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Paltholmskolen
Omkring 1960 havde det stigende indbyggertal i Farum skabt behov for en udvidelse af

Farum Kommuneskole, der siden 1924 havde haft til huse i "de gule bygninger" ud mod

Frederiksborgvej . I august 1963 indviedes den nye Paltholmskole, tegnet af arkitekterne
E.Graae og H. Helger. Paltholmskolen blev opført umiddelbart sydøst for de hidtidige, gule
skolebygninger, hvoraf en del fortsat blev benyttet til undervisning.

Paltholmskolens nordfløj og
skolegård set fra sydøst.

Helt i baggrunden skimtes taget

af "de gule bygninger"

Paltholmskolen var fra starten
udformet som et firelænget
kompleks i ét plan med
skolegård i midten.

Lange, lige gange førte rundt til

de enkelte klasseværelser i fløjene

(Forsiden: Øverst: Den første fløj af Paltholmskolen er opført tæt ved den gamle kommuneskole,
1962. Set fra gården Paltholms marker = det nuværende bytorvsområde.
Nederst: Farum Kulturhus 2006)
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Modernisering 1976-77
13 år efter Paltholmskolens indvielse iværksattes en storstilet ombygning og modernisering
af skolen (Arkitekt Ole Park).

De regelrette længer blev udvidet, så bygningerne rakte indad og nedad i den hidtidige
skolegård. Derved blev der skabt plads til nye, tidssvarende faglokaler, kantine mv.

Juli 1976. Niveauet sænkes i skolegården

Paltholmskolens

grundplan fra 1977.
De nye tilbygninger er
vist med gråt

Forår 1977. Tilbygninger og
skolegårdsanlæg er ved at være klar
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Paltholmskolen bliver til kulturcenter
Efter endnu 13 års brug af den moderniserede Paltholmskole var børnetallet i Farum faldet

så meget, at man i 1990 besluttede at lukke skolen og omdanne bygningerne til kulturhus.
Atter skiftede stedet karakter, selv om en betydelig del af de oprindelige bygninger blev
bevaret. I januar 1992 åbnede "Paltholmcentret", der siden skiftede navn til "Kulturhuset".

Meget har således gennem årene forandret sig i de bygninger, vi i dag kender som

Kulturhuset i Farum, ikke mindst når man ser stedet indefra. Ganske mange træk fra

bygningernes tidligere udformning og anvendelse kan dog stadig genkendes rundt
omkring, forudsat at man ved, hvordan her så ud for 25 eller 40 år siden.

Prøv selv at gå en tur i dagens kulturhus og se på stedet med "historiske briller".
Bogstaverne på oversigten svarer til fotografierne på de næste sider.
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A. Velkommen til ....
1963

1977

Paltholmskolen og p-pladsen
ud mod Stavnsholtvej

2006

Pedel Ole Pejdal med flyttekasser i maj 1977

efter endt ombygning. Tilbygningen med den
spidse gavl midt i billedet rummer i dag

Kulturhusets café.

Sammenlign med foto af indgangspartiet 2006
på forsiden.

Musikhuset, Kulturhuset og p-pladsen

B. Træd indenfor i sydfløjen - nu ganggalleriet -

Samme sted, ganggalleriet 2006

I 1977 var her hyggekrog for Paltholmskolens
elever og nedgang til den nyindrettede kantine
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C. Tilbage i Kulturhusets foyer.
Kig hen forbi caféen og ind mod
bibliotekets glasvægge - - -

- her var flad skolegård indtil 1976

D.

I nordfløjen, hvor Mosehuset nu har hjemme, førte en gang hen forbi Paltholmskolens
kontorer og lærerværelse. Det var ikke populært at blive sendt ned på "den sorte bænk"
uden for viceinspektørens dør!! (1973)

E.

Gik man ud af nord-døren,

der nu fører op mod rådhuset mv.
lå der i 70'erne en pavillon, der
bl.a. rummede Paltholmskolens
yngste klasser.

Udenfor var der asfalteret

lege/boldplads, og i baggrunden
var den sydligste del af Farum

Midtpunkt ved at tage form (1973).
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