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Sag nr. 1402, Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium      FREDET BYGNING 

 

Villaen, havemuren og garagen blev fredet i 2010. De er opført i 1938 efter tegninger af 

arkitekterne Kay Fisker og C.F. Møller. 

 

Sanatoriet blev som et af de yngste sanatorier bygget af Nationalforeningen til Tuberkulosens 

Bekæmpelse i 1937-38 nær kysten ved Storstrømmen øst for Vordingborg. Byen skænkede grunden 

til formålet, og julemærkekomiteen størstedelen af pengene. 

På den tid florerede funkis-stilen, som svor til de hvidmalede facader og flade tage. Men Møller var 

svært glad for den gule mursten. ”Den internationale modernismes hvide betonbygninger med flade 

tage var imidlertid for fremmedartet for jyderne”, skriver Poul Erik Skriver om den sindige Møller i 

Weilbachs Kunstnerleksikon.  

Sanatoriets hovedbygning har desværre undergået flere ændringer. Men det ér villaen til overlægen 

sluppet for. Og grunden til at den er fredet er at den er et godt eksempel på arkitekternes 

funktionalistiske bygningskunst og forbløffende uforandret. 

 

Kulturarvsstyrelsen skrev i 2010: ”Overlægeboligen har de arkitektoniske og kulturhistoriske 

værdier der kan begrunde en fredning. Kulturarvsstyrelsen vægter, at der drages omsorg for, at man 

fremover opretholder detaljer omkring indgangspartiet, vinduer, døre og fast inventar, samt at 

bygningens oprindelige arkitektoniske linje, struktur og materialeholdning respekteres. 

Kulturarvsstyrelsen skal anbefale, at man skifter havedøren i arbejdsværelset til en havedør i lighed 

med de oprindelige og i øvrigt, at det store haveanlæg bevares.” 

Fredningsmyndigheden er p.t. Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

Vintersbølle Strand 7 fungerede oprindelig som overlægebolig og lægepraksis i forbindelse med 

Vintersbølle Sanatorium. Nu er ejendommen selvstændig og sælges som bolig. 

 

Bygningsfredningen 

At eje og bebo et fredet hus er delvis et liv på bygningens præmisser. Overlægeboligen er meget 

velbevaret og har gennem mere end 80 år kun undergået få forandringer, som der er redegjort for i 

fredningsforslaget fra 2010. 

Fredningen er en servitut som er tinglyst på ejendommen. Villaen er vurderet som en af de fåtallige 

bygninger der er umistelige for dansk arkitektur. Fredningen giver en række restriktioner for hvad 

ejeren kan gøre ved huset og krav til at bygningen skal holdes i forsvarlig stand og tæt på tag og 

fag. Bygningen må ikke ændres eller ombygges i det ydre eller indre uden tilladelse fra Slots- og 

Kulturstyrelsen. Der er også fordele for ejeren, som kan få økonomisk støtte til de restaurerings-

arbejder, der falder ind under styrelsens støttekriterier. Ejendommen kan fritages for ejendomsskat 

og ejeren har visse skattemæssige fradragsmuligheder. 

 

  



  
Havemuren og garagen er også omfattet af fredningen. 

 

Takket være det gedigne murværk er den ydre vedligeholdelse overvejende knyttet til døre, vinduer 

og skodder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Men man skal være opmærksom på at vedbendplanter  

skal beskæres ofte. De har en kedelig evne til at vokse  

ind i bygningen de gror på. 

Vedbenden skal hvert år skæres tilbage så den ikke når 

vinduesfalsene eller tagudhænget (hvilket den desværre  

gør nu). 

 

I det indre skal man ikke forvente at få tilladelse til ret store ændringer. Antagelig vil en retablering 

af lysslusen til det mørke kælderrum blive godkendt – måske endda opnå støtte, da det er en 

tilbageføring til en original tilstand. 

 

 
Over skråplanet har ligget betonglas. 

 



Det er sjældent at en gammel bygning har så mange fine gennemtænkte detaljer bevaret. Det skal 

man sætte pris på. 

 

   
Originalt snedkerinventar.                  Original beslåning.                      Installationer bag indfatnin- 

                                                                                                                  ger;her med nyere afbrydere 

 

 

    
Originale fliser og gulve.                    Elegante detaljer. 

 

 



Fredningen medfører at der skal søges om alt som går ud over almindelig vedligeholdelse. Det vil 

sige ændring af overflader og farver, udskiftning af bygningsdele som paneler, fliser, gulve o.s.v.  

I et hus som dette vil man ikke få tilladelse til ændring af skillevægge og trapper. Med mindre det 

drejer sig om tilbageføringer, jfr. lysskakten til kælderen som nævnt før. 

 

Når man skal vedligeholde og reparere, skal man benytte de samme materialer, som blev brugt  

ved villaens opførelse. Der findes god hjælp i bøger som (Byhuset, 2014) og anvisninger på 

(www.bygningsbevaring.dk/anvisninger).  

 

 

 

Kragevig, den 20. maj 2021 

Peter Bering 

 

 

 

Bilag: Fredningsforslaget (scannet) 


