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Bemærkninger 
Trods uhensigtsmæssige ændringer i forbindelse med butiksfacade og tidligere bislag med dør, som er ble-
vet til en rødmalet karnap, er husets hovedtræk og lokaltypiske udseende bevaret. Skifertag og murværk 
er gode træk. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset, som blev opført som almindeligt beboelseshus, erstattede år 1900 et ældre hvidkalket hus. I 1902 
indrettede barbermester L. P. Petersen en barberstue i hjørnestuen mod Frederiksvej og Hovedgaden, og 
kort tid senere blev barberstuens vinduer gjort større. Resten af ejendommen blev stadig benyttet til bebo-
else. Barberen drev tillige en mindre tobaksforretning sideløbende med, at han i en lang årrække fungere-
de som byens energiske turistchef. Efter hans død i 1949 blev både barberforretningen og tobaksforretnin-
gen videreført af skiftende ejere. Inden lokalerne blev indrettet som intikvitetsforretning, har der i en kortere 
årrække tillige været udsalg af Frellsen kaffe. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510011777 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4æ + 4m 
Adresse: Frederiksvej 1 
Byggeår: 1900 
Funktion: Beboelse og butik 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 5 
Kulturhistorisk 4 
Miljømæssig 3 
Originalitet 5 
Tilstand 6 
 
Samlet bevaringsværdi 4 
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Bemærkninger 
Fuldstændig ombygget siden opførelsen med ny overetage med bræddegavle og sadeltag, der virker 
tungt på huset og helt har spoleret det funktionalistiske præg, som et hus fra 1930’erne sædvanligvis har. 
Nye vinduer. 
 
Historiske bemærkninger 
Indtil for få år siden har dette hus været en bungalow i 1 etage. Den er opført af en af byens vognmænd, 
som i mange år har udført alle typer forefaldende transport i byen – først med 2 heste og en vogn, og se-
nere ved hjælp af en mindre lastbil. Under krigen måtte Martinus Christensen have monteret en gasgene-
rator på bilen, idet benzin efterhånden var umulig at fremskaffe. Det var derfor nødvendigt at fyre op tid-
ligt om morgenen med bøgebrænde, hvis han skulle være køreklar til normal arbejdstids begyndelse. Aas, 
2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510011785 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4bc 
Adresse: Frederiksvej 2 
Byggeår: 1936 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 7 
Kulturhistorisk 6 
Miljømæssig 6 
Originalitet 7 
Tilstand 3 
 
Samlet bevaringsværdi 7 
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Bemærkninger 
Egentlig et ganske fint hus med lyse dekorationsbånd i det røde murværk. Murværket er imidlertid ødelagt i 
nyere tid af et tyndt, ujævnt mørtellag på hele huset. Der er isat meget uheldige nye vinduer med brede, 
flade karme og rammer og der er oplagt bølgepladetag. Husets fagdeling og form er dog intakt. 
 
Historiske bemærkninger 
Denne bygning er et eksempel på et smukt murerarbejde, som er udført i røde mursten. Den er opført på 
en grund, som er udstykket fra Slagtergården, Frederiksvej 5, idet slagtermesteren solgte et stykke jord til sin 
bror, kobbersmed N. P. Svendsen. Siden den tid har familien Svendsen sat sit præg på dette hus, idet kob-
bersmedens søn, Henrik Svendsen, senere videreførte sin fars forretning. På et tidspunkt har der været ind-
rettet et butikslokale til venstre for den nuværende entrédør. I en bagved liggende bygning har blikkensla-
geren haft sin værksted, som til det sidste var indrettet efter de gammeldags principper og udstyret med 
kobbersmedens gamle håndværktøj. Da byen havde gaslygter på gader og veje, var det N. P. Svendsen, 
der var byens lygtetænder. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510011793 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4n 
Adresse: Frederiksvej 3 
Byggeår: 1896 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 7 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 6 
Originalitet 7 
Tilstand 6 
 
Samlet bevaringsværdi 7 
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Bemærkninger 
Ejendommen har en væsentlig landskabelig beliggenhed på trekant-hjørnegrund mod stranden. Hoved-
husets villastil er lidt atypisk for byen. Huset har nye vinduer, enkelte murblændinger og en lidt skæmmende 
nyere veranda mod syd, men forekommer i øvrigt at se ud som ved opførelsen. Udhusene er forholdsvis 
intakte. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset hedder Strandhøj. Det er opført af en tidligere bagermester og vognmand på en stor og delvis op-
fyldt strandgrund med direkte adgang til badestranden. Her opsatte i en længere årrække den tidligere 
ejer hvert år en todelt badebro med 2 badehuse, et til damer og et til herrer. På samme sted kunne man-
ge af omegnens landmænd med hest og vogn afhente store mængder blæretang. På græsarealet mod 
stranden gik vognmandens heste og græssede efter arbejdstid. I en nu nedrevet rødmalet ladebygning 
blev der under 2. verdenskrig tørret en del danskdyrkede tobaksblade, og som så mange andre steder i 
byen blev lejligheden i stueetagen i sommertiden udlejet til turister. I årenes løb er badestranden tilsandet, 
og del af den store grund er nu solgt fra til anden side. Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510011807 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4z 
Adresse: Frederiksvej 4 
Byggeår: 1925 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 4 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 4 
Originalitet 5 
Tilstand 3 
 
Samlet bevaringsværdi 4 
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Bemærkninger 
Et tids- og lokaltypisk symmetrisk frontkvist-hus, der dog har et hjørnevindue, der kolliderer noget med den 
oprindelige arkitektur. Ligeledes er der en lille tilbygning på sydgavlen og vinduerne er nyere, men dog 
med korspost. Husets hovedform er flot og snedkerarbejder, tegltag og murværk er bevaret. 
 
Historiske bemærkninger 
Næsten alle i byen omtalte tidligere dette hus som "Slagtergaarden". Det er opført i 1892 af slagtermester 
Frederik Svendsen, som også har lagt navn til vejen forbi huset. Mange medlemmer af familien Svendsen 
har gennem årene været med til at præge udviklingen i Fakse Ladeplads. Huset er opført på resterne af 
en gammel kalkovn, som havde forbindelse til den nærliggende lille havn. Kalkovnens udbygninger funge-
rede i mange år som slagtehus og stald m.v. for familien Svendsen. Huset blev senere bolig for sønnen Hen-
rik Svendsen og derefter dennes søn, Henning Svendsen. Ved Henning Svendsens død i ? forsvandt et 
kendt og agtet slagterdynasti i byen. Bygningen har desuden rummet andre forskelligartede erhverv, f.eks. 
bageri, urmagerværksted, chokoladebutik. Mange af byens spejdere samt utallige turistoptog har haft de-
res udgangspunkt i Slagtergaarden. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510011815 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4h,4d,4au 
Adresse: Frederiksvej 5a 
Byggeår: 1890 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 4 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 3 
Originalitet 5 
Tilstand 5 
 
Samlet bevaringsværdi 3 
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Bemærkninger 
Gammelt sommerhus af træ med gammelt tegltag. Nye vinduer. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset har i mange år været bolig for en af byens markante turistforeningsformænd, Johannes Christensen. 
Utallige turister har fundet sommerbolig i byen efter anvisning af Christensen. Han var tidligere vognmand 
og havde gennem årene desuden udført et stort foreningsarbejde inden for fjerkræavl.  Huset er beliggen-
de på den tidligere kystlinie, som har ændret sig i forbindelse med anlæggelsen af byens havne. Aas, 
2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510011831 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4av 
Adresse: Frederiksvej 7 
Byggeår: 1934 
Funktion: Beboelse/Sommerhus 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 4 
 
Samlet bevaringsværdi 3 
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Bemærkninger 
Tidligere sommerhus, der er ud- og ombygget for nylig. Den gamle sommerhusstil er fastholdt ved ombyg-
ningen og i den gamle del af huset er vinduerne bevaret. Huset er af sortmalet træ med hvide vinduer. Det 
ligger godt i landskabet med en have, der skråner mod klinten og langs vejen en lille række stynede linde-
træer, som er med til at skabe et fint miljø. 
 
Historiske bemærkninger 
- 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510011858 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4ax 
Adresse: Frederiksvej 8 
Byggeår: 1927/2000 
Funktion: Beboelse, tidligere som-
merhus 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 3 
Originalitet 5 
Tilstand 2 
 
Samlet bevaringsværdi 3 
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Bemærkninger 
Lille sommerhus med pæne gamle vinduer. Lidt forbygget med veranda-udestue og garage, der skæm-
mer det egentlige hus. 
 
Historiske bemærkninger 
p.t. ingen oplysninger. Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510011866 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4bo 
Adresse: Frederiksvej 9 
Byggeår: 1932 
Funktion: Sommerhus 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 5 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 3 
Originalitet 5 
Tilstand 4 
 
Samlet bevaringsværdi 4 
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Bemærkninger 
Træbeklædt, vinkelbygget villa med sadeltag i eternit. På gavlen mod vejen er den originale, fine raftebe-
klædning endnu bevaret, på øvrige facader er beklædningen skiftet til en trykimprægneret bræddebe-
klædning, der burde males. Bygningen har et relativt stort volumen, men meget små, højtsiddende vinduer 
og dette giver et  tilknappet, lidt tungt udtryk. Som helhed er bygningens proportionering ikke heldig.  
Husets materialer tilpasser sig de øvrige træhuse på vejen, ligesom husets volumen korresponderer med 
nabohusets. Vejen ligger som en overgangszone med en blanding af villaer og kolonihavehuse, men disse 
to huse knytter sig til det nærliggende villakvarter.    
Forhaven har mest karakter af indkørsel, men på hjørnet af grunden står et flot, stort træ. Herfra er der kig til 
kysten.  
 
 
Historiske bemærkninger 
p.t. ingen oplysninger. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510011874 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4aæ 
Adresse: Frederiksvej 10 
Byggeår: 1927 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 7 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 5 
Originalitet 6 
Tilstand 5 
 
Samlet bevaringsværdi 6 
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Bemærkninger 
Træbeklædt kolonihavehus. Taget er brudt op i to forskudte tagflader med ensidig taghældning. Bygnin-
gen er opført uden de store arkitektoniske ambitioner og knytter sig stilmæssigt til det nærliggende koloni-
havekvarter. Hegnet omkring husets have er ret højt og mørkt, og giver helheden et forskanset, lukket ud-
tryk. Huset er velholdt. Huset forekommer for kleint i forhold til husene omkring, ligesom den ensidige tag-
hældning afviger fra omgivelsernes sadeltage. 
 
Historiske bemærkninger 
p.t. ingen oplysninger. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: - 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: - 
Adresse: Frederiksvej 11 
Byggeår: - 
Funktion: Beboelse/sommerhus 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 8 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 6 
Originalitet 5 
Tilstand 3 
 
Samlet bevaringsværdi 7 
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