentering.
Desuden står der en granitsøjle der bærer to cirkelbuede stik. Mod væggene bæres
buerne visuelt af en granitknægt. Gulvet er belagt med ølandsfliser, og i loftet er der
synlige bjælker. Hvor væg og loft mødes, er der også dekoreret med bemalinger.

Granittrappen

Bemalet konsol ved granittrappen

Trappe til første sal

Granitkonsol på første sal

Granitsøjle

Trapperummet set fra første sal

På reposen mellem stueetagen og første sal er der et vindue, hvorfra man kan se ud i den
lille gård imellem rådhuset og arresten. På første sal er endnu en bue over rummet. Denne
bæres af granitkonsoller og er bemalet i et mønster, der passer til resten af bemalingen.
Værnet på første sal er af samme mørke træ som panelerne langs væggen. I loftet over
selve trappen hænger en lysekrone. Omkring ledningen er der malet roset. Selve loftet er
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tøndehvælvet og pudset. Fra reposen mellem stueetagen og kælderen er der en dør ud til
gårdrummet. Foran døren ligger en måtte, som er nedsænket i gulvet.
Fra hallen fører to gange ud til hver sin side. Mod øst er der retslokaler. Disse var i brug
under besigtigelsen og er derfor ikke beskrevet. Mod vest holder Holbæk Politi til. Disse
lokaler var mindre velbevaret end resten af huset. Vinduerne er originale, men væggene
og gulvene nye. Desuden er en væg revet ned for at give et større opholdsrum.

Opholdsrum hos politiet. Her er en oprindelig væg fjernet.

Kontor hos politiet

På første sal er der ligeledes to gange, der går til hver sin side. Desuden er der en stor
dør, der går direkte ind i byrådssalen, som ligger midt i huset ud mod rådhuspladsen. Fra
gangen mod vest er der adgang til reservesalen og et udvalgslokale, dette bliver i dag
brugt til vielser. Der er desuden nogle kontorlokaler, som det ikke har været mulige at
besigtige på grund af politiets arbejde.
Reservesalen er et overdådigt rum, med smukt dekoreret tapet op til ca. 2,1 meters højde,
herover en profilliste og øverst pudsede vægge. Profillisten er bemalet i samme grønne
kulør som dørindfatningerne. Både lister og indfatninger har en gylden staffering. På gulvet
er lagt linoleum, men det er sandsynligt, at det originale gulv ligger under. I loftet er der
synlige bjælker, der er malede i en lys grå farve. Hvor loftet møder væggen, er der
dekoreret med bemaling. Rummet indeholder de oprindelige møbler. Her er også
lysekroner fra husets opførelse.

Gang på første sal

Reservesalen

Lysekrone i reservesalen

Mellem reservesalen og byrådssalen ligger et udvalgslokale. Dette bliver i dag brugt til
vielser. Som i reservesalen er der smukt tapet op til ca. 2,1 meters højde, hvorefter der er
en profilliste, som er bemalet i sammen blå kulør som dørindfatningerne. I rummet er
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møbler fra husets opførelse, ligesom en overdådig lysekrone. Imellem lokalerne er
dobbelte fyldingsdøre, med fire fyldinger pr. dørblad. Gulvet er sildebensparket.

Udvalgslokalet

Udvalgslokalet

Selve byrådssalen er etagens største og prægtigste rum. Der er adgang hertil direkte fra
trapperummet, men også fra de tilstødende udvalgslokaler. Overfor døren fra
trapperummet er der adgang til altanen, som vender mod rådhuspladsen. Rummet
strækker sig over de tre midterste vinduespartiers længde. Gulvet er belagt med
sildebensparket, og loftet er med synlige bjælker, der er pyntet med udskæring og
guldmaling. Retvinklet på de største bjælker er en række mindre bjælker, der deler loftet
op i rektangulære felter. Lysekronerne hænger fra de største bjælker og er fra husets
opførelse. Øverst på væggene langs loftet guldbemalet ornamentik. Langs alle fire vægge
er der rødmalede paneler til ca. 1 meters højde. Rundt langs dørindfatningerne er der en
rødmalet staffering. Selve dørindfatningerne er på de tre dobbeltdøre i marmor.

Byrådssalen fra vest mod øst

Byrådssalen fra vest mod øst

I bygningens østre del var de fleste lokaler optaget til retslig brug under besigtigelsen, og
de er derfor ikke beskrevet. Dog var der mulighed for at besigtige det gyldne lokale. Det
gyldne lokale bruges i dag til kontor. På væggene er et smukt gyldent tapet op til ca. 1,8
meters højde, tapetet afsluttes af en hvid profilliste. Listen og dørindfatningen er stafferet
med en fin gylden kant. Døren er en fyldingsdør, med matteret glas i den øverste tredjedel.
Mod loftet er væggene bemalede med en pyntelig blomsterbort. I værelset er der også et
indbygget skab med fyldingslåger. Fra lokalet er der en lang, smal gang med toilet for
enden. Gulvet er et klassisk terrazzogulv med sorte og hvide dele. Døren til toilettet er
med tre fyldinger.

6

Det gyldne rum

Det gyldne tapet

Toilettet

Loftet over rådhusbygningen er i tre etager, et spidsloft, et mellemloft og underste loft. På
underste loft er der et hævet område. Under dette er byrådssalen. Underste loft bliver
brugt til opbevaring af forskelligt interiør, der af den ene eller anden grund ikke længere
har plads i selve huset. Den nuværende bygningsforvalter er meget påpasselig med at få
de rigtige lampeskærme i lamperne og opbevarer et lager på nederste loft. De to øverste
lofter bliver ikke brugt til noget. Tagstenene er ’understrøget’ med isoleringsskum i rigelige
mængder. Over siderne af huset er der indrettet værelser, som tidligere har været brugt til
beboelse.

Mellemste loft

Underste loft med det hævede område

Lampeskærme til opbevaring

I bygningens kælder er husets grundsten med en indmuret glascylinder. I cylinderen er der
oplysninger om byggeriet. Grundstenen findes i trapperummets nederste etage. Herfra kan
man, som på de andre etager, bevæge sig ud til begge sider. Mod vest er den tidligere
varmekælder. Her har Holbæks brandvæsen til huse. I deres lokaler ses en skinne i loftet
som tidligere har været brugt til at lette transporten af brændsel. Skinnen snor sig langs
loftet, både over og under døråbninger. I kælderen er også politiets detention.
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Lokale i kælderen med skinne i loftet

Brandvæsenets kontor

Detentionscellen

Vinkelret ud fra rådhusets hovedvolumen er der to små mellembygninger. Fra disse er der
endvidere en mellemgang, som fører over til arrestbygningen. Mellembygningen har
gangareal mod gården og lokaler modsat. Efter mellembygningen kommer mellemgangen,
som er et fint bølget gangforløb, der knytter rådhusbygningen og arrestbygningen
sammen.

Lysindtag til lokale i mellembygningen

Mellembygningen

Mellemgangen

Rådhuset, arresten, mellembygningerne og mellemgangene danner tilsammen et
gårdrum, der bliver brugt af arrestanterne. I gårdrummet er en pavillon, som dækker
udluftningen fra kælderen. Gården er indrammet af røde teglstensvægge på alle sider,
med rådhuset og arrestbygningen som de højeste vægge og mellembygningerne som
lavere. Arrestbygningen var det ikke muligt at besigtige.

Mellembygningen og den bølgede mellemgang

Udluftningspavillonen
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Længdesnit
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Snit, rådhus og arrestbygning

Situationsplan
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Plan, første sal

Plan, stueetagen
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Plan, Kælderen
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Vedligeholdelsestilstand
I sommeren 2006 blev byrådssalen og trappen sat i stand. Derudover blev alle vinduerne
malet udvendigt. Bygningen er i god vedligeholdelsestilstand
Bygningshistorie:
Bygningen er opført som Holbæks 3. rådhus. Ligesom ved husets opførelse, kan man
finde Holbæks politi og Holbæk ret i bygningen. Dog er den kommunale administration
flyttet ind i den nye bygning, på den anden side af rådhuspladsen.
Arkitekten:
Vilhelm Fischer (f. 1868 i Holbæk, d. 1914 i Kbh.), der blev færdiguddannet fra
Kunstakademiet i 1892, var i nogle år o. 1900 medarbejder hos Martin Nyrop, hvilket giver
sig udslag i Fischers tegninger til det ny rådhus i Holbæk 1909-11. Her følger Fischer
barokkens formsprog, når det gælder bygningernes volumener og udformning, mens gotik
og renæssance præger den arkitektoniske bearbejdning (blankt murværk, buede stik,
kamtakker etc.). Om det indre gælder, at her dyrker Fischer middelalderlige træk i f.eks.
dekorationsmåder og loftudformning; det er med eet ord: nationalromantik – vel at mærke,
når den er bedst.
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Kort med Holbæks i alt 4 bevarede rådhuse.

Planforhold:
Det er både en kommuneplan og en lokalplan for området (begge er med på CD’en).
I kommuneplanen er der anført, at ingen bevaringsværdige bygninger må nedrives uden
særlig dispensation.
Kommuneatlas:
Kommuneatlas Holbæk, Bevaringsværdier i byer og bygninger 1993, Miljøministeriet
v/Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Holbæk Kommune (side 16 og 31).
Saveværdi: 2 (se FBB som pdf på CD’en).
Kilder:
www.byhistorie.dk/raadhuse/?raadhus=142 (ligger som pdf-fil på CD’en 23.06.09)
www.byhistorie.dk/raadhuse/?raadhus=53 (ligger som pdf-fil på CD’en 23.06.09)
http://da.wikipedia.org/wiki/Vilhelm_Fischer (ligger som pdf-fil på CD’en 23.06.09)
http://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=6615&wsektion=alle (ligger som
pdf-fil på CD’en 23.06.09)
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