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Villa, Gl. Røsnæsvej 9 i Kalundborg,  
Tegnet af professor, arkitekt Erik Christian Sørensen  
 

  
    
Huset set fra haven  - siden med den lette konstruktion                                             Huset set f Huset fra vejsiden – muret / pudset / kalket 

 
Fredningsforslaget omfatter:  
Villa i to plan opført for Overlæge Helge Petersen af arkitekt Erik Christian Sørensen i 1960-61 
 
Forslagsstiller:  
Ejeren, Helge Petersen / Bent Falk Jensen. Indsendt til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur  
 
Indholdsfortegnelse: 
Begrundelse for forslaget 
Baggrunden  
Bygningens konstruktion og ydre fremtræden 
Husets indretning 
Oprindelighed og ændringer 
Vedligeholdelsesstand 
Bygningshistorie 
Registrering 
Kommune/Bydels-atlas 
Identifikation 
Kilder 
Bilag: Fotos, kort og tegninger. 
 
Begrundelse for fredningsforslaget: 
 
Et enestående velbevaret og gennemarbejdet værk af arkitekt Erik Christian Sørensen der på glimrende vis re-
præsenterer den tids arkitektur. Erik Chr. Sørensen tegnede en række af tidens mest markante enfamiliehuse. De 
fleste stod i den for tiden så Japansk inspirerede lette arkitektur med enkle trækonstruktioner og begrænset farve-
valg. 
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Baggrund:  
 
Bygningen: 
Bygningen er tegnet og apteret i 1960-61 af arkitekten i bygherrens fravær. Der forelå skitser og aftaler inden byg-
herrens afrejse, men arkitekten valgte langt hen af vejen sine egne løsninger for at sikre helheden i byggeriet. 
Dette gjald helt ned i detaljen som for eks. valg af gardiner og reolplaceringer. 
Bygningen afspejler arkitektens og i høj grad også datidens japansk inspirerede arkitektur, hvor lette konstruktio-
ner og stor glaspartier dominerede. 
 
 
Arkitekten: 
Af Erik Chr. Sørensens bygninger er to fredet: 
Vikingeskibshallen i Roskilde, og eget hus på Smutvej. 
 
 
Bygningens konstruktion og ydre fremtræden:  
 
Villa er opført i to planer. Huset ligger på en skråning på kanten af en tidligere grusgrav med udsigt til Fjorden.  
Huset består til vejsiden af en tung muret og pudset konstruktion, og til vandsiden af en let trækonstruktion delvis 
beklædt med smalle lodrette brædder. Taget er fladt, kraftigt udkraget til vandsiden og i plan med den murede i 
gavle og på facade til vejsiden.  
Den store pejs / skorsten markerer sig både inde og ude. 
 

  
 
Husets gavl mod syd                   Husets Haveside med den store pejs og skorsten 
       
   
Husets indretning: 
 
I underetagen er placeret de sekundære rum smat et køkken-alrum. 
I overetagen er placeret opholds- og soverum. 
Soverummene er indrettet som kabiner hvor der kun er plads til det mest nødvendige. 
Opholdsrummet orientere sig mod udsigten og den store pejs. På bagvæggen er opsatte arkitekten reoler til byg-
herres samling af koreansk etnigrafika og gardinerne blev afstemt til rummet .  
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Arkitekten opsatte, på trods af bygherrens ønske reoler på stuens bagvæg hvor han mente de skulle være. 
 
Materialer og farver blev omhyggeligt afstemt efter hinanden, såvel ude og inde som inde. 
 

 
 
Plan Tegning af stueplan og 1. etage, Erik Christian Sørensen 1960 

  
Trappen i den nederste etage - med de oprindelige døre                                        Trapperummet i den øverste etage 
               
Oprindelighed og ændringer:  
 
Ifølge ejeren, der også er bygherren er der kun sket en ændring siden husets opførsel i 1960.  
En enkelt væg mellem to kamre er fjernet, men ud over dette står de to rum uændret. Alle døre, inventar m.m. står 
uændret. 
På originaltegninger ser det dog ud som om Erik Chr. Sørensen havde tænkt at huset skulle have stået i blank 
mur – og ikke pudset og kalket. Det er dog opført med kalket murværk.  
 
 
Vedligeholdelsesstand:  
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Bygningen holdes løbende ved lige uden at der er sket ændringer i de oprindelige materiale og farver. 
 
  
 
Alle rum står med deres oprindelige materialer, farver og stort set med de oprindelige møbler 
 
Bygningshistorie:  
Huset er opført af husets ejer Helge Petersen i 1961 
 
 
Registrering: 
Der er ikke udarbejdet et kommuneatlas eller lignende registrering af bygninger i Kalundborg Kommune. 
 
 
Identifikation:  
Matrikelnummer:  
Matr. 76 OP Kalundborg Markjorde 
 
Ejendomsnummer:  
24108 
 
Kommune:  
Kalundborg Kommune 
 
Ejerforhold:  
Helge Petersen, Gl. Røsnæsvej 9, 4400 Kalundborg 
 
 
Ejerens forhold til fredning: 
Ejeren ser meget gerne bygningen fredet. 
 
 
 


