
Haslev Efterskole – Håndværk, Design og Teknologi

Haandværkerhøjskolen i Haslev (Ejes af EUC-Sjælland – forhandlinger om køb pågår) 

Bygninger og omgivelser

Tekst og illustrationer, JH 18. april 2019                                             
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Baggrund

Den 23. april 2018 blev afholdt et borgermøde, hvor Faxe 
Kommune fremlagde forslag til en kommuneplanændring og et 
lokalplanforslag, som skulle muliggøre opførelse af op til 130 
boliger i Haandværkerhøjskolens hovedbygning og i 
”Skoleparken”. Planerne var initieret af Erhvervsuddannelses-
center Sjælland (EUC-Sjælland), som gennem en årrække 
havde nedlagt flere uddannelsesaktiviteter på skolen, og 
efterfølgende ønskede at sælge ejendommen til en investor. 

Planerne blev mødt med skriftlige indsigelser og store 
protester fra borgere i Haslev. En initiativgruppe på 3 personer 
blev dannet med henblik på at gå imod planerne, og der blev 
foranstaltet underskriftindsamling blandt byens borgere. Det 
blev til i alt 795 protestunderskrifter, som blev afleveret til 
borgmester Ole Vive og hele Faxe Kommunes Byråd den 29. 
maj 2018. Med deres underskrift protesterede borgerne mod 
planerne, som man frygtede ville ødelægge ”Skoleparken” på 
længere sigt. 

Idéen om oprettelse af en efterskole på 
Haandværkerhøjskolen i Haslev

Initiativgruppen havde som målsætning at bevare 
Haandværkerhøjskolen til uddannelsesformål. 

Flere tanker blev vendt, men det endte med forslaget om at 
etablere en efterskole med en målsætning om, ”at inspirere og 
dygtiggøre den enkelte elev og lede videre til en 
ungdomsuddannelse, enten en erhvervsuddannelse eller en 
gymnasial uddannelse. I mødet mellem elever og lærere vil lige 
respekt for håndens og åndens arbejde altid være en 
grundlæggende forudsætning” 

Stiftende generalforsamling

26. marts 2019 blev afholdt stiftende generalforsamling for 
”Haslev Efterskole – Håndværk, Design og Teknologi”. Over 150 
personer og en række virksomheder har tilsluttet sig de to 
skolekredse, som står bag oprettelse af efterskolen, og som ud af 
deres midte har valgt skolens første bestyrelse på 7 
bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

Bygninger og omgivelser

Bestyrelsen har fået fremvist lokalerne af repræsentanter for EUC-
Sjælland ved en gennemgang den 8. april 2019. 

I det følgende gives et kortfattet overblik over bygningerne og 
deres omgivelser i ”Skoleparken”. 



Gymnasiet

Haandværkerhøjskolen

Emmaus Kirken

HIS Haslev 
Idrætsefterskole

Luftfoto fra Google Earth – dato for billede 5. sep. 2018 – tekst JH 30. januar 2019 

”Skoleparken” i Haslev
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Gymnasiet

Haandværkerhøjskolen

Emmaus Kirken

HIS Haslev 
Idrætsefterskole

Faxe Kommune 
plejehjem

Haslev By – Faxe Kommune – Byplanramme HO3

Kommuneplanrammer vedtaget. Kilde: Erhvervsstyrelsens www.kort.plandata.dk tekst JH 30. januar 2019

”Skoleparken”

”Skoleengen” Fil: 4

http://www.kort.plandata.dk/


Bygninger og arealoversigt 

Hovedbygningen
Bygningen omfatter i alt 5 etager med i alt 4.829 m²

Værelsesfløjen ”hundehuset”:    
Bygningen omfatter 3 etager og udnyttet tagetage. Areal i 
alt 1.170 m².

Værkstedsbygningerne:
Bygningerne er i et plan og omfatter i alt 1.999 m²

Kursushotel (værelsesfløj):
Areal i alt 740 m²
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Skolegade 21 A oplysninger og arealer efter BBR

opført/ombygget Bygning Areal 

Hovedbygningen 1922/1987/1993 B1 4.829     m²

kælder 1.043     

stueetage 1.012     

1. sal 1.012     

2. sal 1.012     

tagetage 750     

Værelsesfløjen ("hundehuset") 1931 B2 1.170     m²

38 værelser

16 toiletter

10 bade

Værkstedsbygningerne og andre småbygninger 2.757     m²

Lager ("pedelværksted") 1950 B3 204     

Værkstedsbygninger/teori 1966/1978 B4 1.999     

Cykelskur 1982 B5 39     

Kondirum m.v. 1950 B6 133     

Pavillon "Skuret" 1970 B7 112     

Garage 1950 B8 140     

Lager 1995 B9 130     

Skolegade 21 B

Kursushotellet (tidl. Personalefløj) 1964/1991 B1 740     m²

20 værelser

23 toiletter

20 bade

køkken

Samlet areal 9.496     m²
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Hovedbygningen:
Haandværkerhøjskolens hovedbygning er tegnet af skolens første forstander, Bygmester N.C. Christensen. Bygningen er opført i 
1922. (Bygmesteren har bl.a. også tegnet Haslev Seminariums hovedbygning og Haslev Gymnasium)

Stilen er nyklassicisme, hvor nogle af de væsentligste træk er enkelhed, rene former, lige linjer, symmetrisk og harmonisk 
opbygning. Bygningen er opført i mursten med pudsede facader. 
Hovedbygningen omfatter i alt 5 etager (3 normaletager, kælder og tagetage).
Der er foretaget større istandsættelser og ombygninger i 1987 og i 1993, hvor elevværelserne i tagetagen blev indrettet til 
undervisningslokaler til bygningskonstruktørstuderende. 
Hovedbygningen lejes i øjeblikket ud til bl.a. sprogundervisning
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Adgangen til hovedbygningen:
Adgangen til hovedbygningen foregår ad den udvendige hovedtrappe til forhallen, som leder videre til den indvendige hovedtrappe i 
bygningen. Der er også adgang i terrænniveau til de to sidefløje, enten direkte til spisesalen og køkken til venstre eller til lokalet 
”Bygmesteren” til højre. Der er ikke elevator i bygningen. 

Hovedbygningens lokaler:
I stueetagen (kaldet 100-gangen) er der køkken med tilhørende opbevarings- og kølerum m.v. samt spisesal. I den vestlige ende findes lokalet 
”Bygmesteren”, som p.t. benyttes til undervisning, men tidligere har været anvendt til bespisning ved kurser, afslutningssammenkomster m.v. 
På 1. sal (kaldet 200-gangen) er der kontorer og undervisningslokaler samt gennemgang til værelsesfløjen ”Hundehuset”
På 2. sal (kaldet 300-gangen) findes foredragssalen samt undervisningslokaler og toiletter
På 3. sal (kaldet 400-gangen) er der undervisningslokaler med opholdskroge og toiletter
På 4. sal (kaldet 500-gangen under taget) er der undervisningslokaler med opholdskroge og toiletter
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Foredragssalen

Øverst og nederst fyldt med studerende på Byggeteknisk Højskole.
Til højre ved skolens 90-års jubilæum den 5. november 2012. 
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Undervisningslokaler – som de blev benyttet af studerende på Byggeteknisk Højskole. Øverst på 500-gangen under taget. 
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Værelsesfløjen ”Hundehuset”

Værelsesfløjen er forbundet til hovedbygningen 
med ”sukkenes bro”. Der er i alt 38 værelser samt 
opholdsrum i øverste etage. 
Bygningen er tegnet af ark. Jens Bruus-Jensen, som 
var svigersøn til bygmesteren og skolen 2. 
forstander. Bygningen er opført i 1931. Som 
hovedbygningen er den opført i murværk, der er 
pudset med indfarvet facadepuds. 
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Værelsesfløjen ”Kursushotellet”

Opført i 1964 som personalefløj i 2 etager plus kælder. 
Tegnet af arkitekt og forstander J. Bruus-Jensen. 

Ombygget til kursushotel i 1991. Arkitekt H. Flye Jensen.

Fil: 



Værkstedsbygningerne:

Opført i 1966 til lærlingeuddannelse, hvor 
Haandværkerhøjskolen var centralkostskole. Tegnet af arkitekt 
Flemming Hansen. Indeholder 4 værkstedslokaler med 
tilhørende teorilokaler m.v. Bygningerne udgør et samlet areal 
på 1.999 m²

I 1977 udbygget til efg for bygge- og anlægsuddannelserne.  
Indrettet til forskellige håndværksfag. Her træværksted.
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Detaljer – eksempler på håndværk og kunst på skolen
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Kilder: 

1. Haandværkerhøjskolen i Haslev, en historisk beretning, redigeret af Lasse Simonsen, udgivet af 
Haandværkerhøjskoleforeningen 1989 

2. BBR-registret for ejendommene Skolegade 21A og 21B på www.OIS.dk

3. Erhvervsstyrelsen, Kort- og plandata https://kort.plandata.dk

4. Byggesag Online, Faxe Kommune  for ejendommene Skolegade 21A og 21B  
http://faxe.bysa.dk/bysa/ByggesagSoeg.aspx?mode=adresse

5. Google Earth for luftfoto over ”Skoleparken”, 5. sep. 2018

http://www.ois.dk/
https://kort.plandata.dk/
http://faxe.bysa.dk/bysa/ByggesagSoeg.aspx?mode=adresse

