
1 

 

Bemærkninger 
Et ganske flot, stort hus, der dog p.t. fremstår lidt misrøgtet med bølgepladetag, tilføjede flugtvejskviste og 
udvendig spindel-brandtrappe samt plader for en del vinduer. Øvrige vinduer er nyere. Der har været 
brand i mansard-etagen, hvilket udefra ses på en tilsodet kvist. Husets symmetriske hovedform og fagde-
ling er intakt med midtrisalit og frontkvist over de tre midterfag samt mansardtag. Beliggenheden er mar-
kant som Hovedgadens sidste hus inden skovbrynet og med industrihavnen som genbo. 
 
Historiske bemærkninger 
Indviet som sømandshjem under Indenlandsk Sømandsmission i maj måned 1920. Mange søfolk og fiskere 
har i tidens løb nydt godt af den gode atmosfære, som har rådet også på dette sømandshjem. For at få 
økonomien til at hænge sammen, har bygningen desuden fungeret som pensionat og som mødelokale for 
det stedlige kirkelige arbejde. Under 2. verdenskrig har bygningen tillige huset adskillige frihedskæmpere 
samt en del nødstedte allierede flyvere efter en nødlanding på Stevns. Mange lokale har bidraget økono-
misk til opførelsen af denne bygning. Efter et par ejerskifter blev bygningen indrettet som kommunalt fritids-
hjem for skoleelever samt som ungdomsklub. Bygningen er inden for de sidste par år blevet pænt restaure-
ret efter en ildebrand. Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014709 
Ejerlav:  Hylleholt By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 12c 
Adresse: Hovedgaden 1 
Byggeår: 1918 
Funktion: Sømandshjem/klub 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 1   
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Bemærkninger 
Væsentlig beliggenhed langs hovedvejen i udkanten af den ældste by-dannelse i byen. Husets alder er 
ganske høj, hvilket ikke fremgår af dets overfladematerialer, men af dets form, vinduestakt og placering. 
Det oprindelige bindingsværk er pudset over og malet, tagets er røde teglsten. Udhuset har et fint, auten-
tisk præg. 
  
Ejendommen er vigtig som en del af miljøet omkring ”svinget” og har været under istandsættelse i 2004-
2005, hvilket har øget ejendommens bevaringsværdi. 
 
Historiske bemærkninger 
Denne bygning er et af de ældre huse, som havde relation direkte til arbejdet på Faxe Havn. Den har væ-
ret indrette med 2 lejligheder, som begge har huset familier med tilknytning til det daværende teglværk og 
udskibningen af kalksten. Den ligger på et areal, som tidligere var ejet af Vemmetofte Kloster. Dens lidt 
"skæve" beliggenhed i forhold til Hovedgaden skyldes en senere vejregulering. Aas. 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014725 
Ejerlav:  Hylleholt By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 8h 
Adresse: Hovedgaden 3 
Byggeår: 1847 
Funktion: Beboelse og udhus 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 4 
Miljømæssig 3 
Originalitet 6 
Tilstand 2 
 
Samlet bevaringsværdi 3 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 3   
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Bemærkninger 
Ejendommens lokalkarakteristiske kalkstensmurværk er desværre malet over, men kan anes og fortæller 
stadig noget om hele ”Svingets” oprindelige fremtoning. Fagdeling og hovedform er intakt, mens den nye-
re tagbeklædning er misklædende. Der er nye vinduer overalt, som dog er udført med poste og sprosser.  
Det store udhus har gamle vinduer og træporte, ligger vinkelret på vejen og har et godt samspil med ho-
vedhuset (rørføringen over passagen mellem husene er dog ret forstyrrende for helheden). 
 
Historiske bemærkninger 
Huset har i generationer været kendt som bolig for en række af havnefogder ved Faxe Havn. Det har en 
sådan placering tæt ved havnen, at man tidligere herfra havde frit overblik over ind- og udgående trafik 
af fragtskibe til havnen samt til havnens ledefyr på østmolen. Det er opført på et areal, der for mange år 
siden tilhørte Vemmetofte Kloster. I det tilhørende udhus har Faxe Kalkbrud i en lang årrække opbevaret 
forskelligartede reservedele til de mange maskiner på de 2 kalkfabrikker m.v. på havnepladsen. I slutnin-
gen af 2. verdenskrig blev loftet over reservedelslageret benyttet som skjulested for illegale våben samt for 
flygtninge, som i ly af mørket skulle sejles til Sverige. Et tidligt fotografi viser, at en daværende havnefoged 
havde fået opført et udkigstårn i forbindelse med huset. Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014741 
Ejerlav:  Hylleholt By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4 + 5 
Adresse: Hovedgaden 5 
Byggeår: 1897 
Funktion: Beboelse og stort ud-
hus/værksted 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 4 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 5 
 
Samlet bevaringsværdi 3 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 5   
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Bemærkninger 
Selvom bygningen skæmmes af en dominerende butiksfacade, tilbygning på bagsiden og uinddelte, nye-
re vinduer, er det fortsat et flot og velkomponeret hus med mange autentiske, gode håndværksmæssige 
detaljer. Særligt fine er de udskårne spærender og det røde mønstermurværk med gule partier og form-
sten, ligesom det er en kvalitet at det helvalmede skifertag er bevaret. Huset fremtræder tydeligt i bybille-
det, ligger centralt ved havnen og har haft en væsentlig funktion som skibshandel 
 
Historiske bemærkninger 
Ejendommen er opført af bagermester Victor Jensen og omtaltes få år efter som "den smukke ejendom 
nær havnen". Bagermesteren indrettede et bageri og en bagerbutik i ejendommens stueetage nærmest 
jernbanen. I den modsatte ende blev et lokale udlejet til købmand og skibshandler Axel Lund. I 1920'erne 
blev skibshandelen overtaget af P. Chr. Jensen, som i en årrække havde sejlet med mindre fragtskibe fra 
Stevnsområdet. Forretningen udviklede sig hurtigt til en særdeles kendt virksomhed, både inden for skibs-
handel, kolonial og isenkram. I 1954 overtog sønnen Gotfred Jensen forretningen, som gennem de følgen-
de år udviklede sig til er moderne supermarked med selvbetjening. I den bageste del af butikken drev Got-
fred Jensen fortsat sin afdeling med isenkram og toldfrit salg til udførsel. Efter Gotfred Jensens død flyttede 
købmandsbutikken for ca. 10 år siden til en nybygget ejendom på hotellets grund, hvorefter der i kortere 
tid indrettedes en filial af Boserups Byggemarked. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014768 
Ejerlav:  Hylleholt By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 6 
Adresse: Hovedgaden 7 
Byggeår: 1896 
Funktion: Tom forretning og be-
boelse (oprindeligt skibshandel) 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 7   
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Bemærkninger 
Bygningens beliggenhed på hjørnet af Fakse Havnevej og Hovedgaden er iøjnefaldende. Som på de om-
kringliggende huse, er det lokalkarakteristiske kalkstensmurværk overmalet. Det kan dog stadig give et ind-
tryk af den oprindelige bebyggelse og husets fagdeling og hovedform er intakt, mens den nyere tagbe-
klædning er misklædende. Vinduerne er desværre udskiftet overalt, men er dog hovedsagligt udført med 
lodposte. Havegrunden bag huset er et fint lille miljø med ganske velbevarede udhuse, ligeledes af kalk-
sten. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset har tidligere været indrette til 4 lejemål, 2 i stueetagen og 2 på første sal. De gamle i byen fortalte, at 
i dette hus boede byens brøndgraver i den ene lejlighed, mens der i de øvrige lejligheder har boet en del 
familier, som havde tilknytning til Faxe Jernbane og senere Østbanen. Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014776 
Ejerlav:  Hylleholt By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 8i 
Adresse: Hovedgaden 9a 
Byggeår: 1900 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 4 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 5 
 
Samlet bevaringsværdi 3 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 9a   
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Bemærkninger 
Nøgternt hus uden særlige detaljer. Ligger markant mellem jernbane og Postvej overfor industrihavn. Tilmu-
ring af dør mod gade gør huset meget lukket at se på. Nyere vinduer. 
 
Historiske bemærkninger 
Denne bygning har i mange år været kaldt "Mæglerkontoret". Bygningen blev opført i 1 etage med ind-
gang i gavlen med Hovedgaden. Bygningen har dog haft flere funktioner, idet "Banken for Faxe og Om-
egn" i en længere årrække havde kontorsted i samme bygning: Banklokale til højre og mæglerkontor til 
venstre. I en årrække var det skibsmægleren, der tillige fungerede som bankbestyrer. På mæglerkontoret 
udførtes alle de administrative forretninger i forbindelse med ind- og udskibning af gods fra bl.a.Faxe Havn, 
ligesom kontoret var et meget benyttet mødested for mange af de skippere og andre, der jævnligt anløb 
havnen. Mens banken havde til huse i bygningen oplevede byen for første gang omkring 1950, at bankens 
boks blev sprængt ved et natligt indbrud. Byens politibetjent "Snup-Søren" kom hurtigt til stede for at tage 
sig af sagen. Aas, 2004 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 5310014784 
Ejerlav:  Hylleholt By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 8au 
Adresse: Hovedgaden 11 
Byggeår: 1937 
Funktion: Kontor 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 5 
Kulturhistorisk 6 
Miljømæssig 5 
Originalitet 5 
Tilstand 4 
 
Samlet bevaringsværdi 5 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 11   
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Bemærkninger 
Husets gadefacade er fuldstændigt spoleret. Det oprindelige hus’ udseende er svært at spore, undtagen 
på gavlene. 
 
Historiske bemærkninger 
Boghandler og tidligere uldhandler H. P. Christiansen opførte huset i 1912 med forretning og beboelse. Det 
blev opført på lejet grund for 99 år. I forretningen kunne man i en lang årrække købe både bog- og papir-
varer samt tapetborder og andre pyntegenstande. Boghandlerens frue drev sideløbende hermed et som-
merpensionat, og en af disse pensionærer - en islænding - fandt senere husets navn: Kauptunet. Dette be-
tyder handelsplads på islandsk. Karnappen på husets vestside er en senere tilbygning. Inden ejendommen 
blev helt ombygget til beboelse, var der i en kortere årrække en forretning for frugt, grønt og blomster. 
Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014792 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4am 
Adresse: Hovedgaden 12a-b 
Byggeår: 1912 
Funktion: beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 7 
Kulturhistorisk 6 
Miljømæssig 7 
Originalitet 9 
Tilstand 4 
 
Samlet bevaringsværdi 8 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 12a‐b   
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Bemærkninger 
Er noget hårdhændet istandsat og udbygget. Det lokaltypiske kalkstensmurværk er dog en væsentlig mil-
jømæssig og kulturhistorisk faktor. Uheldigt tagmateriale. Ingen gamle vinduer. Fagdeling ændret. 
”Fuskmurværk” trukket i mørtel forekommer flere steder. 
 
Historiske bemærkninger 
Bygningen til højre har fungeret som hestestald og vognport/garage. Her "boede" de 6-8 særdeles kendte 
rangérheste, som bl.a. arbejdede på havnen. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014806 
Ejerlav:  Præstevænget, Hylleholt 
Matrikelnr.: 6df 
Adresse: Hovedgaden 13a, 
(Baghuset) 
Byggeår: 1877 
Funktion: Laboratorium (opr. 
stald) 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 13a, (Baghuset)   
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Bemærkninger 
Trods asymmetri et flot og velkomponeret hus i ”italiensk” stil med mønstermurværk og mange bevarede 
dekorative detaljer: Bl.a. tre-fags-vindue med rigt udskårne poste, flot tagskæg med udskårne spærender 
og hovedsagligt ældre vinduer. 
 
Historiske bemærkninger 
Bygningen hed tidligere "Fuglsanghus", idet stedet for mange år siden var en del af den nærliggende 
landsby Fuglsangs jorder. Den er opført umiddelbart ved vandet som sommerbolig for grevefamilien på 
Bregentved. Derfor er der på 1. sal stadig ekstra højt til loftet i et af de nuværende kontorlokaler. 
"Direktørens Skov" på modsatte side af Hovedgaden er plantet på den tidlgere strandbred på foranled-
ning af kalkbruddets direktør F. Mortensen. Kalkstensbygningerne bag direktørboligen fungerede i en læn-
gere årrække som hestestald for de kendte rangérheste på havnen, samt som garage for direktørens pri-
vate hestekøretøjer og biler. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014806 
Ejerlav:  Præstevænget, Hylleholt 
Matrikelnr.: 6df 
Adresse: Hovedgaden 13a, 
(Forhuset) 
Byggeår: 1877 
Funktion: Kontor. Tidligere direk-
tørbolig. Oprindelig sommerhus 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 2 
Kulturhistorisk 2 
Miljømæssig 2 
Originalitet 3 
Tilstand 3 
 
Samlet bevaringsværdi 3 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 13a, (Forhuset)   
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Bemærkninger 
To stilfærdige materielbygninger af henholdsvis mur og brædder med halvtag, som danner fin helhed med 
grussti/rundkørsel med græs og store egetræer. 
 
Historiske bemærkninger 
  

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014814 
Ejerlav:  Præstevænget, Hylleholt 
Matrikelnr.: 6x 
Adresse: Hovedgaden 13b 
Byggeår: 1940 
Funktion: Udhus/skur 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 3 
Originalitet 3 
Tilstand 3 
 
Samlet bevaringsværdi 3 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 13b   
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Bemærkninger 
Tiltalende ny-gotisk kirke af høj håndværksmæssig kvalitet. Originale materialer. Kapel ved mur forlænget i 
nyere tid med materielhus. Kirken passer fint til byens stil og størrelse. 
 
Historiske bemærkninger 
Kirken blev indviet i september måned 1878. Udgifterne til opførelsen blev betalt af grev Moltke på Bregen-
tved sammen med Vemmetofte Kloster. Den er opført på Bregentveds kalkstensplads, som blev disponibel, 
da industrihavnen blev anlagt af Bregentved gods og Vemmetofte Kloster i 1864. Iøvrigt henvises til kirkens 
jubilæumsskrift fra 1978, hvori arkivar Ejgil Betzer-Pedersen omtaler bygningen og dens inventar særdeles 
fyldestgørende.  Aas. 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014679 
Ejerlav:  Præstevænget, Hylleholt 
Matrikelnr.: 9 
Adresse: Hovedgaden 13c 
Byggeår: 1875-78 
Funktion: Kirke, kirkegårdsmur, 
kapel/materielhus 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 1 
Kulturhistorisk 1 
Miljømæssig 1 
Originalitet 2 
Tilstand 2 
 
Samlet bevaringsværdi 1 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 13c   
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Bemærkninger 
Stærkt ombygget siden opførelsen. Ser i dag ud som et hus fra 1940’erne, der efterfølgende er bygget om. 
Meget uheldig underfacadebeklædning af malede brædder mod gaden. Giver ikke indtryk af sin oprin-
delige funktion. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset er opført i 1 etage som biograf af biografejer Stage-Petersen og indviet den 22.6.1938. Den ligger 
delvis på det sted, hvor rejsestalden til Rosendal Kro har ligget. Bygningen fungerede som afløser for et om-
rejsende biografteater på bl.a. Hotel Fakse Ladeplads. I tidens løb er der foretaget flere ombygninger, idet 
der en periode tillige har været bagerforretning i den nuværende frisørsalon. I biografsalen var der indret-
tet 12 rækker med 13 stole i hver række. Filmene blev kørt i 2 afdelinger, idet der skulle være tid til tilbage-
spoling i pausen. Imens kunne biografgængerne købe slik af en sælger i lokalet. Beboelsen på 1. sal er en 
senere tilbygning. Aas, 2004.  
 
 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014830 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4be 
Adresse: Hovedgaden 14a-b 
Byggeår: 1917 
Funktion: Beboelse og butik. Op-
rindeligt biograf. 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 7 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 7 
Originalitet 9 
Tilstand 3 
 
Samlet bevaringsværdi 7 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 14a‐b   
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Bemærkninger 
Træbeklædt interimsbygning, “pavillon”. Regelmæssig, symmetrisk  facadeopdeling, tungt udformet tag 
med ensidig taghældning.  Helhedsindtrykket er en kedelig og ordinær bygning, der skæmmer omgivel-
serne bag kirken og misklæder genboen. 
 
Historiske bemærkninger 
Denne bygning er opført som undervisningslokale til den tidligere Hylleholt skole. I en periode var elevtallet 
på skolen stærkt stigende, hvorfor myndighederne med kort varsel måtte opføre flere bygninger af samme 
type på skolens areal. Den er opført i et stykke af "Skoleinspektørens Have".  Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014857 
Ejerlav:  Præstevænget, Hylleholt 
Matrikelnr.: 6u, genbo 
Adresse: Hovedgaden 15 
Byggeår: 1966 
Funktion: Skolebygning 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 15   
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Bemærkninger 
Tidligere slagteriudsalg ombygget til lejligheder. Meget uheldigt udformet, muret underfacade, der domi-
neres af en port, der udgør et alt for stort hul i underfacaden. Regelmæssigt opdelt, let overfacade, der 
har et stilmæssigt slægtskab med genbo, trods forskelligt opførelsestidspunkt. Huset har en god højde, der 
sammen med de øvrige 2-etagers huse giver en vis bygningsmæssig koncentration på strækningen, trods 
stor arkitektonisk variation. Bymæssigheden svækkes dog af de mange åbne huller mellem - her også i - 
husene. 
 
Historiske bemærkninger 
Dette er det sidste sted, hvor slagterdynastiet Svendsen siden 1880'erne har haft sit virke i Fakse Ladeplads. 
Ejendommen blev opført specielt til dette formål, efter at virksomheden tidligere har haft til huse på Strand-
vejen, i Rosendal Kro, i Slagtergården og i huset "Centrum". Grunden henlå delvis ubebygget, idet den 
gamle rejselade til Rosendal Kro var blevet nedrevet på stedet i midten af 1930'erne. Der var slagterforret-
ning her, indtil 3. generation af familien, slagtermester Henning Svendsen år 2000 afgik ved døden. Privat-
bolig, butik samt pølsemageri er nu ombygget til boligformål. Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014865 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4f 
Adresse: Hovedgaden 16 
Byggeår: 1964 
Funktion: Erhverv (beboelse?) 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 7 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 6 
Originalitet 7 
Tilstand 4 
 
Samlet bevaringsværdi 6 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 16   
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Bemærkninger 
Velproportioneret og velbevaret bygning i røde sten med lyse bånd og detaljer. Alle materialer forekom-
mer originale, undtagen dør. Godt eksempel på byens herskende byggestil omkring år 1900. Baghuse OK, 
trods bølgeeternit. 
 
Historiske bemærkninger 
Denne smukke bygning er opført som afløsning for en tidligere hvidkalket bygning, som lå på næsten sam-
me sted. Den har i tidens løb fungeret både som toldbygning, telegrafstation og som en del af den tidlige-
re Hylleholt skole. Bygningen har tillige været beboet af flere markante toldembedsmænd, som har haft 
afgørende indflydelse på en række begivenheder i den daværende Hylleholt kommune, bl.a. af lokalpoli-
tisk art. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014873 
Ejerlav:  Præstevænget, Hylleholt 
Matrikelnr.: 6v 
Adresse: Hovedgaden 17 
Byggeår: 1900 
Funktion: Kontor (opr. toldbyg-
ning) 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 2 
Kulturhistorisk 2 
Miljømæssig 2 
Originalitet 2 
Tilstand 3 
 
Samlet bevaringsværdi 2 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 17   
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Bemærkninger 
Bankbygning i blank mur med teglhængt sadeltag. En del af facaden ligger let tilbagetrukket, under faca-
debjælken, og står som ét element mellem den fremskudte gavl og indgangsparti. Bygningen besidder en 
vis arkitektonisk karakter, der dog ikke tager beliggenheden i ed: Facadehøjden er for lav og bygningen 
for enligt beliggende - forbindelsen til nabohusene er for luftig og bymæssigheden på strækningen svæk-
kes. Materialemæssig overensstemmelse med naboer, men ikke stilmæssig. Som bygningstype en frem-
med fugl, der ville passe bedre ind i et butikscenter-område i en forstad. Godt vedligeholdt og gedigen 
fremtoning. 
 
Historiske bemærkninger 
Denne bygning erstatter en tidligere kombineret beboelses- og forretningsejendom i 1½ etage, som i 1901 
blev opført i røde sten af den lokale skomagermester J. Hansen. Han havde få år forinden startet sin forret-
ning i et kælderlokale på modsatte side af Hovedgaden. Bygningen var smukt udsmykket med hvidmale-
de indfatninger omkring dør- og vinduespartier. I haven havde familien Hansen et nydeligt 8-kantet have-
hus. Senere blev forretningen videreført af skomager Nielsen, som tillige var meget aktiv i byens foreningsliv. 
Nogle år senere blev bygningen lettere ombygget og indrettet til banklokale for Privatbanken. Efter sam-
menlægning med Fakse Ladeplads Bank, blev bygningen nedrevet og i 1983 erstattet med den nuværen-
de bankbygning. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014881 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4x 
Adresse: Hovedgaden 18 
Byggeår: 1983 
Funktion: Erhverv/Bankfilial 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 5 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 6 
Originalitet 3 
Tilstand 4 
 
Samlet bevaringsværdi 5 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 18   



17 

 

Bemærkninger 
Fuldstændig ændret i forhold til oprindeligt udseende. Indgår i række af rødstenshuse langs gade, men har 
mistet al æstetisk værdi ved ombygninger. 
 
Historiske bemærkninger 
Ejendommen er opført omkring 1905 som en del af et dobbelthus med 2 ens gavlkviste. Det var et alminde-
ligt beboelseshus med en lille forhave bag en hæk mod Hovedgaden. Inden lokalerne i hele stueetagen 
blev indrettet til forretning for frugt, grønt og blomster, benyttede sadelmager O. Hansen disse til værksted. 
For få er siden er hele ejendommen igen indrettet til beboelse. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014911 
Ejerlav:  Præstevænget, Hylleholt 
Matrikelnr.: 6az 
Adresse: Hovedgaden 21a-b 
Byggeår: 1900 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 8 
Kulturhistorisk 6 
Miljømæssig 7 
Originalitet 9 
Tilstand 4 
 
Samlet bevaringsværdi 8 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 21a‐b   



18 

 

Bemærkninger 
Bowlingbane beliggende i lang, lav træbygning, der danner afgrænsning af boldbane og parkeringsareal 
og ligger parallelt med det bagvedliggende skovbryn. Sympatisk fremtoning med lidt anmassende turkise 
bånd malet på facaden. Bygningen kan være flyttet hertil eller have rummet andre formål, idet den har 
karakter af lagerhal eller lignende. Denne udformning passer til beliggenheden bag byen. Udgør sammen 
med boldbanen sin egen verden. Er rimeligt vedligeholdt. 
 
Historiske bemærkninger 
Denne bygning er opført på et areal, der fra naturens hånd var placeret uden for den naturlige kystlinie 
langs Fakse Ladeplads. Fra omkring år 1900 skete der imidlertid en kraftig opfyldning med kalkprodukter fra 
Faxe Kalkbrud fra bruddet i Fakse, således at arealet efterhånden udgjorde et samlet i forbindelse med de 
to havne. Da Fakse Ladeplads Idrætsforening, som blev dannet i 1927, manglede arealer til div. sportsfaci-
liteter, blev arealet nogle år efter af den daværende Hylleholt kommune stillet til foreningens rådighed på 
visse betingelser. Omkring 1950 blev et simpelt klubhus af træ afløst af et nyt, som blev opført ved frivillig 
arbejdskraft tæt på det nuværende motel på arealet. Da nye idrætsfaciliteter efterfølgende blev anlagt i 
forbindelse med udflytning af Hylleholt skole, blev den tidligere boldbane herefter afhændet til andre for-
mål.  Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014938 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4az 
Adresse: Hovedgaden 22 
Byggeår: 1997 
Funktion: Bowlinghal 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 22   



19 

 

Bemærkninger 
Nyopført klubhusbygning i to fulde etager med et lavt sadeltag og blank mur. Regelmæssigt, lidt kedeligt, 
opdelt facade mod vejen, store altaner på bagsiden af bygningen. Taget er arkitektonisk for tungt udfor-
met, trykket ned i facaden. Bygningen er for høj i sammenhængen og forekommer derfor umotiveret be-
liggende på den åbne flade som boldbanene udgør. Bygningen dominerer sammenhængen i for høj 
grad. Foran bygningen ligger et parkeringsareal, afgrænset af et lidt pauvert hegn. 
 
Historiske bemærkninger 
Også denne bygning er opført på et areal, der fra naturens hånd var placeret uden for den naturlige kystli-
nie langs Fakse Ladeplads. Fra omkring år 1900 skete der imidlertid en kraftig opfyldning med kalkprodukter 
fra Faxe Kalkbrud fra bruddet i Fakse, således at arealet efterhånden udgjorde et samlet i forbindelse med 
de to havne. Da Fakse Ladeplads Idrætsforening, som blev dannet i 1927, manglede arealer til div. sports-
faciliteter, blev arealet nogle år efter af den daværende Hylleholt kommune stillet til foreningens rådighed 
på visse betingelser. Omkring 1950 blev et simpelt klubhus af træ afløst af et nyt, som blev opført ved frivillig 
arbejdskraft tæt på det nuværende motel på arealet. Da nye idrætsfaciliteter efterfølgende blev anlagt i 
forbindelse med udflytning af Hylleholt skole, blev den tidligere boldbane herefter afhændet til andre for-
mål. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014938 
Ejerlav:  Ll. Favrby By,Hylleholt 
Matrikelnr.: 4az 
Adresse: Hovedgaden 22,a1 
Byggeår: 1999 
Funktion: Motel 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 6 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 7 
Originalitet 1 
Tilstand 1 
 
Samlet bevaringsværdi 7 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 22,a1   



20 

 

Bemærkninger 
Proportioner bevaret. Trods fremmed facadebeklædning og vinduer på ene del af facade (kan fjernes!) er 
meget af husets opr. udseende bevaret. Mønstermurværk og valmet skifertag er by- og tidstypiske arkitek-
toniske elementer. 
 
Historiske bemærkninger 
Også denne ejendom blev opført til almindelig beboelse - dog med et mindre forretningslokale mod byens 
centrum. Dette var butik for gartner Linde, som havde sit gartneri på Toldbodvej. Lokalet har tillige været 
indrettet som Frk Thomsens broderiforretning, inden det i en del år blev indrettet som filial af sparekassem 
Bikuben i Fakse. Efter at denne filial blev nedlagt, har lokalerne været anvendt til bebolese. Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014946 
Ejerlav:  Præstevænget, Hylleholt 
Matrikelnr.: 6ba (ay?) 
Adresse: Hovedgaden 23a-b 
Byggeår: 1910 
Funktion: beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 4 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 5 
 
Samlet bevaringsværdi 3 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 23a‐b   



21 

 

Bemærkninger 
”Bedre Byggeskik”-hus i røde sten. Butiksfacade lidt skæmmende, men husets placering for enden af Fak-
sevej og dets miljømæssige sammenhæng med naboejendommen nr. 26 er væsentlige faktorer. Fint med 
træet mellem de to huse. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset har i årenes løb rummet mange forskellige forretninger i nederste etage. Den 1. marts 1925 påbe-
gyndte Anna Marie Jørgensen en Mode- og Broderiforretning, som i daglig tale blev kaldt for "Hattehuset". I 
et hjørne af ejendommen havde den navnkundige fru Anna Meyer en lille forretning for hjemmelavet is og 
chokolade af meget høj kvalitet. Hattehuset overgik senere til en Bog- og papirhandel, for senere at blive 
benyttet som udstillingslokaler for hårde hvidevarer. Fra 1971-79 havde cafeteriet "Søhesten" til huse i loka-
lerne, hvorefter de indtil i dag atter har været indrette som butik for "Hylleholt Boghandel". 1. sal har i alle 
årene været benyttet til beboelse. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014954 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4ao 
Adresse: Hovedgaden 24 
Byggeår: 1925 
Funktion: Butik og beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 4 
Kulturhistorisk 4 
Miljømæssig 2 
Originalitet 4 
Tilstand 5 
 
Samlet bevaringsværdi 3 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 24   



22 

 

Bemærkninger 
Husets hovedform er intakt og et vigtigt element i gadebilledet. Selvom huset er uheldigt ændret med 
pudset underfacade med uhensigtsmæssig vinduestakt og skæmmende vinduer og taskekvist på taget, 
holder det fast i gadens væsentlige arkitektoniske træk med rød, blank mur med halvvalmede gavle og 
skifertag. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset blev opført år 1887 af købmand Anders Christiansen og indrettet med Manufaktur- og Herre-
Ekviperingsforretning i den vestlige del og med beboelse i den øvrige del af huset. Omkring 1. verdenskrig 
blev der foretaget en gennemgribende ombygning, hvorved huset fik sit nuværende udseende med 2½ 
etage. Forretningen var i nogle år en filial af Magasin du Nord. Forretningen viderførtes efter købmandens 
død af dennes svigersøn, inden den efter endnu et ejerskifte i 1959 blev overtaget af manufakturhandler 
Erik Hansen. Forretningslokalerne har senere været benyttet fil forskellige formål, inden de i 1995 blev om-
bygget til beboelse. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014970 
Ejerlav:  Præstevænget, Hylleholt 
Matrikelnr.: 6g 
Adresse: Hovedgaden 25 
Byggeår: 1887 
Funktion: Beboelse (tidl. manu-
fakturhandel i stueetagen) 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 4 
Kulturhistorisk 4 
Miljømæssig 3 
Originalitet 5 
Tilstand 4 
 
Samlet bevaringsværdi 4 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 25   



23 

 

Bemærkninger 
Danner lille miljø med nr. 24 og træer derimellem. Høj grad af autenticitet med gammel butiksfacade, vin-
duer og lille fordakning over dør bevaret. Fin helhed. 
 
Historiske bemærkninger 
Urmager og musikdirektør Arthur Rasmussen havde inden 1930 haft butik flere steder i byen. Bygningens 
udseende er stort set uforandret. Som service for byens borgere havde urmageren ophængt et ret iøjne-
faldende ur umiddelbart over butiksdøren. Urmageren, som var ud af en kendt musikerfamilie fra Kongsted
-egnen, kunne selv fremstille reservedele til ældre ure i sit værksted til venstre for butikken.  Aas. 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014989 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4ap 
Adresse: Hovedgaden 26 
Byggeår: 1930 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 4 
Miljømæssig 2 
Originalitet 2 
Tilstand 5 
 
Samlet bevaringsværdi 2 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 26   



24 

 

Bemærkninger 
Kældermur (opr. stueetage i gadeplan) af lokal kalksten, men overmalet. Herover pænt gult murværk 
med mønstre/detaljer i røde sten. Uheldig tagbeklædning, men snedkerdetaljer langs tag bevaret. Place-
ret tilbage i forhold til nuværende gadelinie. 
 
Historiske bemærkninger 
Den nederste del af denne bygning er opført ca. 1827 af kalksten fra Faxe. Rosendal gods byggede i 1870 
en egentlig havn ved den tidligere anløbsmole, og samtidig var ejendommen allerede kendt som Rosen-
dal Kro. Det vides ikke med bestemthed, hvornår den øverste del af huset er bygget.  
Denne har fungeret som privatbolig for købmand Groth-Hansen fra Hotel Fakse Ladeplads. Den senere 
ejer, Otto Renholt, indrettede den herefter et lokale til fotografisk ateliér. Han efterfulgtes af fotograf Eric 
Lorentzen. Ejendommen bliver i dag benyttet som privatbolig. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510014997 
Ejerlav:  ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 3b 
Adresse: Hovedgaden 27a-b 
Byggeår: 1827 
Funktion: Beboelse og forretning 
(opr. Rosendal Kro i én etage, 
forhøjet senere) 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 4 
Kulturhistorisk 2 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 4 
 
Samlet bevaringsværdi 3 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 27a‐b   



25 

 

Bemærkninger 
Meget forenklet hus i funktionalistisk stil. Gule sten og proportioner, såvel som stilen virker noget fremmed i 
miljøet. Ejendommen er ikke så god i gadebilledet. 
 
Historiske bemærkninger 
Ejendommen blev opført i nogle tidligere kolonihaver som beboelse for en fysioterapeut og hendes mor, 
da hun vendte tilbage fra et ophold i USA. Stueetagen har i en årrække - efter en del forhandlinger om 
købet - fungeret som kommunekontor for den daværende Hylleholt kommune, som forinden havde haft til 
huse i et lille lokale på Klintevej bag den tidligere bankbygning, Hovedgaden 40.   Aas.2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015004 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4aq,4bb 
Adresse: Hovedgaden 28 
Byggeår: 1930 
Funktion: Beboelse. Tidligere kon-
tor. 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 5 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 6 
Originalitet 4 
Tilstand 4 
 
Samlet bevaringsværdi 5 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 28   



26 

 

Bemærkninger 
Nøgternt hus fra krigstiden. Vinduesblænding samt nyere kviste, vinduer og tagbeklædning uheldige. Rødt 
murværk med røde fuger er et plus. Overholder gadebilledets rammer 
for størrelse og form. 
Udhus/baghus er rigtigt fint og velbevaret. Ser ud til at være noget ældre end forhus. Anvendes til værk-
sted for ”mini-by”-projektet. Bevaringsværdi 3! 
 
Historiske bemærkninger 
Bygningerne afløste en tidligere lagerbygning af træ. De blev opført under 2. verdenskrig, hvor det kneb 
meget med at fremskaffe byggematerialer af god kvalitet. Et hvidpudset loft i et af lokalerne faldt pludse-
lig ned, idet forskallingsbrædderne var sømmet op med søm af dårlig kvalitet. 1. sal blev benyttet som bo-
lig for ejeren, smedemester Sørensen, som havde værksted i den bagved liggende værkstedsbygning (nu 
Fakse Ladeplads Miniby). I stueetagen mod kirken har der været forretning for frugt, grønt og blomster, og i 
den modsatte side var indrettet en filial af "Schous Sæbehus" (nu Fakse-Kystens Turistinformation).  Aas. 
2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015012 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 3g 
Adresse: Hovedgaden 29 
Byggeår: 1944 
Funktion: Beboelse. Erhverv i 
stueetage. 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 5 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 5 
Originalitet 4 
Tilstand 4 
 
Samlet bevaringsværdi 5 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 29   



27 

 

Bemærkninger 
Enkelt hus i rødt murværk med rødt tegltag. Butikstilbygningen er stil- og proportionsmæsigt veltilpasset. En 
stilfærdigt og miljøskabende bygning i hovedgaden. 
 
Historiske bemærkninger 
Denne ejendom har rummet flere kendte forretninger. Til venstre havde Petrine Petersen Grav omkring år 
1910 sin trocotageforretning, og til højre havde Helga Linde en bog- papir- og tapethandel, som i begyn-
delsen var en filial af Tinglef's forretning i Fakse. 
I midten af 1940'erne blev ejendommen ombygget til sin nuværende skikkelse, idet købmand K. Aa. Peter-
sen udvidede tricotageforretningen mod vejen (den nuværende Gerda's Tricotage). Bemærk iøvrigt det 
smukke indgangsparti, som tidligere var meget almindeligt i bybilledet. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015020 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 3d 
Adresse: Hovedgaden 31a-b 
Byggeår: 1897 
Funktion: Beboelse med butik i 
tilbygning. 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 4 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 4 
 
Samlet bevaringsværdi 3 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 31a‐b   



28 

 

Bemærkninger 
Huset er fuldstændigt ændret i stueetagen og har grim tilbygning på ene gavl, der ender i en træbygning 
på hjørnet (opr. ene halvdel af gymnastikhus fra realskolen). Murstenshuset har dog tidligere indgået i ga-
dehelhed både materiale- og formmæssigt og gammelt murværk kan forefindes bag skiltning. Oprindeligt 
en bygning på én etage. 
 
Historiske bemærkninger 
Ejendommen har en lang og interessant historie. I begyndelsen var den stuehus for en mindre landbrugs-
ejendom, men omkring 1892 blev den ombygget til lærerbolig for den private kost- og realskole 
"Helmerhus". Da privatskolen ophørte omkring 1910-15, blev lærerboligen købt af cykelsmed H. C. Christen-
sen. Han indrettede et cykelværksted samt en tobaksforretning i halvdelen af realskolens gymnastiksal på 
hjørnet af Faksevej og Hovedgaden. I 1924 blev den ombygget med en ny 1. sal samt tagetage. Stueeta-
gen blev efterhånden udlejet til mange forskellige butikker. Fra 1925 har der været benzintank ved ejen-
dommen, først D.D.P.A., senere Esso (Fer's Esso), og nu Statoil.   Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015039 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 3e 
Adresse: Hovedgaden 33a-f 
Byggeår: 1850/1920 
Funktion: Beboelse. Erhverv i 
stueetagen. Benzintank. 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 33a‐f   



29 

 

Bemærkninger 
Meget skæmmende underfacade mod gade. Kun enkelte vinduer bevaret. Falstagsten, hovedform og 
baghus er husets gode sider og den miljømæssige sammenhæng med nr. 36 og 38 samt Frederiksvej 1 er 
væsentlig. 
 
Historiske bemærkninger 
Bygningen er kendt i byen under navnet Mønsterbageriet. Denne forretning har i årenes løb haft mange 
forskellige indehavere. Den blev opført af bagermester Laurits Christensen, som havde påbegyndt et ba-
geri i nogle lokaler i Slagtergården på Frederiksvej og med butikslokale i det senere "Tøjhuset". Laurits Chri-
stensen fik så omkring år 1900 lov at købe grunden af en herboende fisker, og en del af betalingen var le-
vering af rugbrød til sælgerens familie og hans 6 børn. Bagermester Christensen nedsætter sig senere som 
vognmand i byen og sælger forretningen til anden side. En senere ejer havde været bager på en af ØK's 
skibe til fjernøsten. Nogle i byen husker, at en senere indehaver af butikken havde en stor og en lille hund, 
som trofast lå uden for butiksdøren hver dag. Først i de senere år har husets facade fået sit nuværende ud-
seende. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015047 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4l 
Adresse: Hovedgaden 34 
Byggeår: 1900 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 6 
Kulturhistorisk 4 
Miljømæssig 3 
Originalitet 6 
Tilstand 6 
 
Samlet bevaringsværdi 5 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 34   



30 

 

Bemærkninger 
Arkitektonisk markant tre-gavls-motiv på hjørne. Meget skæmmende ombygget veranda langs ene lang-
side. Overfladebehandling og tagbeklædning særdeles uheldig. Placering og form er væsentlig for bybil-
ledet. 
 
Historiske bemærkninger 
Bygningen blev opført af røde sten i 1910 af Peter Abelquist og hans kone Louise, som begge tidligere hav-
de været ansat på Hotel Fakse Ladeplads nær stationen. Bygningen blev opført som afholdshotel i tilknyt-
ning til en ældre bindingsværksbygning på hjørnet af Faksevej og Hovedgaden.  
Den centrale placering i byen gav snart anledning til, at den blev et yndet sted for byens mange turister 
samt for byens øvrige beboere som restaurant. Der har i tidens løb været afholdt utallige andespil, møder, 
baller, udstillinger samt private fester. 
I begyndelsen var bygningen omgivet af beplantning, som gav mulighed for kaffedrikning m.v. ved små 
borde foran restauranten.  
Verandaen blev opført i 1922. Bygningens navn stammer fra de tidligere stenværksteder, hvor bl.a. ud-
smykninger til Marmorkirken i København blev fremstillet.                     Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015055 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4e 
Adresse: Hovedgaden 35 
Byggeår: 1920 
Funktion: Kro 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 4 
Kulturhistorisk 2 
Miljømæssig 2 
Originalitet 6 
Tilstand 7 
 
Samlet bevaringsværdi 4 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 35   
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Bemærkninger 
Væsentlig som del af miljø. Hovedtræk er intakte, men vinduer og døre er udskiftet, fagdeling er ændret 
med flere murblændinger og decra-tag er uheldigt. 
 
Historiske bemærkninger 
Denne ejendom på Hovedgaden har i årenes løb været hjemsted for mange forskelligartede erhverv. De 
ældst kendte optegnelser nævner, at der i lokalet nærmest byens centrum har været høkerforretning, 
blomsterforretning, urmagerværksted, damefrisørsalon og skomagerværksted. I lokalet i tilbygningen mod 
nord findes der oplysninger om et malerværksted, en pålægsbutik, en herrefrisørsalon og senere en dame-
frisørsalon m.v. Lejlighederne i stueetagen og på 1. sal har altid været benyttet som beboelse. Det oplyses 
tillige, at Fruen i høkerbutikken, Sofie Henriksen,  senere blev den første uddeler i Hylleholt Brugsforening. I 
haven bag huset var der i tidligere tider en mindre vanding, hvor byens ungdom samledes i fritiden. Aas, 
2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015063 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4u 
Adresse: Hovedgaden 36a-c 
Byggeår: 1897 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 5 
Kulturhistorisk 4 
Miljømæssig 3 
Originalitet 6 
Tilstand 5 
 
Samlet bevaringsværdi 4 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 36a‐c   
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Bemærkninger 
Det bedst bevarede hus af række på tre oprindeligt næsten ens huse. Cementfalstagsten og murværk og 
fagdeling intakt. Fine vinduesindfatninger på butikken, men nyere vinduer overalt. Vigtig i gadebilledet. 
Baghus er en del af miljøet, men er mindre godt bevaret (4). 
 
Historiske bemærkninger 
De ældste kendte billeder af ejendommen viser, at den blev opført med en blanding af beboelse og for-
retning i stuplan og med endnu en lejlighed på første sal. Det første forretningslokale var indrettet med et 
udstillingsvindue og en dør i den sydvestlige del af huset. Senere er resten af stueplanet blevet indrettet til 
butik for kaffehandler Sigvald Hansen, mens det førstnævnte lokale blev benyttet som en filial af Schous 
Sæbehus. Senere blev også dette lokale en del af købmandsbutikken. En senere indehaver, købmand 
Henry Olsen, havde tillige et righoldigt udvalg af souvenierartikler af lokal art. I de seneste år har lokalerne 
været indrettet som spiserestaurant med forskellige indehavere. Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015098 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4t,4ai 
Adresse: Hovedgaden 38 
Byggeår: 1895 
Funktion: Butik og beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 4 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 5 
 
Samlet bevaringsværdi 3 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 38   
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Bemærkninger 
Trods nye vinduer i stueetagen og nyere dørparti med baldakin i midtrisalit, et flot hus med god hovedfa-
cade. ”Taler” med byens ydmygere hus via symmetri, frontkvist og rødt, blankt murværk med detaljering. 
Nyere tag af røde vingesten er OK. Mange bevarede originale vinduer er et stort plus. 
 
Historiske bemærkninger 
Tidligere bankbygning og teknisk skole. Den blev opført i 1918 på initiativ af den lokale Borger- og Hånd-
værkerforening. På grund af Den Spanske Syge kunne bygningen først officielt indvies året efter. I lokalerne 
til højre havde Hylleholt bibliotek til huse i en længere årrække. I bibliotekslokalet var tidligere ophængt de 
2 x 13 m lange historiske friser, som nu er restaureret og ophængt i blok C på Hylleholt skole. Lejligheden på 
1. sal har været bolig og kontor for flere lokale sagførere og bankdirektører. Indgangspartiet mod Hoved-
gaden er blevet ombygget i forbindelse med en modernisering af lokalerne for Fakse Ladeplads Bank A/S. 
Hylleholt sogneråd havde kontor i et mindre lokale med adgang fra Klintevej, inden rådet flyttede til ejen-
dommen Hovedgaden 28. Lokalet blev derefter overtaget af Hylleholt Sygekasse.  Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015128 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4ak 
Adresse: Hovedgaden 40 
Byggeår: 1918 
Funktion: Kontor (og beboelse?). 
Oprindeligt bank. 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 3 
 
Samlet bevaringsværdi 3 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 40   
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Bemærkninger 
Trods skæmmende udestue og overgavle et rimeligt velbevaret hus fra før byens udbygning. Stråtag og 
ældre vinduer bevaret. 
 
Historiske bemærkninger 
Dette er et af byens ældste huse. Det er opført i et område, som har hørt under godset Rosendal. Den 
kendte del af historien fortæller, at stedet har heddet "Grethes Minde", samt at fisker Peter Johansen i 1915 
købte stedet af en ældre dame. I tilknytning til huset lå 2 udlænger mod Hovedgaden, hvoraf den ene 
stadig er bevaret. I denne har der i en lang årrække været tobaksforretning med 6 forskellige kendte inde-
havere. Midt i 1950'erne blev lokalerne genopført efter en formentlig påsat brand. Der har tillige været ind-
rettet et garnværksted samt et møntvaskeri. På gårdspladsen nær Hovedgaden ses endnu svage spor af 
en af byens mange private brønde kaldet "Pumpehuset". En af byens mange ishuse har ligget ved siden af 
vaskeriet. Som et lille kuriosum kan fortælles, at jagtretten på ejendommen stadig tilhører ejeren af Rosen-
dal gods. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015136 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4ag 
Adresse: Hovedgaden 41 
Byggeår: 1827 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 2 
Miljømæssig 2 
Originalitet 5 
Tilstand 3 
 
Samlet bevaringsværdi 3 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 41   
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Bemærkninger 
Præsenterer sig særdeles uskønt mod gaden med dominerende butiksfacade. Nye vinduer og kviste og i 
underetagen nyere fagdeling. Bislag, rødt murværk og udhuse dog nogenlunde bevaret 
 
Historiske bemærkninger 
Huset har i tidens løb undergået store forandringer. Det ældst kendte billede viser et almindeligt rødstens-
hus med et karakteristisk indgangsparti i gavlen mod Klintevej. På gavlen står navnet "Strandlyst" med hvid-
malede bogstaver. Det var ejet af en slagter, som havde slagtehus i et tilhørende lille udhus mod Klintevej. I 
begyndelsen af 1920'erne bliver huset overtaget af en familie, som hurtigt opbygger en velassorteret trico-
tage- og strikkeforretning. Her fremstilledes alle former for strikvarer på indkøbte strikkemaskiner. En ombyg-
ning med ny 1. og 2. sal samt en senere udvidelse af forretningslokalerne mod Hovedgaden gav efterhån-
den ejendommen sit nuværende udseende. En indehaver gennem mange år kaldte forretningen for 
"Varemessen". I gavlen mod Klintevej har der desuden været en frisørsalon. I de seneste år har der været 
en butik med salg og reparationer af cykler. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015144 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2i 
Adresse: Hovedgaden 42a-b, og 
Klintevej 1a-b 
Byggeår: 1900/1920 
Funktion: Forretning og beboelse 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 42a‐b, og Klintevej 1a‐b   
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Bemærkninger 
Uskøn facade mod gade. Den oprindelige udhuskarakter spoleret ved udbygninger. Skæmmer de om-
kringliggende bygninger. 
 
Historiske bemærkninger 
Denne bygning har været en tidligere staldbygning til det stråtækte hus, Hovedgaden 41. Der har desu-
den ligget en tilsvarende udlænge på den modsatte side af den nuværende gårdsplads. Der har i tidens 
løb været en del forskellige forretninger i staldbygningen, bl.a. en tobaksforretning, som engang i 1950'er-
ne blev udsat for en påsat brand. I en senere tilbygning til venstre var der i en årrække indrettet et møntva-
skeri, og i en tilsvarende tilbygning i højre side har en lokal fisker haft sit garnværksted. Fiskerens kone har 
desuden solgt is fra et mindre ishus umiddelbart ved siden af tobaksforretningen og vaskeriet. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015136 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4ag 
Adresse: Hovedgaden 43 
Byggeår: 1827/1968 
Funktion: Udhus/Butik 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 43   
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Bemærkninger 
Huset indgår i række af tre oprindeligt næsten ens huse med 4 fag og frontkvist. Helheden er dog ret øde-
lagt af tilbygninger og forfald, nyere vinduere og uheldigt tagmateriale. fagdeling og murværksdetaljer er 
dog intakte. Udbygninger er desværre ej længere røde. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset hedder "Haabet". De ældst kendte oplysninger nævner, at grunden blev  udstykket i 1891 samt at 
skræddermester Jacob Nielsen sælger huset til vognmand Poul Nielsen i 1919. Poul Nielsen var uddannet 
grovsmed og beslagsmed og havde tillige ernæret sig som cykelsmed i nogle år. Vognmandsforretningen 
udvikler sig med årene til at omfatte både lastbilkørsel, herunder mælkekørsel og kalkkørsel, samt lillebilkør-
sel. I garagen har stået parkeret både Bedford og Scania Vabis lastvogne. Personbilerne var alle af en vis 
størrelse og af amerikansk oprindelse. I en tilhørende mindre bygning, som kendes under navnet Frugthu-
set, har der i tidens løb været en mindre kolonialforretning, slikforretning, barbersalon samt naturligvis frugt 
og grønt. Under 2. verdenskrig var der i Frugthuset tillige et illegalt våbendepot på trods af, at dette gen-
nem haverne var nabo til tyskernes hovedkvarter på Søfryd! Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015152 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2k 
Adresse: Hovedgaden 44 
Byggeår: 1905 
Funktion: Beboelse (og tidligere 
butik) 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 5 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 4 
Originalitet 6 
Tilstand 6 
 
Samlet bevaringsværdi 4 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 44   
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Bemærkninger 
Reel og velformet og meget lokal- og tidstypisk villa med høj grad af oprindelighed og alle materialer be-
varet. Udhuse indgår i helheden. Drivhuse i meget dårlig stand. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset "Lykkens Haab" står stort set, som det så ud ved det opførelse. Det har i en længere årrække været 
beboet af en familie med tilknytning til Strandhoved. Manden i huset, Jens Nielsen, havde flere indtægtskil-
der, idet han bl.a. arbejdede som reservepostbud samt som fyrbøder i Fakse Ladeplads Bank på den mod-
satte side af vejen. Senere var der i en del år et mindre handelsgartneri i haven og i et nu nedrevet drivhus. 
Bemærk det lille udhus, som er opført i samme materialer som beboelsen. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015160 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4i 
Adresse: Hovedgaden 45 
Byggeår: 1900 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 2 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 2 
Originalitet 2 
Tilstand 6 
 
Samlet bevaringsværdi 2 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 45   
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Bemærkninger 
Selvom forhusets udstrækning, skifertag og frontkvist er bevaret, er huset voldsomt skæmmet af påbygning 
på hele bagsiden og taskekvist over hele bagsidens tag. Gadefacaden er spoleret med tilmuringer og ét 
stort vindue, asymmetrisk placeret. Huset er i en elendig stand. 
 
Historiske bemærkninger 
Ejendommen er et eksempel på, hvordan et almindeligt beboelseshus med dør og vinduer mod byens ho-
vedgaden har forandret udseende. Det er opført som bolig for en lokal malermester, som i tidens løb har 
udført utallige opgaver for sine kunder i byen og oplandet. Maler Nielsens værksted var indrettet i en ud-
bygning langs den nuværende Poppelvej, og herfra kørte han ud til kunderne med sin stige og sine materi-
aler på en almindelig cykel. For en del år siden blev facaden fuldstændig ombygget i forbindelse med ind-
retning af en installatørforretning og senere en døgnkiosk. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015179 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2m 
Adresse: Hovedgaden 46 
Byggeår: 1890 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 7 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 5 
Originalitet 7 
Tilstand 9 
 
Samlet bevaringsværdi 7 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 46   
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Bemærkninger 
Trods meget uflatterende tilbygninger langs Favrbyvej, et flot hus med en for byen central og markant pla-
cering. Kommer godt omkring hjørnet med en åben vinkel. Langs Hovedgaden har huset en høj grad af 
oprindelighed med gamle vinduer og fagdeling intakt. Gammel tagbeklædning af cement-vingetagsten. 
Overfladebehandling: uheldigt med maling i stedet for den oprindelige kalk. 
 
Historiske bemærkninger 
"Oppe hus Tuekær!". Tidligere sagde man: "Oppe i mejeriet", idet ejendommen er opført som et mindre 
mejeri med centrifuge i kælderen og med butik i et særskilt lokale mod Faurbyvej. Mælken blev leveret til 
en rampe i gården bag butikken fra "Skovgård" samt fra Bøgebæk mejeri. Desuden leverede flere af om-
egnens landmænd om vinteren ind gennem en lille lem i muren mod Faurbyvej udsavede isklodser fra for-
skellige damme. Fra mejeriet kørte 2 mælkekuske med heste og hvidmalede vogne ud til kunder i oplan-
det. I købmandsbutikken solgtes isenkram samt dagligvarer af alle slags. I Dagny og Hemming Tuekærs tid 
har der desuden i et tilstødende lokale været håndkøbsudsalg fra apoteket i Fakse. Af andre indehavere 
kan nævnes: Købmand Hansen, købmand Bruhn, købmand Frederiksen, købmand Nielsen samt købmand 
Karl-Erik Hansen.  Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015187 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 1o,1h 
Adresse: Hovedgaden 47a-b 
Byggeår: 1912 (1973) 
Funktion: Beboelse med forret-
ning i stueetage. Tidligere køb-
mand og mejeri. 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 7 
 
Samlet bevaringsværdi 3 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 47a‐b   
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Bemærkninger 
På alle måder et hus, der er typisk for sin tid og sit sted. Udbygning til butik er lidt klodset, men gammel og 
med flot mønstermurværk. Miljø med udhus og garage bevaret; men hovedpart af vinduer og dør udskif-
tet i 1960-70erne. Fagdeling mod gade intakt. 
 
Historiske bemærkninger 
I forbindelse med beboelsen er opført en mindre slagterforretning med udsalg af varer fra Køge Andels Svi-
neslagteri. Forretningen er opført af 2 omgange, idet den bageste del af den nuværende forretning blev 
bygget først. Ved udvidelsen mod Hovedgaden blev nævnte lokale benyttet til pølsemageri. Også fra 
denne slagterforretning har der været kørt landtur med almindelige slagtervarer. Der har i tidens løb været 
forskellige indehavere af butikken. I flæng kan nævnes slagter Fritz Nielsen, slagter Steffensen, slagter Egon 
Hansen og slagter Jørgen Stevnsbo. Til sidst blev lokalerne benyttet til et mindre antikvariat. Beboelsen har 
været benyttet som bolig for næsten samtlige indehavere af Slagteriudsalget. Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015195 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2ah 
Adresse: Hovedgaden 48 
Byggeår: 1900 
Funktion: Beboelse og butik, der 
ikke er i brug (Tidligere slagter) 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 4 
Miljømæssig 3 
Originalitet 5 
Tilstand 9 
 
Samlet bevaringsværdi 3 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 48   
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Bemærkninger 
Formmæssigt en lidt tung villa. Fagdeling og murværk intakt, men alle vinduer udskiftet. Uheldig sokkel-
bræddebeklædning mod gade samt kældervinduer. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset er opført af tømrermester Chr. Jensen, som samtidig indrettede et værksted i et større udhus i bagha-
ven. Huset blev derefter overtaget af hotelejer Jens Hansen og dennes kone fra Klintevej. Senere blev hu-
set overtaget af fru Ingrid Nielsen, som i mange år var indehaver af  en pålægsforretning i kælderen med 
mange hjemmelavede varer af høj kvalitet. Dette  kælderlokale har siden 2. verdenskrig været anvendt 
mange forskelligartede formål, idet det vides, at det f.eks. har rummet et fiskeudsalg, et møbelpolster-
værksted samt ovennævnte pålægsforretning. På det seneste har den nuværende ejer påbegyndt en 
forretning med bl.a. frugt, grøntsager, blomster, chokolade og kaffe m.m. i samme lokaler. På 1. sal har en 
mindre lejlighed i en årrække været udlejet til en funktionær på Faxe Kalkbrud. Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015209 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 1p 
Adresse: Hovedgaden 49 
Byggeår: 1923 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 4 
 
Samlet bevaringsværdi 3 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 49   
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Bemærkninger 
Stil og materialer typiske for tid og sted. Husets vinkelform er lidt usædvanlig for byen, men charmerende. 
Intakt oprindelig garage er et plus og mønstermurværksdetaljer er bevaret. Nyt rødt tegltag. Trods vindues-
udskiftning og udskiftning af dør, et godt hus i bybilledet. 
 
Historiske bemærkninger 
"Julius Nicolaisen, Sadelmager", står der med gamle og lidt snørklede bogstaver over udstilllingsvinduerne i 
den tidligere sadelmagerbutik. Her kunne man købe punge, tasker, bælter og mange andre lædervarer 
hos fru Christine Nicolaisen, som sædvanligvis passede butikken. Lædervarer kunne også indleveres her til 
reparation. Gik man i stedet om i gården til Nicolaisens værksted, kunne man her opleve et rigtig sadelma-
ger- og tapetsererværksted af den gamle slags. Der var en duft af rigtig kærnelæder – men også ofte af 
ældre møbler, som af sadelmageren var blevet "klædt helt af" for at få opstrammet evt. fjedre og for sene-
re at kunne genopstå så gode som nye med nyt møbelbetræk. Utallige er de skoletasker, som kort før sko-
leferiens slutning "lige" skulle sys lidt hist og her for en beskeden betaling inden skolestart! Nicolaisen havde 
humor og påstod ofte, at han havde arbejdet sig op fra ingenting til det dobbelte! Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015217 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2bb 
Adresse: Hovedgaden 50 
Byggeår: 1907 
Funktion: Beboelse (opr. med 
butik) 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 4 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 4 
 
Samlet bevaringsværdi 3 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 50   
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Bemærkninger 
Nøgternt lille hus, som følger byens materiale- og formsprogstradition. Uheldig tilbygning mod øst. Vinduer 
og dør udskiftet. Gl. garagebygning intakt. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset tjener i dag som privatbolig for en familie. Historien beretter dog om mange andre begivenheder på 
denne matrikel, idet der findes oplysninger om, at der i kælderen er blevet tilberedt mange fisk, som blev 
solgt fra en mindre træbygning mod Hovedgaden. I samme forretning kunne man tillige købe koks og fo-
derstoffer til fjerkræ samt tegne private forsikringer af forskellig art. En senere ejer drev i en længere årræk-
ke en lillebil-forretning, hvor hans biler blev parkeret i de bagved huset nu delvist nedrevne garagebygnin-
ger. Her findes endnu byens tidligere brandstation, idet byens brandsprøjte her stod parat til udrykning, når 
sirenen i toppen af slangestativet fra 1952 blev aktiveret fra vognmandens entré. Tidligere blev brandfolke-
ne alarmeret med et håndsving via direkte telefonledninger til deres boliger. Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015225 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 1s 
Adresse: Hovedgaden 51 
Byggeår: 1924 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 5 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 4 
Originalitet 5 
Tilstand 3 
 
Samlet bevaringsværdi 4 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 51   
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Bemærkninger 
”Overistandsat” med pudsede og malede overflader, decra-tag og udelukkende nye vinduer. Proportio-
ner, fagdeling og symmetri er bevaret. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset hedder "Merkur". Det er opført med forretningslokale i den ene ende af bygningen og med privat 
beboelse i resten af stueetagen samt på 1. sal. I en annonce i 1935 anbefaler købmand H. P. Petersen 
"Kolonialmagasinet Merkur" over for kunderne.  Husets oprindelige tag var smukt udsmykket med indlagt 
mønster i teglstenene. Købmandsforretningen har gennem tiderne haft en del forskellige indehavere. Det 
vides, at en af de første købmænd, som tidligere havde været ansat i Hylleholt Brugsforening, mistede 3 
voksne sønner inden for en uge under Den Spanske Syge i 1918! Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015233 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2bø 
Adresse: Hovedgaden 52a-c 
Byggeår: 1907 
Funktion: beboelse/kontor 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 52a‐c   
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Bemærkninger 
Størsteparten af vinduer udskiftet. Overgavle og vindskeder uheldige for husets udtryk og bølgepladetag 
skæmmende. Enkelt tilmuring –ellers er fagdeling intakt. Murværk og trukne gesimser er bevaret pænt. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset hedder "Søndervig". Det har tilhørt Knudine Petersen, som var enke efter den tidligere ejer af Hotel 
Fakse Ladeplads, Gjæstgiver Frederik V. Petersen. Knudine Petersen kom fra egnen omkring Søndervig i 
Vestjylland. Deres søn har fremstillet bogstaverne til husets navn. I de tilhørende bygninger langs Fredensvej 
har der været garager og cykelværksted. En senere ejer havde været indehaver af restaurant Gefion. Hu-
set var tidligere forsynet med tegltag og med ½ valm i gavlene. På 1. sal har egnens meget kendte og re-
spekterede konfekturehandler, Fru Anna Meyer, haft sin lille lejlighed. Aas, 2004 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015241 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 1k 
Adresse: Hovedgaden 53 
Byggeår: 1916 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 5 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 4 
Originalitet 6 
Tilstand 3 
 
Samlet bevaringsværdi 5 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 53   
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Bemærkninger 
Oprindeligt et kønt og velformet hus på hjørnegrund. Knægte, vindskeder, gennemstukne åse, bislag og to 
originale vinduer (flotte) mod gaden bevaret. Fagdeling ændret på bagsiden. Meget uhensigtsmæssig 
nyere tagbeklædning. Overfladebehandlingen er uheldig, i dét malingen skaller af facaden, som sandsyn-
ligvis som udgangspunkt har været kalket. 
 
Historiske bemærkninger 
Ejendommen har oprindelig været hvidkalket. Hjørner og andre detaljer har været tonet i en mørkere nu-
ance med kønrøg. Husets navn var "ALM". Huset tjente som beboelse for indehaveren af "Tøjhuset", Laurits 
Hansen. Laurits Hansen var kendt som en dygtig købmand samt for sin aktive deltagelse i mange af turistfe-
sterne i byen. Han findes bl.a. afbildet i byens centrum som en munter gademusikant ved en hjemmebyg-
get lirekasse. Aas, 2008 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015268 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2bg 
Adresse: Hovedgaden 54 
Byggeår: 1910 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 5 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 4 
Originalitet 5 
Tilstand 7 
 
Samlet bevaringsværdi 5 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 54   
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Bemærkninger 
Murværk og fagdeling intakt. Vindskeder, knægte og gennemstukne åse bevarede, såvel som typisk front-
kvist og gavlmotiv, symmetri og mønstermurværk. Lidt ”overistandsat” med vinduesudskiftning. Nye tilbyg-
ninger har en tindens til at være overgjorte. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset hedder "Frihed". Dette navn fik det i stedet for det oprindelige navn "Egeborg", da værtsparret på 
Gefion, Peter Abelquist og hans frue, Louise Abelqiust trak sig tilbage for at nyde alderdommen i det den-
gang næsten nybyggede hus. Peter Abelquist døde imidlertid efter kort tid, hvorpå Fru Louise Abelquist 
startede en meget anerkendt viktualieforretning i et tidligere malerværksted på Hovedgaden. "Frihed" er i 
de senere år blevet nænsomt restaureret med skyldigt hensyn til dets oprindelige byggestil. Midt foran fa-
caden mod Hovedgaden har været en lille dam, hvor der blandt beplantningen ofte svømmede en tam 
and. Indtil for få år siden voksede der i haven et meget stort og smukt bøgetræ. Rækværket omkring alta-
nen på 1. sal var tidligere fremstillet af betonelementer, sandsynligvis fra den lokale cementvarefabrik på 
Søvej. Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015276 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 1l 
Adresse: Hovedgaden 55 
Byggeår: 1919 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 4 
Miljømæssig 4 
Originalitet 5 
Tilstand 2 
 
Samlet bevaringsværdi 3 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 55   
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Bemærkninger 
Flot villa med lidt fornemt præg med pudsede, hvide facader og sort-glaseret tegltag og småsprossede 
vinduer. Originale vinduer og snedkerarbejder. Høj grad af autenticitet overalt. Stor grund, der sammen 
med husets stil –og i sammenligning med byen i øvrigt- giver indtryk af, at bygherren har haft mange pen-
ge. 
 
Historiske bemærkninger 
Denne smukke villa, hvis navn er "Nordlyset", er opført af en af datidens landskendte og særdeles aktive 
bundgarnsfiskere, Godtfred Larsen. Han havde tillige flere forskelligartede erhvervsinteresser andre steder i 
landet. Han var foregangsmand inden for datidens bundgarnsfiskeri, idet han sammen med bl.a. Hunde-
sted Motorfabrik har udviklet flere af de redskaber, som bruges af bundgarnsfiskere den dag i dag. Villaen 
blev opført efter et såkaldt sildeeventyr, som varede i ca. 3 uger. På opførelsestidspunktet var det en ret 
usædvanlig bolig lidt uden for bykernen, hvorfor en del af byens beboere lagde spadsererturen forbi den 
nyopførte bygning søndag eftermiddag. I folkemunde blev den en overgang kaldt "Det lille Amalienborg". 
Bortset fra en mindre ombygning af altanen mod vejen, har Bygningens udseende ikke forandret sig næv-
neværdigt i tidens løb. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510015314 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 1q 
Adresse: Hovedgaden 59 
Byggeår: 1918 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 2 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 4 
Originalitet 2 
Tilstand 3 
 
Samlet bevaringsværdi 2 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Hovedgaden 59   


