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BEVARINGSVÆRDIGE HOLBÆK
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Bakkekammen 50, 4300 Holbæk
Kalundborgvej 71, 4300 Holbæk
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Tuse Næs Vej 15, 4300 Holbæk

Tølløse
Sofievej 1B, 4340 Tølløse
Tølløsevej 97, 4340 Tølløse

Holbæk Kommune gik sammen med Historiske Huse, 
FBL-Holbæk og Museum Vestsjælland for at søsætte 
kampagnen “Bevaringsværdige Holbæk” i efteråret 2019, 
hvor borgere i Holbæk Kommune havde mulighed for at 
indsende forslag til bevaringsværdige bygninger. 

Formålet med kampagnen var, at sætte fokus på den kulturarv 
der gemmer sig lige foran øjnene af os, og præmiere 
de 10 bedste eksempler, som rummer arkitektoniske 
og kulturhistoriske kvaliteter. Dette skal være med til 
at inspirere andre til at vedligeholde og varetage deres 
byggerier med respekt for bevaringsværdierne. 

Udvælgelsen
Kampagnen blev skudt i gang på Arkitekturens Dag 2019. 
Der indkom ca. 40 forslag til kampagnen, hvor der af disse, 
skulle udvælges 10 bygninger der kunne relatere sig til 
følgende punkter:

- Arkitektonisk værdi
- Kulturhistorisk værdi
- Miljømæssig værdi
- Originalitet
- Tilstand

De 10 endelige kandidater er udvalgt af Bitten Larsen 
(Museum Vestsjælland), Peter Sorenius (FBL-Holbæk), 
Mads Vinding Johnsen (Holbæk Kommune) og John 
Harpøth (Viceborgmester i Holbæk Kommune). Dette blev 
gjort i samarbejde med Historiske Huse.

Det har været vigtigt for dommerpanelet at finde 10 eksempler 
på bevaringsværdige bygninger, der repræsenterer noget 
forskelligt mht. anvendelse/ny anvendelse, arkitektur, årti 
og beliggenheden i kommunen.

Reminiscenser af fortiden
Holbæk Kommune har mange eksempler på 
bevaringsværdige huse, som fortæller et stykke historie og 
forbinder sig til området og dets omgivelser. Vi har valgt 
at hædre dem, der har lagt energi i at bevare og renovere 
deres huse, så det fortsat kan fortælle sin historie videre. 

Håbet er, at en pris som denne, kan være med til at gøre 
det mere spændende for folk, at prøve kræfter med en 
restaurering og vedligeholdelse af bevaringsværdige 
bygninger, samt give en glæde til til os alle.



AHLGADE 19,  4300 HOLBÆK
Ahlgade 19 er opført i 1902 og tegnet af arkitek Jens Anton 
Haunstrup (1862-1926).

De store groft tilhugne naturstenskvadre i stueetagen og de 
buede stik ligesom vinduesfagene på 1. sal og taggesimsen 
er elementer, der er hentet fra 1500-tallets italienske 
renæssance.

Anvendelse af de historiske formudtryk blev i perioden ofte 
suppleret med finurligheder, som intet havde med de gamle 
stilperioder at gøre – som den lille karnap på gadefacadens 
1. sal. Går vi om i gården, er denne blanding af stilarter 
også repræsenteret. Her er klassicistiske vinduesformater 
og et stilelement på sidehusets gavl i form af et meget 
charmerende træparti i to etager med etagehøje vinduesfag 
på hver etage, øverst afsluttet med en svungen profileret 
gavltrekant. De to vinduer har tjent som udstillingsvinduer 
for værkstedet i sidebygningen.

Perioden fra 1880 og frem til 1.verdenskrig var en god tid 
for Holbæk. Oplandet blomstrede og lagde mange penge 
i købstaden, som oplevede et byggeboom. En af dem, 
som nød godt af det, var blikkenslagermester Christian 
Andersen, som benyttede de gode tider til at bygge ny 

forretning og beboelse på sin ejendom Ahlgade 19 1901-
02. Det var solidt og gedigent, en god reklame for hans 
virksomhed.

Han valgte som arkitekt Jens Anton Haunstrup, som ikke 
var ukendt i byen og bl.a. på dette tidspunkt havde stået 
for Manor House på Lindevej. Huset var lige som Manor 
House lidt tungt, men det skulle også hamle op med 
store købstadsbygninger på hver side af sin lille grund. 
Ovenikøbet skulle der være plads til en port til værksted, 
lager og forretningslokaler i baggården. 

Det fine miljø i baggården var ikke unik for 
blikkenslagerejendommen. Sådan var det på begge 
sider af Ahlgade. Kunstneren Erik Reiff, som var født i 
Holbæk, har beskrevet det i en lille skildring ”Guldgraver 
i Holbæk”, hvor han går fra baggård til baggård og blandt 
andet beskriver lyde og lugte i den travlhed, der var 
dengang. Titlen refererer til, at han på et sted gravede efter 
kobberstykker, som han solgte hos en købmand og omsatte 
gevinsten til slik. Kobbersmeden var blikkenslagerens 
forgænger.

Baggården er et fint minde om en svunden tid i Holbæk.



ANTON NIELSENS PLADS 7,  4300 HOLBÆK
I 1938 kom skibsbygger Anton Nielsen til Holbæk og 
overtog et eksisterende skibsbyggeri. Han nedrev de 
eksisterende værftshaller og byggede de nye, som ses på 
billedet. De er typiske repræsentanter for bygningerne ved 
tidens træskibsværfter: lette, rødmalede træbygninger med 
store, småsprossede vinduer og paptage.

Ud over selve det område hvor skibene blev bygget, 
rummede hallerne også et snedkerværksted og et spanteloft, 
hvor man kunne strege de store spanter op i fuld størrelse.
Igennem årene er der bygget mange fiskekuttere og 
rejsebåde til Den Kongelige Grønlandske Handel i disse 
haller. Den kendte minestryger MS 1, alias ”Sorte Sara” fra 
filmen af samme navn, blev bygget her i hallerne i 1942. 
Den flygtede sortmalet til Sverige efter 29. august 1943, 
hvor tyskerne tog den danske flåde. De større skonnerter 
og distriktsskibe til Grønland blev dog bygget på arealet 
foran hallerne.

I 1976 var det slut med nybygninger. Det sidste skib 
blev distriktsfartøjet Anders Olsen, også bygget til Den 
Kongelige Grønlandske handel. Træskibsbyggeri var ikke 

længere rentabelt og værftet gik over til udelukkende at 
foretage reparationer.

I 2007 måtte værftets ejer Leif Mortensen se i øjnene, at det 
ikke længere var rentabelt at drive værftet videre. Efter dets 
lukning i 2007 stod bygningerne tomme og forfaldt indtil 
det i 2013 blev besluttet at søge at bevare dem, bl.a. ved at 
lade klatreklubben og produktionsskolen NVPRO bruge 
dem til klatrehal og café. Dog skulle der en renovering 
til, så hallerne blev sikre at opholde sig i. Efter en større 
renovering til over 20 mill. kr. med midler fra A.P.Møller 
og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond og Realdania 
kunne hallerne igen tages i brug i 2015 og sammen med 
beddingerne og en ny og mindre reparationshal fortsat 
medvirke til at indramme det maritime miljø i Holbæk 
Gammel Havn.



LINDEVEJ 10,  4300 HOLBÆK
Ejendommen Lindevej 10 er opført 1913 med Peter 
Frederik Vilhelm Fischer (født i Holbæk 1868 og død 1914, 
Frederiksberg) som arkitekt. Den gedigne murstensvilla 
med teglhængt tag bærer præg af sen nationalromantik og 
historicisme med mange bygningsdetaljer i murværk – på 
facaden, ved gesimsbåndet og med kunstfærdigt murede 
stik omkring vinduer og døre, der fremstår originale. Et 
fremstående muret bånd på facaden, omtrent hele vejen 
rundt fungerer formentlig som vandnæse, eller måske er 
det bare pynt.
 
I sin indstilling til dommerkomiteen fremhæver Susanne 
Weihe: ”Da Torben Læssøe købte villaen af boet efter 
Harry Willy Rasmussen, havde den stået uopvarmet i 15 
år; men det lykkedes at skabe en spændende bolig med en 
uspoleret arkitektur. Gulve, døre, lofter, tag og vinduer er 
intakte fra 1913. Boligens indretning er intakt, udover at 
spisekammer og anretterværelse er inddraget i køkkenet, 
ligesom pigeværelset er blevet til et ekstra badeværelse.” 
Torben Læssøe var den forrige ejer. Nuværende ejer, Willy 
Lisby, har haft villaen siden 2003.

I sit korte liv nåede Vilhelm Fischer at sætte præg på sin 
fødeby. Blandt andre af hans lokale byggerier nævnes 
Holbæk Private Realskole 1897 og pavillon i Strandparken 
1899, men især bør Rådhuset med ting- og arresthus 
opført 1909-1911 - historicistisk i såvel ydre som indre – 
fremhæves, og som blev bygningsfredet i 2011. 

Lindevej 10 hører til blandt Vilhelm Fischers sidste 
arbejder.



BAKKEKAMMEN 50,  4300 HOLBÆK
Det meget harmoniske hus er for grosserer Anders Lassen 
opført 1915 af arkitekt Marius Pedersen, mens han 
arbejdede på Ivar Bentsens tegnestue. Huset er opført i 
røde mursten på støbt sokkel. Taget er et halvvalmet tag 
beklædt med tegl. Marius Pedersen skriver om planerne for 
byggeriet i Dansk Arkitektforenings Tidsskrift 2. januar 
1915 (her citeret fra Peter Olesen, 1989: Bakkekammen - 
en vej i Holbæk): ”Facaderne mures som blank mur af røde 
håndstrøgne mursten, de berappes og renskures i rødgul 
mørtel. Taget tækkes med røde vingetegl. Udvendig males 
vinduer og dørkarme hvidgrå, dørene røde…” – og sådan 
blev det. 

Bygningen er et ikonisk hus i Bedre Byggeskik-
sammenhæng. Det er dels fostret af en af pionererne 
i bevægelsen og har fungeret som hjemsted for 
Bygmesterskolens undervisning det første år.

I 1978 blev opført en garage og et redskabsskur i tilknytning 
til bygningen.

Huset var egentlig tiltænkt en officer tilknyttet den da 

nyligt opførte Holbæk Kaserne, og blev af mange kaldt for 
”kaptajnens hus”. Kort efter opførelsen kom bygningen 
imidlertid til at fungere bl.a. som bygmesterskole, da 
spisestuen blev anvendt som undervisningslokale for 
Bygmesterskolen, og den øvrige del af bygningen blev 
beboet af Anna og Harald Munk et års tid. Harald Munk 
var maler og lærer på Bygmesterskolen. De flyttede i 1919 
til Bakkekammen 27 i eget nyopført hus.

Kirken købte i 1940’erne Bakkekammen 50 for at gøre 
det til præstebolig, hvor først pastor Frederik Schrøder og 
hustruen Inger boede til slutningen af 1950’erne, senere 
for andre præster. Fra o. 1980--2019 boede familien Ib og 
Lydia Devantier i huset – senest enken Lydia Devantier. 



KALUNDBORGVEJ 71,  4300 HOLBÆK
Et stort fritliggende en-familieshus på Kalundborgvej 
71 er opført 1898 på granit-og kampestenssokkel. 
Bygningsarealet er på 211 m². Taget har helvalm og beklædt 
med skiferlignende materiale – måske skifer. Huset har 
mange bygningsdetaljer, vinduer er retkantede med buede 
vinduesstik, hvis pudsede fyldinger er ornamenterede. 
Huset emmer af historisicisme. Bygningen har bl.a. en 
del særprægede skorstene, fine kviste, en udestue med 
tagveranda og karnapper.
 
Indtil slutningen af 1800-tallet var det almindeligt i 
Holbæk (og andre steder), at de ugifte ansatte boede hos 
arbejdsgiveren og spiste der. Nogen vil sikkert huske, at 
brugsforeningerne på landet stadig havde skikken til op 
i 1960’erne. Det første sted i Holbæk, hvor man holdt op 
med det, var jernstøber Frandsen, som sendte sine ansatte 
på restauration for at spise. Han oprettede en byggeforening 
for sine arbejdere i 1870’erne. Vi kan stadig se bygningerne 
i dag, den lille fine række af boliger på sydsiden af Labæk, 
Frandsens Arbejderboliger.

Men det normale var i Holbæk som i andre byer, at 

forretningsindehaverne i byens midte omdannede deres 
beboelse til udlejningslejligheder og selv flyttede ud i 
Villakvarteret, som det første stykke af Kalundborgvej 
hed. Dengang lå det i Tveje Merløse kommune, som også 
var væsentligt billigere skattemæssigt end Holbæk. Senere 
flyttede man ud i den vestlige del. I 1892 brændte konsul 
Smiths ejendom på Ahlgade 15-17, og han benyttede 
lejligheden til at genopføre ejendommen som kombineret 
forretnings-/udlejningsejendom. Den eksisterer ikke mere. 
Familien Smith flyttede selv i 1896 ud til sin nybyggede 
villa, nu Kalundborgvej 71, langt uden for byen. Afstanden 
chokerede holbækkerne, konsulen måtte være gal. Og der 
var heller ikke gadebelysning - man skulle medbringe 
lamper. Nu blev familien normalt kørt til Holbæk i lukket 
vogn af deres kusk. Men de senere storborgerlige udflyttere 
boede længere inde.

Disse to bygningssæt - Labæk og Kalundborgvej - er fine 
eksempler på den opsplitning af den gamle type hushold, 
der fandt sted i disse år.



HOLBÆKVEJ 122,  4450 JYDERUP
3-længet anlæg, bygget 1808.

Anlægget er hvidkalket med sorttjæret bindingsværk, 
formentligt oprindeligt overkalket hvidt bindingsværk 
som andre bygninger på landet på Sjælland. 

Beliggenhed på selve kirkebakkens nordskrænt ”giver 
allerede portlængen myndig holdning mod landsbygaden”. 
Avlslængerne er stråtækte, teknikken er et såkaldt bundet 
tag.  Den næsten herskabelige hovedbygning på 22 
stolpefag er teglhængt. To sidestillede indgangspartier har 
smukke fløjdøre. 

Gården var meget forskellig fra den landlige byggetradition, 
som ellers var almindelig på egnen på dette tidspunkt. 
Den er en slags manifestation, der viser at her bor og 
arbejder en øvrighedsperson. Den trelængede avlsgård 
åbner sig mod det anselige stuehus, der er fornemt hævet 
over gårdspladsens på meterhøj kampestenssyld. På den 
store gårdsplads er flagstangen placeret i et markant 
hækomkranset bed. Gården har haft en stor og meget smuk 
have samt et stort jordtilliggende, som i dag er bebygget, 

men som kan genfindes i stednavnet Præstemarken.

Historik: I 1733 nedbrændte Jyderup Præstegård; og 
ulykken var ude igen, da præstegården og flere andre 
gårde atter brændte i 1808.  Præsten Hans Philip Gøtzsche 
genopbyggede allerede samme år den nye præstegård - 
stort set i den nuværende skikkelse.

Pastor Gøtzsche (1752-1829) tiltrådte embedet 1778 og i 
løbet af hans 2 ægteskaber fik han i alt 21 børn - af de 16 
overlevende blev 5 sønner præster og tre døtre præstekoner. 
Hans gravsten kan ses på kirkegården. 

I 2016 besluttede menighedsrådet at sælge gården, og i 
dag drives stedet med cafe, folkekøkken og gårdbutik.



KONGSDALVEJ 1,  4440 MØRKØV
Den fede sjællandske muld har givet grobund for en lang 
række herregårde. Alene i Holbæk Kommune kan nævnes 
Løvenborg, Torbenfeld, Hørbygård og Knabstrup, og der 
er mange flere.

En af de måske mindre kendte er Kongsdal nær Mørkøv. I 
ejerrækken finder man kendte navne som Hvide-familien 
og Marsk Stig. I 1600-tallet var gården ejet af Frederik III, 
som gav den sit nuværende navn. Siden 1835 har Kongsdal 
været Estrup-familiens eje.

Herregårdene har haft enorm betydning for de steder, de 
ligger, og deres kulturlandskaber sig ud med alle sine 
elementer, der på hver sin måde viser menneskets brug af 
naturens ressourcer. Skovbrug, agerdyrkning, dyrehaver 
og parker til arbejde og adspredelse.

Arbejderboligerne udgør et særligt element – det krævede 
mange hænder at drive godserne før industrialiseringen af 
landbruget. Kongsdalvej 1 er et fint eksempel på en nyere 
arbejderbolig til et gods. Det nuværende hus er opført i 
1910, men historiske kort viser, at der også tidligere lå et 
hus på stedet. I ”Danske Gaarde” af J.C.B la Cour for 1906-
1918 er Kongsdal optaget. Det almindelige folkehold var 

på 1 forvalter, 1 underforvalter, 1 fodermester, 3 røgtere, 
1 forkarl, 4 røgtere, 4 elever, 1 staldkarl,1 svinepasser, 1 
fyrbøder (gårdens faste maskiner var dampdrevne), 6 karle, 
1 husholderske, 2 piger, 7 malkekoner og 7 daglejere. Hertil 
kom 1 gartner, 1 havemand og 1 kone, som passede haven.

Der er få selvstændige huse i Kongsdals område, så de 
fleste medarbejdere må have haft bolig i en af bygningerne 
ved selve hovedgården og avlsgården, men kan også have 
boet længere væk. F.eks. godsets forvalter F.L Pedersen, 
der boede i Holbæk ifølge føromtalte ”Danske Gaarde”.



TUSE NÆS VEJ 15,  4300 HOLBÆK
En traditionel firelænget, stråtækket bindingsværksgård, 
der står anført som opført 1777. Da landsbyen Hørby, hvor 
gården formentlig har været hjemmehørende, først bliver 
udskiftet i 1793, er det muligt at gårdens tømmer er pillet 
ned i forbindelse med udflytningen. En arkitekt kan ikke 
nævnes, da der netop er tale om en bygningskonstruktion 
båret af en århundredgammel bygningstradition. 

Sjællandske bindingsværksgårde har typisk fire længer, der 
er sammenbyggede i hjørnerne: ”Så de danner en forholdsvis 
lille gårdsplads, hvorfra der er en port ud til vejen”, anføres 
det i Kommuneatlas Holbæk fra 1993. Kommuneatlasset 
fortsætter: ”Mange af bindingsværkshusene er bygget om, 
men stadigvæk fortæller den lille husdybde, den lave højde 
til tagfoden og facadens proportioner med uregelmæssigt 
placerede vinduer om husenes konstruktion i 1700-tallet 
og begyndelsen af 1800-tallet.”

Hvor det tidligere var almindelig skik på Sjælland at 
overkalke bindingsværket, er det gennem de sidste 100 
år blevet mere udbredt at trække bindingsværket op med 
tjære eller maling. 

Den nuværende ejer af Tuse Næs Vej 15 overtog gården i 
1982 og har angiveligt lagt ”talløse timer til istandsættelse 
og renovering” af stedet for den udvidede storfamilie med 
tre generationer. 



SOFIEVEJ 1B,  4340 TØLLØSE
I slutningen af 1800-tallet skete der noget, som ændrede den 
vanlige bystruktur med købstæder og landsbyer. Jernbanen 
kom og med den foldede den ene stationsby efter den 
anden sig ud langs de nye transportlinjer. I Tølløse åbnede 
stationen i 1874 – dog i starten kun et trinbræt – og her på 
den åbne mark opstod en nye by med alle de funktioner, 
der hørte sig til det 20. århundrede. En af de nye byers 
typer bygninger var elektricitetsværker, og i Tølløse kom 
elektricitetsværket placeret på Sofievej.

Elektricitetsværket blev etableret af maskinfabrikant N.P. 
Jørgensen. Han havde egentlig startet sin virksomhed på 
Kvarmløsevej 2, men da Stationspladsen skulle udvides i 
forbindelse med byggeriet af den nye Tølløse Station, blev 
hans grund eksproprieret, og han købte i stedet Tølløsevej 
10. Her lå et nyere hus fra 1901 og grunden var stor nok til, at 
han både kunne opføre et værksted til sin maskinforretning 
og et elektricitetsværk; I/S Tølløse Elektricitetsværk var 
skabt. I de næste år blev flere og flere forbrugere tilsluttet. 
I 1912 blev der for eksempel skrevet kontrakt mellem 
elektricitetsværket og en række gårdejere i Kvarmløse om 
etablering af en hovedledning til Kvarmløse og levering 

af strøm hertil til en pris på 4 øre pr. hektowatttime til 
belysning. Sådan gik det til, at Sofievej 1B kom til at have 
forbindelse med mange hjem på Tølløseegnen.

I 1938 blev I/S Tølløse Elektricitetsværk overtaget af 
Nordvestsjællands Højspændingsværk.



TØLLØSEVEJ 97,  4340 TØLLØSE
Tølløse Slot (tidligere Tølløsegård) er opført 1575 
af Peder Oxe. Grundplanen var to sammenbyggede 
huse, og materialet til de to huse var røde mursten med 
sandstensornamenter i nederlandsk renæssance. Senere 
ejere har også sat sit præg på ejendommen. Johan Thomas 
de Neergaard foretog i 1773 en drastisk ombygning til 
nyklassicistisk stil, hvorunder tårn, spir og gavle blev 
nedbrudt, og de oprindeligt to huse blev samlet under et 
tag. Murene blev dækket med lyserødt puds. I 1880erne 
søgte man at tilbageføre slottet til sit oprindelige udtryk 
ved en gennemgribende restaurering under arkitekt August 
Kleins ledelse. Pudsen blev fjernet, gavlene genopført, og 
husene fik hvert sit tag. 

I februar 1942 nedbrændte slottet for 1944 at blive genopført 
med tydelig reference til Peder Oxes renæssanceslot. 
Arbejdet hermed blev forestået af arkitekt Ernst Kühn 
(1890-1948). 

Tølløsegård har en lang og særdeles spændende historie 
og nævnes allerede 1370 i Roskildebispens Jordebog som 
en hovedgård (herregård) under Roskilde bispestol. Efter 

reformationen 1536 blev Tølløsegård overdraget til Ove 
Bille, der var den sidste katolske biskop i Århus. Herefter 
havde Peder Christensen Dyre lenet en kortere årrække 
frem til 1558, hvor Chr. IIIs rigshofmester, Peder Oxe, 
mageskiftede sig til gården. Men forholdet til den nye 
konge, Frederik II, blev så dårligt, at han måtte fortrække 
til udlandet. Under landflygtigheden 1559-1566 havde 
Tølløsegård først Herluf Trolle (admiral mv.) og siden 
Birgitte Gøye som ejere. Peder Oxe blev taget til nåde af 
Frederik II og fik alle sine len og ejendom tilbage, herunder 
Tølløsegård. 

Den bygning, man ser i dag, står opført i nederlandsk 
renæssance anno 1944 ved arkitekt Ernst Kühn. Det er 
hjemsted for administrationen til Tølløse Slots Efterskole 
med plads til ca. 165 elever. Elevboliger er opført nordøst 
for hovedbygningen 1980-81 af tegnestuen A5. 


