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 FREDNINGSOMFANG 

  

 
Den grundmurede vinkelbyggede tidligere lægevilla med konsultation.    

 

 



 
 

 

 

 BYGNINGSBESKRIVELSE 

Området: 

Ejendommen er beliggende i udkanten af Tommerup Stationsby nord for banen i et villakvarter 

hovedsageligt med bygninger fra 1900-tallets første halvdel. 

Anlægget: 

En vinkelbygget villa med garage opført 1929 

Bygningen:  

Det bebyggede areal er på 205 m2 og en tagetage udnyttet med 102 m2. Der er en kælder på 115 m2. 

Villaen er vinkelbygget og opført af røde sten i krydsforbandt på en sokkel af tilhuggede granitsten med 

fremhævede fuger og øverst afsluttet med en sparrenkopgesims. Det opskalkede tag er med helgavle og 

belagt med røde vingetegl. I rygningen bevaret de to murede skorstenspiber. I hovedhusets tagflade er der 

mod haven etableret en femfags taskevist og en tilsvarende mod gårdsiden, dog kun med tre fag.  

I det sydlige hjørne, hvor de to længer er sammenbyggede, er længerne mod havesiden – fra opførelsen - 

udvidede over hhv. fire og syv fag med veranda i bindingsværk. 

Vinduerne er opsprossede, hvidmalede og oprindelige kitfalsvinduer i fire forskellige formater. Mod 

havesiden har vinduerne skodder. De fire yderdøre – hoveddør, bryggersdør, kælderdør og havedør er alle 

oprindelige. Alle døre er enfløjede døre og karakteristiske for deres tid. Hoveddør og bryggersdør er høje og 

smalle, brunmalede døre. Hoveddøren har 12 små kvadratiske fyldinger og overvindue med fint 

sprosseværk. Bryggersdøren har fem smalle tværgående fyldinger. På hver side af hoveddøren, som er 

markeret med et refendfuget parti, er der to smalle vinduer.  Ved alle døre er der etableret 

granitstenstrapper med smedejernsgelændere. 

Garagen, som er fritliggende, er på 35 m2 og har plads til to køretøjer. Den er sammenbygget med garagen, 

som hører til naboejendommen. Sidstnævnte er også opført 1929 og har ligeledes plads til to køretøjer. 

Garagebygningen er opmuret i røde sten og med fladt tag. 

Hoveddøren, som er placeret i villaens gårdside tæt på nordgavlen, giver adgang til en stor entre, hvorfra 

der er adgang til den tidligere konsultation, til kontoret overfor hovedindgangen og til det tidligere 

venteværelse til venstre for hoveddøren.  En trekvartsvings trappe fører op til den udnyttede tagetage og 

under trappen er der etableret et toilet. Trappen er smukt udformet med fint bearbejdede balustre og 

håndliste. Trappen, de svære loftsbjælker, vægpaneler og entreens døre er mørkebrune, og loftet er malet 

mørkeblåt. Væggene er hvidmalede og gulvet er et lyst parketgulv. 

Den tidligere konsultation er i dag ”depotrum” og står med hvidmalede vægge og hvidt gipsloft.  

Det tidligere kontor, som er nu er stue (fjernsynsstue), har hvidmalede vægge, hvidt gipsloft og gulv med 

sildebensparket.  



 
 

 

Venteværelset er nu kontor/arbejdsværelse og har ligeledes hvide vægge, gipsloft og parketgulv. 

Dagligstuen har blåmalede vægge, smukt stukloft med roset, parketgulv, dobbeltdør til verandaen og 

skydedør til dagligstuen. 

Spisestuen støder op til dagligstuen til den ene side og køkkenet til den anden. Væggene er malede 

olivengrønne med hvide paneler til vindueshøjde. Loftet er et hvidt stukloft med roset, og gulvet er med 

sildebensparket. 

Køkkenet, der har vinduer både i gavlen og til havesiden, har hvidmalede vægge og hvidt gipsloft. I væggen 

mod spisestuen er der et stort indbygget skab. Gulvet er et bræddegulv.  Langs køkkenet imod gårdsiden er 

der et lille spisekammer og en baggang/brygges med trappe til tagetagen og kælder. 

I stueplanet er alle døre hvidmalede med to fyldinger – nederst en lille fylding og øverst en stor fylding med 

kvartcirkler i de fire hjørner. Dørene i entréen og på 1’ste salen er mørkebrune og med tre fyldinger. 

Radiatorerne er alle placerede i vinduesnicher og camouflerede bag en ”tremmevæg”. 

Trappen fra entreen fører op til et fordelingsrum, hvorfra der er indgang til børneværelser, pigekammer, 

badeværelse og soveværelset, hvorfra en dør fører ud til en lille altan, som er indpasset fint i taget på 

verandaen.  

Under en del af villaen er der en kælder på ialt 115 m2, hvorfra der er trappe fra baggangen og udvendig 

nedgang fra en kældertrappe mod gården. Kælderrummene, der har cementgulve og hvidkalkede vægge, 

har fungeret som vaske-/tørrerum, fyrrum, værksted og depotrum.  

 BYGNINGSHISTORIE 

Ejendommen er opført i 1929 som villa med lægekonsultation sammen med en garagebygning, som deles 

med nabovillaen (Svanevej 6), der er opført samme år. Nabovillaen er nærmest en spejlvendt kopi af 

Svanevej 8, men stærkt ombygget. Det forekommer sandsynligt, at begge disse villaer er tegnet af samme 

arkitekt. 

Der er ingen ændringer sket siden opførelsen, dog med forbehold for en mulig ommuring af de to 

skorstenspiber. Stort set alt vinduesglas er originalt trukket glas. Ejerne har i 2019 istandsat de fleste af 

vinduerne og forsynet mange af dem med optoglas.  

Arkitekten: 

Det formodes at arkitekten er H.C. Holm (f. 1888) og søn af bygmester H.J. Holm på Rømø. Det har ikke 

været muligt at finde tegninger eller materiale, der med sikkerhed kan fastslå, hvem arkitekten har været, 

men ifølge Tommerup Avis 30. nov. 1928 var der tale om en ”arkitekt Holm”, Odense. Ifølge Odense Bys 

Museer leder disse informationer til den antagelse, at der er tale om arkitekt H.C. Holm, der har været 

arkitekt på en del af bygningerne på Odense Stålskibsværft. 

H.C. Holm tog afgangseksamen fra "Königliche Baugewerkschule, Eckernförde". Selvstændig i Odense fra 

1919. 



 
 

 

Engageret af A.P. Møller til projektering af nybygningerne ved Odense Stålskibsværft 1919. 

Har stået for centralskoler i Bredebro, Daler (Sønderjylland), Skoler i Marslev, Holev, De Gamles Hjem i 

Assens og Marstal, Biografteatre i Assens og Odense, socialt boligbyggeri i Odense, forskellige læge- og 

dyrlægeboliger på Fyn og en 75 gårde og ca. 100 større og mindre huse og villaer på Fyn og i Sønderjylland. 

 VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND 

Ejendommens vedligeholdelsestilstand er generelt særdeles god og præget af løbende vedligeholdelse med 

traditionelle materialer og efter gængse metoder.  

Assens Kommune har i 2019 givet Svanevej 8 årets bevaringspris. 

 KILDER 

Tommerup Lokalarkiv 

Assens Kommune (weblager) 

Odense Bys Museer 

Historiens Hus 

Dansk Arkitektstat udgivet af Dansk Personalhistorisk Bureau, 1941 

 PLANBESTEMMELSER/KOMMUNEATLAS 

Ejendommen er ikke omfattet af lokalplaner med bevaringsbestemmelser. 

Der er ikke foretaget SAVE-vurderinger i Assens Kommune 

  



 
 

 

 MILJØMÆSSIG VÆRDI 

Lægevillaen er beliggende i en lille bebyggelse, der anlagdes lige nord for jernbanen. De første huse kom til 

efter opførelsen af den nu fredede stationsbygning fra 1888. Området bebyggedes siden og er i sidste 

halvdel af 1900-tallet udbygget, og det har i dag karakter af et traditionelt parcelhuskvarter. 

I dette kvarter fremtræder Svanevej 8 og den jævnaldrende naboejendom, Svanevej 6 som en eksklusiv 

”enklave”. De to villaer ligger begge fornemt tilbagetrukket for enden af en fællesvej med store haver, der 

er omgivet af gamle bøgehække. 

Haven til Svanevej 8 blev anlagt af den kendte havearkitekt Peter Vad, Odense. Haven har bevaret flere 

sjældne træer, og den oprindelige haveplan med frugthave og prydhave er stadig genkendelig. 

 KULTURHISTORISK VÆRDI 

Lægevillaen i Tommerup Stationsby er et fremragende eksempel på en villatype, som blev opført i mange 

større landsbyer og specielt stationsbyer i mellemkrigstiden. Disse villaer blev bygget for den lokale 

overklasse: Mejeribestyrere, overlærere, præster, stationsforstandere, apotekere, sagførere, dyrlæger og 

læger. 

I det konkrete tilfælde er det naturligt at kæde lægevillaen sammen med lægens relativt nye og høje status 

i lokalsamfundene. Den moderne lægevidenskabs gennembrud var altovervejende et københavnsk 

fænomen, og i 1850 var halvdelen af landets praktiserende læger bosiddende i København. Byernes vækst, 

de mange nye stationsbyer samt den økonomiske vækst i det hele taget bidrog til at skabe grundlag for en 

landsdækkende primær sundhedssektor baseret på privatpraktiserende læger. På landet trak 

andelsbevægelsen og højskolebevægelsen i samme retning og skabte økonomisk, kulturelt og 

oplysningsmæssigt grundlag for lægernes fremmarch på bekostning af kloge koner og mænd. 

Denne villa afspejler tydeligt lægens sociale status i lokalsamfundet, og villaen er nærmest i enestående 

grad forskånet for ændringer i nu tæt på 100 år. Således er planløsningen den oprindelige med 

konsultation, venteværelse og kontor, som blev opretholdt helt frem til 2009, hvor erhvervsarealet blev 

inddraget til beboelse. 

 ARKITEKTONISK VÆRDI 

Villaen er opført i høj håndværksmæssig kvalitet og med stor omhu for detaljerne. 

Lægevillaen er opført i bedre byggeskik med nationalromantiske træk og med gennemgående forkærlighed 

for tidens foretrukne materialer som røde tegl til murværk og tag, granit til sokler, partier af bindingsværk, 

skodder, verandaen og de lidt tunge og mørke detaljerige træarbejder som loftsbjælker, paneler og trappe i 

entreen.  

Arkitekten har givetvis ladet sig inspirere af de cirka 10 år tidligere opførte villaer i de odenseanske 

havebyer, primært Gerthasminde og Dæhnfeldts Villaby, hvor Anton Rosen har sat sit tydelige præg. 



 
 

 

 BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER 

De bærende fredningsværdier knytter sig til husets arkitektur med træk fra både bedre byggeskik og 

nationalromantikken og med tydelige referencer til den odenseanske havebyarkitektur. Hertil kommer den 

helt intakte planløsning og den fine håndværksmæssige udførelse i såvel det indvendige som det 

udvendige.   

Ligeledes er den kulturhistoriske fortælling om stationsbylægens funktion og sociale position i 

lokalsamfundet en bærende fredningsværdi med de velbevarede vidnesbyrd herom i form af konsultation, 

venteværelse og kontor og den jævnaldrende garage.    

 



 
 

 

 KORT OG TEGNINGER 

 
Svanevej 8 i Tommerup Stationsby, matrikel 17h 

 
Høje målebordsblade fra 1842-1899. Stationen er anlagt, men stationsbyen er endnu ikke udbygget. 

 

 



 
 

 

 
Lave målebordsblade 1901-1971. Stationsbyen vokser frem på begge sider af banen. 

 
Topografisk kort 1953-1976. Her er lægevillaen opført.  

 
Topografisk kort 1980-2001. Stationsbyen vokser betydeligt mere syd for banen. 

 



 
 

 

 
Planskitse af stueetagen fra det kommunale byggesagsarkiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 BILLEDEDOKUMENTATION 

 
Bygningen ligger for enden af en smal vej. Man ankommer langs hækken til haven. Det er sydvestfacaden, 

der ses over hækken. 

 
Sydvestfacaden set inde fra haven. Der er skodder til vinduerne, og verandaen ses til højre i billedet. 

 



 
 

 

 
Huset set fra syd. 

 
Sydøstfacade er domineret af store vinduespartier. Der er adgang til kælderen herfra. 



 
 

 

 
Vinkelbygningen går ud fra nordøstfacaden. 

 
Bygningen set fra nord. Døren i vinkelbygningen går til baggangen. Herfra er der adgang til køkken og 

spisekammer. 



 
 

 

 
Nordøstfacaden har murede blændinger og en stor gavltrekant, med et lille cirkelvindue. 

 

Set fra luften. 



 
 

 

 
Huset hovedindgnag nås via granittrappe med detaljerede smedejerns gelænder. Bag døren er entre, der 

giver adgang til venteværelse, konsultation og toilet samt kontor. 



 
 

 

             
Havetrappe forbinder veranda og have.                   Kældertrappen er som de andre udført i granit. 

 
Garagen er dobbelt, deles med nabobygningen, der ligger nord for den fælles adgangsvej. 



 
 

 

 
Der er mange fine, originale detaljer på huset som skodderne og vinduer. 

 
Et messingskilt byder besøgende velkommen.  


