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Bemærkninger 
Huset indgår i en gruppe arkitektonisk, nært beslægtede villaer, der danner en sympatisk sammenhæng, 
hvor alle villaer, ved indbyrdes forskudt beliggenhed, har kig til havet.  Hver villa i gruppen er individuelt 
udformet trods det fælles anslag; denne villa er en af de bedste i gruppen.  
  
Hustypen er en nyfortolkning af en klassisk hustype: grundmuret med rejst sadeltag med stort udhæng med 
fritliggende spær. Taget dækker ikke kun hovedhuset, men trækkes med ud over udbygningerne, og giver 
således en flot asymmetrisk gavl mod kysten. Huset ligger med gavlen orienteret mod kysten, og i denne 
gavl jongleres flot med vinduesplaceringer og størrelser. Taget i eternit er fint afstemt de vandskurede fa-
caders grå tone, der klæder beliggenheden nær kysten vældigt godt. Det samme gælder den løst dispo-
nerede afgrænsning af haven, der udgøres af  klitroser. Huset er velholdt.  
 
 
Historiske bemærkninger 
Husene i Klinteby er opført på strandgrunden, hvor et anneks til badehotellet Udsigten blev opført i begyn-
delsen af 1920'erne. Den daværende ejer meddelte i turistannoncerne, at der var havudsigt fra samtlige 
værelser. Bygningen blev under 2. verdenskrig beslaglagt af tyskerne til brug for 
indkvartering af ganske unge marinekadetter. Nogle år efter krigen blev bygningen 
solgt fra som et selvstændigt hotel og pensionat. Den fungerede som sådan, indtil 
den efter et par hurtige handler udbrændte en nat i august måned 1981. Efter no-
gen tid blev brandtomten nedrevet og grunden solgt til anden side.  Aas, 2003. 
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Bemærkninger 
Huset indgår i en gruppe arkitektonisk nært beslægtede villaer, der danner en sympatisk sammenhæng, 
hvor alle villaer, ved indbyrdes forskudt beliggenhed, har kig til havet.  Hver villa i gruppen er individuelt 
udformet trods det fælles anslag. Hustypen er en nyfortolkning af en klassisk hustype: grundmuret med rejst 
sadeltag med stort udhæng med fritliggende spær.  
I denne villa er huskroppen og taget forskudt, og ved forskydningen er det øverste parti træbeklædt, pa-
rallelt med tagfladen. De vandskurede facaders grå tone klæder beliggenheden nær kysten vældigt 
godt. Huset ligger med gavlen orienteret mod kysten, og gavlen er udformet med balkon i 1. sals højde og 
terrasse nedenunder. 
Arkitektonisk set har huset en lidt mere ordinær fremtoning end nr. 2, således forekommer vinduerne i lang-
siden for små - taget synes at svæve for højt oppe.  
Huset indgår fint i helheden, ligesom den løst disponerede afgrænsning af haven med klitroser fungerer 
fint. Huset er velholdt. 
 
Historiske bemærkninger 
Husene i Klinteby er opført på strandgrunden, hvor et anneks til badehotellet Udsigten blev opført i begyn-
delsen af 1920'erne. Den daværende ejer meddelte i turistannoncerne, at der var 
havudsigt fra samtlige værelser. Bygningen blev under 2. verdenskrig beslaglagt af 
tyskerne til brug for indkvartering af ganske unge marinekadetter. Nogle år efter 
krigen blev bygningen solgt fra som et selvstændigt hotel og pensionat. Den funge-
rede som sådan, indtil den efter et par hurtige handler udbrændte en nat i august 
måned 1981. Efter nogen tid blev brandtomten nedrevet og grunden solgt til an-
den side. Aas, 2003. 
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Bemærkninger 
Huset indgår i en gruppe arkitektonisk nært beslægtede villaer, der danner en sympatisk sammenhæng, 
hvor alle villaer, ved indbyrdes forskudt beliggenheden, har kig til havet.  Hver villa i gruppen er individuelt 
udformet, trods det fælles anslag; denne villa respekterer det fælles anslag vedrørende husvolumen, men 
er ikke, som de øvrige, muret, men træbeklædt, hvilket forekommer at være en umotiveret variation lige-
som de turkise farve på vinduer og døre.  Taget er et  rejst sadeltag  med stort udhæng med fritliggende 
spær. 
  
Arkitektonisk set har huset en lidt mere ordinær fremtoning end nr. 2, men gavlen mod kysten er ganske 
legende disponeret. Huset er rimeligt holdt. 
 
 
Historiske bemærkninger 
Husene i Klinteby er opført på strandgrunden, hvor et anneks til badehotellet Udsigten blev opført i begyn-
delsen af 1920'erne. Den daværende ejer meddelte i turistannoncerne, at der var havudsigt fra samtlige 
værelser. Bygningen blev under 2. verdenskrig beslaglagt af tyskerne til brug for indkvartering af ganske 
unge marinekadetter. Nogle år efter krigen blev bygningen solgt fra som et selv-
stændigt hotel og pensionat. Den fungerede som sådan, indtil den efter et par hur-
tige handler udbrændte en nat i august måned 1981. Efter nogen tid blev brand-
tomten nedrevet og grunden solgt til anden side.  Aas, 2003. 
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Bemærkninger 
Huset indgår i en gruppe arkitektonisk nært beslægtede villaer, der danner en sympatisk sammenhæng, 
hvor alle villaer, ved indbyrdes forskudt beliggenheden, har kig til havet.  Hver villa i gruppen er individuelt 
udformet, trods det fælles anslag. Hustypen er en nyfortolkning af en klassisk hustype: grundmuret med rejst 
sadeltag med stort udhæng med fritliggende spær. I denne villa er huskroppen og taget forskudt, og ved 
forskydningen udgøres det øverste parti af store vinduer, der følger tagfladen. Dette giver en gennemlys-
ning og lethed, som er af stor kvalitet. De vandskurede facaders grå tone klæder beliggenheden nær ky-
sten vældigt godt.  
Huset ligger med gavlen orienteret mod kysten, og gavlen er udformet med en balkon i 1. sals højde og 
glasudestue nedenunder. Glastilbygningen synes at være opført efterfølgende, idet den bryder det motiv, 
som balkonen repræsenterer, ved at være holdt under tagets flade: glashuset skyder sig ret dominerende 
frem i forhold til gavlens lodrette plan. Huset er nært beslægtet med nr. 3, men har lidt  
 
 
Historiske bemærkninger 
Husene i Klinteby er opført på strandgrunden, hvor et anneks til badehotellet Udsigten blev opført i begyn-
delsen af 1920'erne. Den daværende ejer meddelte i turistannoncerne, at der var 
havudsigt fra samtlige værelser. Bygningen blev under 2. verdenskrig beslaglagt af 
tyskerne til brug for indkvartering af ganske unge marinekadetter. Nogle år efter 
krigen blev bygningen solgt fra som et selvstændigt hotel og pensionat. Den funge-
rede som sådan, indtil den efter et par hurtige handler udbrændte en nat i august 
måned 1981. Efter nogen tid blev brandtomten nedrevet og grunden solgt til an-
den side. Aas, 2003. 
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Bemærkninger 
Huset indgår i en gruppe arkitektonisk nært beslægtede villaer, der danner en sympatisk sammenhæng, 
hvor alle villaer, ved indbyrdes forskudt beliggenheden, har kig til havet. Hver villa i gruppen er individuelt 
udformet; denne villa er en af de bedste i gruppen. Hustypen er en nyfortolkning af en klassisk hustype: 
grundmuret med rejst sadeltag med stort udhæng med fritliggende spær. Denne villa består af hovedhu-
set og en forskudt lavere udbygning, en havestue, som kan være tilføjet senere - i så fald er den fint tilpas-
set. 
Som et næsten fritstående elemnet står et (trappe?)-tårn med glasprisme som tag, og danner et markant 
arkitektonisk element. Vinduesætning og detaljering er smukt udført. De vandskurede facaders grå tone 
klæder beliggenheden nær kysten vældigt godt. Huset er velholdt. 
  
Huset indgår fint i helheden, ligesom den løst disponerede afgrænsning af haven med klitroser fungerer 
fint. Udformningen af carporten på den anden side af huset lader noget tilbage at ønske, og udgør en 
dårlig entre til bebyggelsen. 
 
 
Historiske bemærkninger 
Husene i Klinteby er opført på strandgrunden, hvor et anneks til badehotellet Udsig-
ten blev opført i begyndelsen af 1920'erne. Den daværende ejer meddelte i turist-
annoncerne, at der var havudsigt fra samtlige værelser. Bygningen blev under 2. 
verdenskrig beslaglagt af tyskerne til brug for indkvartering af ganske unge marine-
kadetter. Nogle år efter krigen blev bygningen solgt fra som et selvstændigt hotel 
og pensionat. Den fungerede som sådan, indtil den efter et par hurtige handler 
udbrændte en nat i august måned 1981. Efter nogen tid blev brandtomten nedre-
vet og grunden solgt til anden side. Aas, 2003. 
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