Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Region: Sjælland
Kommune: Vordingborg Kommune
Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg
Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder
Arkitekt: Kay Fisker og C.F. Møller
Ejer: Vordingborg Kommune
Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings‐ og Landskabskultur efter forslag fra Bevaringsforeningen for
Vordingborg
FBB‐bebyggelsesmiljø: Park og skov
FBB‐objekt: Villa
Opført: 1938

Fredningsforslaget omfatter:
Fredningsforslaget omfatter villaen på Vintersbølle Strandvej 7.
Begrundelse:
Bygningen er et velbevaret eksempel på Kay Fisker og C.F. Møllers funktionalistiske bygningskunst i den
jyske udgave som de blev kendt for, og som kendetegnes ved blank gul mur og saddeltag med lav hældning,
jævnfør deres hovedværk Århus Universitet. I kulturhistorien skriver bygningen sig ind som et særligt godt
eksempel på datiden bevidsthed om sundhedsvirkningen ved lys og luft.
Beskrivelse:
Bygningen ligger omgivet af en parklignende have, trukket lidt væk fra indkørselsvejen og adskilt fra
sanatoriets hovedkompleks. Huset ligger på toppen af en svag skråning. Villaen består af to
bygningsvolumener, et stort hovedvolumen til privatboligen og et mindre volumen med faciliteter til
overlægefunktioner. Den vestlige ende i hovedvolumenet skyder sig ud mod nord.
Villaen er placeret på grunden, således at længderetningen stor set går øst/vest. Herved opnås særligt godt
lysindfald i husets primære beboelsesrum, som alle er sydvendte med undtagelse af pigekammeret.
Indgangspartiet er smukt indrammet af en lys betonskærm, der folder sig som et vindfang omkring trappe
og repos. Trappeværnet består af en række enkelte vertikale stålrør, håndlisten dannes ligeledes af et
stålrør, der har en større diameter. Trappe og repos er belagt med gule klinker. To vinduer trækker lys ind i
husets forstue.

Overlægeboligens sydfacade mod haven

Boligens nordfacade med hovedindgangen

Igennem hoveddøren ankommer man til et indvendigt vindfang, hvorfra man både har adgang til klinikken
via et venteværelse og til privatboligen via forstuen.
Klinikken bestod oprindeligt af et konsultationsværelse mod nord og et større arbejdsværelse mod haven, i
dag er det ét stort rum.
I privatboligen fungerer forstuen som fordelingsgang til den øvrige stueetage og til 1. sal. Fra spisestue og
opholdsstue er der adgang til have via dobbeltdøre, der er ligeledes adgang til arbejdsværelse i klinikken fra
opholdsstuen. I opholdsstuen er der udover dobbeltdørene mod haven, østligst også et stort femfags

vinduesparti. Mod vest ligger der et rum, som oprindeligt blev brugt til pigekammer, dette har vindue mod
vest.
Husets køkken ligger i mod nord i den vestlige ende og er i åben forbindelse med anretterværelset.
Køkkenbordet fortsætter ud i anretterværelset, hvor det fungerer som disk. Der er grund til at tro, at
køkkenskabene er de originale, men at bordpladen er hævet og udskiftet. I anretterværelset er der
ligeledes et originalt skab. Trappen ligger i det udvidede nordparti sammen med køkkenet. Ved siden af
trappen er et toilet.
En toløbstrappe forbinder stueetagen med 1. sal. Her er der mod syd indrettet værelser til børn, et
gæsteværelse samt et stort soveværelse og over køkkenet mod nordvest et pigekammer. Der findes to
toiletter samt et badeværelse på etagen. Alle gulve er originale, det samme gælder vinduer og døre med
undtagelse af havedøren fra arbejdsværelset.
Villaens sydfacade tegnes af en række taktfaste dobbeltdøre, der på 1.sal er udformet som franske altaner.
Dette geniale træk tillader lyset at strømme ind i husets opholds‐ og soverum, samtidig med at det skaber
en harmonisk facade. I stueetagen er dobbeltdørene efter sydlandsk manér forsynet med hvidmalede
skodder. Fra stueetagens udgange træder man ud på en terrasse af fliser.
Nordfacaden domineres af vindfanget som tidligere er beskrevet, allereøverst ses en række små højt
placerede vinduer, der trækker lys ind på 1. sals gangareal.
Vedligeholdelsestilstand:
Ejendommen er godt vedligeholdt og har ingen umiddelbare tekniske fejl og mangler.
Bygningshistorie:
Villaen er opført som overlægebolig i forbindelse med opførelsen af Vintersbølle Børnesanatorium 1937‐38.
Oprindeligt var sanatoriet en selvejende institution, men efter tuberkulosens udryddelse i 1950’erne
overgik den samlede ejendom til andre sundhedsmæssige formål og blev overtaget af Vordingborg
Kommune, som fortsat ejer overlægeboligen, hvorimod hovedkomplekset er solgt til et entreprenørfirma.
Overlægeboligen og sanatoriet (der har nye vinduer) er et af de få sanatorier, der stadig har et samlet
arkitektonisk bygningsudtryk.
Planforhold:
Der er ingen lokalplan for området, men i kommuneplanen er der udstukket klare rammer for området.
Bestemmelse R 08.03 siger: Bebyggelsens art: Området skal friholdes for anden bebyggelse end de i
overensstemmelse med anvendelsen nødvendige udvidelser af de eksisterende bygninger (s.119 i
kommuneplanen).
Kommuneatlas:
Der er i 1995 udarbejdet kommuneatlas for daværende Vordingborg Kommune. Bygningen er heri ikke
vurderet, hvilket må bero på en fejltagelse. Sanatoriebygningerne, der også er tegnet af Fisker & Møller, er
alle registreret bevaringsværdige, langt størstedelen af bygningsmassen har endog høj bevaringsværdi.

Kildehenvisninger:
by & land nr. 84, Vintersbølle Sanatorium – jysk funkis på Sjælland, Helge Torm
Kommuneatlas Vordingborg 1995
Modernismens huse – Bygningskulturens Dag 2005, Kulturarvsstyrelsen (s.39 f.)
www.kulturarv.dk/kid, Weilbachs Kunstnerleksikon på nettet
www.google.dk, kort
Vordingborg Kommunes arkiv (tegninger af Fisker og Møller)
Kort:

Kort fra google.dk. Overlægeboligen ses som en solitær bygning i det store parkanlæg vest for sanatoriet.

Tegninger:

