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Fredningsforslaget omfatter:
Fredningsforslaget omfatter Badmintonhallen og forhus ved Vilhelm Pedersens fabrik i Høng, herefter
omtalt som VP‐Hallen

Forhusets facade mod Østergade.
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Vilhelm Pedersens Maskinfabrik ligger midt i Høng by.

Syd for selve Vilhelm Pedersens Maskinfabrik ligger VP Hallen.

Bygningshistorie:
VP‐Hallen er bygget i 1942 i forbindelse med opførelsen af Vilhelm Pedersens Maskinfabrik i Høng.
Bygningen kostede ved opførelsen mere end 100.000 kr. Hallen var til brug for alle Høngs beboere, men
primært for ansatte på Vilhelm Pedersens Maskinfabrik.
Selve forhuset blev opført i efteråret 1941, og den 15. april 1942 blev der holdt rejsegilde på sportshallen.
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Tegningerne er udført af Slagelsearkitekterne J. Knudsen Pedersen og H. Steudel, mens civilingeniør Villum
Kann Rasmussen havde ansvaret for projekteringen af hallens avancerede trælamelkonstruktion samt af
glastaget. I 1941 fik Villum K. Rasmussen patent på konstruktion af kitfrie glastage. Sportshallen i Høng var
hans første arbejdsopgave. Herefter udviklede han sine glastage til det, der i dag er verdenskendt som
VELUX Vinduer. Møblerne er fremstillet særligt til huset af den lokale møbelfabrik.

Beskrivelse:
Østergade i Høng er en lille sidevej til Høngs hovedgade (Hovedgaden/Slagelsevej). Alle bygningerne på
Østergade har tilknytning til VP Maskinfabrik. På gadens nordside ligger VP Maskinfabrik.
VP Hallen ligger på sydsiden, vest for direktørboligen. Vest for hallen ligger den parkeringsplads, som
bruges af de ansatte på VP Maskinfabrik.
VP‐Hallen består af to bygningselementer, dels et toetages forhus, opført i røde teglsten, afsluttet af
sadeltag, som er belagt med røde vingetegl, dels selve sportshallen, der er en halv cylinderform, dækket
med sort tagpap.
Forhusets facade mod Østergade er symmetrisk bygget om indgangspartiet. Et enkelt klinkebelagt bredt
trin fører op til døren. Indgangspartiet består af en tofløjet dør, der er indrammet af havlstens fremskudt
murværk, udført i brune teglsten. På hver side af døren på det brune murværk sidder en fin cylinderformet
lampe med hvidt glas. Over døren er et halvtag, der danner bund for de gule klinker, som indrammer det
store vindue, der belyser 1. sals opholdsrum.

Indgangsportalen.

Facaden mod Østergade.

Lampen.

På hver side af indgangspartiet er der tre vinduer, både i stueetagen og på 1. sal. Vinduerne har en stor fast
rude nederst og et ovenhængslet trækvindue øverst. På vestgavlen er der fire vinduer på hver etage, mens
østgavlen har fire vinduer i stueetagen og kun to på 1. sal, dog er fra 1. sal en dør og en nødtrappe, som
fører ud fra det rum i forhuset, der var indrettet med filmforevisningsapparater ‐ operatørrummet. På
grund af datidens celluloidfilms store brandfare, var denne dør den eneste indgang til forevisningsrummet.
Fra gaden ankommer man til et fordelingsrum, hvorfra der er adgang til omklædningsrum, sportshal,
toiletter, inspektørkontor, kontor og via trapper til 1. sal og kælder. Gulvet i fordelingsrummet er
klinkebelagt med gule og røde klinker, lagt i et mønster dannet af kvadrater og striber.
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Gulvet i forhallen.

Pictogrammer til omklædningsrummene.

Bemalet luge ind til herreomklædningsrummet.

Badeniche fra omklædningsrum.

På væggen ind til herreomklædning er der lavet luger, så omklædningsrummet kan bruges til garderobe i
forbindelse med større arrangementer. Lugerne er bemalet med motiver fra havet. På dørene indtil
omklædningsrummene er der fine pictogrammer, malet i hvidt på blåt underlag. I omklædningsrummet er
der terrazzogulv med bånd af hvide og rustfarvede kvadrater.

Terrazzogulvet i omklædningsrummet.

Kantinens væg mod operatørum, med kig til det lille køkken.

4

På 1. sal ankommer man til første opholdsrum. Herfra er der adgang til den lejlighed, som halinspektøren i
sin tid boede i. Der er også adgang til et andet kontor og til kantinen. Fra kantinen er der adgang til et lille
køkken. Vinduerne fra kantinen har udsigt til hallen, så man kan følge med i kampene i sikker aftsand. På 1.
sal ligger desuden operatørrummet, som der kun er adgang til udefra.

Opholdsrum på 1. sal. Vinduet er det klinkeindfattede.

Dekoration af Gerner Kajberg i kantinen.

Kantinen med Gerner Kajbergs udsmykning.

Dekoration af Gerner Kajberg i kantinen.

Dekoration af Gerner Kajberg på væggen til operatørrummet. Der er to ”camouflerede” luger til at vise film igennem.
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Kig ind i forvalterlejligheden.

Værelse mod øst på 1. sal

Værelse mod øst på 1. sal, i dag brugt som klubrum.

Inpektørkontoret.

Planskitse for stueetage.
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Planskitse 1. sal.

2) Selve sportshallen ligger bagved forhuset. Hallen er en halv cylinder, konstrueret i et avanceret
trælamelsystem, der er dækket af tagpap. Fundamentet er in situ‐støbt beton, og det fremstår med en lys
grå farve under tagpappets næsten sorte kulør.

Hallens trælamelkonstruktion under opførelse.

Fra hallen er der tre døre, som fører direkte ud i det fri, en mod øst og to mod vest. Dørene følger ikke de
buede vægge, men står som små fremskudte indgangspartier langs hallens sider. Den ene dør er tilføjet
senere, i en periode, hvor hallen blev brugt til lager for fabrikkens produkter.
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Øverste på hallen taghvælving er der et rytterlys, der giver dagslys til hele hallen. På grund af
konstruktionens trælameller kommer der aldrig direkte sollys ned i hallen, lamellerne virker som solskærme
og skygger således, at kun indirekte lys kommer ned til badmintonspillerne. Hallens gavl er muret op med
røde teglsten yderst og gule sten indvendigt.

Dør set udefra.

Dør set indenfra.

Rytterlysets solskærm.

Hallen er 18 x 36 meter og har en loftshøjde på 9 meter. Gulvet er af træ, og der er malet en tennisbane på
langs og fem badmintonbaner på tværs.
Inde i selve hallen er trælamelkonstruktionen synlig som et fint taktfast harlekin‐lignede mønster på de
buede vægge. Imellem trælamellerne er væggene beklædt med lyd‐ og varmesiolerende træfiberplader.
Endevæggen er i gule teglsten, væggen mod forhuset har et vindue og en dør i stueetagen samt fire vinduer
på 1. sal. På 1. sal er ligeledes fire huller i væggen, som fører ind til operatørrummet. Hullerne blev i sin tid
brugt til at projektere film ud igennem. Vinduet i stueetagen fører ind til det, der var inspektørkontoret og
nu bruges som depotrum for Høng Badminton Klub. De fire vinduer på 1. sal danner udsyn for de af hallens
gæster, der har taget plads i caféen.

Hallen, set mod forhuset, se de fire huller til operatørrummet. Hallen set mod endevæggen, bemærk mønstret på
væggene.
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Hallens interiør er holdt i grønne og gule farvetoner, der er fint afstemt med kulørerne, der er brugt i
vægdekorationerne i forhuset. Langs væggene tæt på gulvet er hallens varmesystem, som ved hallens
opførelse var tilknyttet maskinfabrikkens centralvarmeanlæg.
Vedligeholdelsestilstand:
Bygningen er i umiddelbar god vedligeholdelsestilstand. Dog er der visse steder slitage på vægmalerierne.
Planforhold:
Byplanvedtægt 1 for Høng. Lokalplanen omhandler udelukkende nybyggeri og regler derfor.
Kommuneatlas:
Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for Høng Kommune (nu Kalundborg Kommune).
Omgivelser:
Hele Østergade i Høng har meget stor tilknytning til VP Maskinfabrik. Samlet set danner al bebyggelse på
Østergade et fint og intakt kulturmiljø, som afspejler, hvor stor indflydelse en driftig herre kan have i en
provinsby. VP‐Hallen udgør en essentiel del af det samlede kulturmiljø.
Ud over de nære omgivelser har Vilhelm Pedersen også påvirket resten af Høng by med beboelseshuse til
fabrikkens medarbejdere.
Kort:

Ældre målebordsblad, ca. 1890. Høng før opførelsen af Vilhelm Pedersens Maskinfabrik.
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Kort 25, Vilhelm Pedersens Maskinfabrik og VP‐Hallen.

Kilder:
www.arealinfo.dk
Vilhelm Pedersen Maskinfabrik i Høng – fabrikant Vilhelm Pedersen og hans livsværk. Af Bent Frandsen,
udg. af Kalundborg Museum 2008.
www.kulturarv.dk/kid (vedr. Kajberg)
Begrundelse:
VP‐Hallen er et fint og meget velbevaret bygningsværk, der på en gang repræsenterer sin tids ypperste
inginiørkunst og eksemplificerer samtidens tanker om tilbud til ansatte så vel som brugere på stedet i det
hele taget for dyrkelse af sport i folkesundhedens interesse.
Desuden er det særligt interessant, at bygningen indeholder prototypen på den verdensomspændende
succes VELUX‐vinduet, og at der i forhuset er anvendt vægdekoration ved en anerkendt kunstner med
motiver, der relaterer til sportshallens formål (men også til arbejdslivet på fabrikken generelt) og er udført i
overensstemmelse med samtidens hyldest af kropslig udfoldelse.
Hallen står intakt og flere steder med originale møbler fra den lokale møbelfabrik – Høng Stolefabrik.
Bygningen bør bevares som et samlet værk med både bygnings‐, møbel ‐og billedkunst fra
opførelsestidspunktet.
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Bygningen bliver i øvrigt stadig anvendt til oprindelig brug og fungerer godt hertil. Den særlige konstruktion
til ovenlysvinduet gør det muligt at dyrke idræt uden at blive blændet af stærkt modlys.
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