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Historie

I 1906 grundlægger Heinrich Edvard Hass Stenhus Kostskole, som har navn efter Holbæk Ladegårds 
forvalterbolig fra 1859, der havde et solidt fundament af indsamlede marksten.

Allerede året efter grundlæggelsen udbygges kostskolen med en elevfløj og en skolebygning, og i 
1930’erne tilføjes Festsalsbygningen og den funktionalistiske Gymnastiksalsbygning.

Fra 1944 optages der piger på Stenhus, men pigeafdelingen placeres i Vestre Skole på Kalundborgvej. 
Den skarpe kønsadskillelse fortsætter helt frem til 1976, hvor de første piger optages på selve kostsko-
len.

I 1971 oprettes HF-kursus på kostskolen, og i perioden 1976-1978 udvides Stenhus med adskillige kva-
dratmeter, som skal rumme HF-kurset og det nye amtsgymnasium. Kostskolen med grundskolen forbli-
ver selvejende institutioner frem til 1983, hvor skolerne administrativt splittes ad.

Kostskolen gennemgår i 1990’erne en krise med faldende elevtal, men overlever dog. I 2000 udvides og 
moderniseres skolen med en tilbygning opført i klassisk stil.

Arkitektur

Ved ankomsten til Stenhus Kostskole fra Stenhusvej er der udsigt over idrætspladsen, der indrammes af 
en fin funkisvilla til venstre og en større, grovpudset villa til højre. Bevæger man sig ned over pladsen, 
åbner den sig op, og den hvide, langstrakte skolebygning til højre griber ud i landskabet.

På modsatte side ligger Stenhus Gymnasium og HF som en flad struktur i landskabet og lader kostsko-
lens arkitektur føre an.
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- Samspillet mellem arkitekturen og landskabet: Kostskolen griber ud i landskabet, som bliver en del af 
det arkitektoniske helhedsbillede. For enden af skolen er der fjordkig.

- Samspillet mellem de arkitektoniske stilarter: Den additive arkitektur, hvor flere bygningskroppe fra 
forskellige tidsperioder er bygget sammen, er et markant kendetegn ved Stenhus Kostskole.

- De hvidpudsede facader binder bygningskroppene sammen og er et smukt modspil til de grønne 
omgivelser.
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ved opførelse af nyt byggeri, der indtager landskabet.

- De forskellige stilperioder skal respekteres ved eventuel udskiftning af bygningsdele og i kommende 
restaureringsprojekter.
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Konkrete tiltag

Skolen er umiddelbart fornuftigt vedligeholdt, hvilket bør fortsætte i henhold til beskrivelsen af de 
ovenstående værdier og trusler.

Vigtige pointer

Den nyeste tilbygning fra 2000 er forsøgt opført i en tilbageskuende stil, hvor man sandsynligvis ikke 
havde mistet noget ved at kigge fremad i stedet. Ikke desto mindre fungerer tilbygningen fint i samspil 
med de øvrige bygninger.

Landskabet skal til enhver tid fritholdes for bebyggelse, da den store åbne plads mellem kostskolen og 
gymnasiet er en af områdets bærende værdier.
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KORT: STENHUS KOSTSKOLE, HOLBÆK

Kort over kulturmiljøets afgrænsning samt angivelse af, hvor fotografierne er taget.
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FOTOREGISTRERING: STENHUS KOSTSKOLE, HOLBÆK

Foto 1:

Indkørslen fra Stenhusvej.

Foto 2:

Landskabet åbner sig op.

Foto 3:

Den langstrakte skolebygning griber ud i landskabet.

Foto 4:

Tilbygningen fra 2000 danner afslutningen på kostskolen.
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FOTOREGISTRERING: STENHUS KOSTSKOLE, HOLBÆK

Foto 5:

Stenhus Gymnasium og HF ligger som en flad struktur i land-
skabet.

Foto 6:

For enden af den åbne plads er der kig til Holbæk Fjord.

Foto 7:

Gymnastiksalsbygningen fra 1930’erne.

Foto 8:

Bygningen er et flot eksempel på rendyrket funktionalistisk 
arkitektur.
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FOTOREGISTRERING: STENHUS KOSTSKOLE, HOLBÆK

Foto 9:

Kostskolens hovedbygning ”Stenhus”, som H. E. Hass købte 
af proprietær Kolby i 1906. Huset har navn efter Holbæk 
Ladegårds forvalterbolig, der lå på dette sted.

Foto 10:

Et kig ned langs skolens nordfløj.

Foto 11:

Allerede fra 1908 blev kostskolen udvidet med køkken, 
spisesal og elevfløj.

Foto 12:

Et kig mod øst langs skolens nordfløj.
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KILDEHENVISNING: STENHUS KOSTSKOLE, HOLBÆK

Henning Petersen
Stenbidere - Livet på Stenhus 1906 - 2006

2006

Registreringen er foretaget d. 17. september 2012.


