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Bemærkninger 
Bortset fra de nyere vinduer, et velbevaret og lokal-karakteristisk hus, inkl. Udhus. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset hedder Løvhytten. Grunden er udstykket fra Rosendal i 1893 til tømrer Peder Chr. Hansen.  Det vides 
tillige, at der i huset boede en af byens mange dygtige sypiger og hendes datter, Mary. "Madam Hansen" 
tjente til livets opretholdelse ved at tage rundt i byen og sy for byens borgere. Det fortælles, at hun bl.a. 
har syet en særdeles nydelig kjole til en datter af en kendt barbermester i byen. Hun var desuden yderst 
kreativ med fremstilling af kostumer til det årlige karneval på bl.a. Hotel Fakse Ladeplads. Senere var huset i 
mange år beboet af roer Hans Jørgensen, som inden han fik arbejde på havnen, havde været med til at 
ro kalksten ud til ventende skibe i Faurby Bugt. I maj måned 1951 betalte "Roer-Hans-Jørn" 3 kr 30 øre i alt 
for at få fejet sine skorstene i hhv. vaskehuset og i køkkenet!  Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510019239 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2n 
Adresse: Klintevej 3 
Byggeår: 1900 
Funktion: Beboelse 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Klintevej 3   
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Bemærkninger 
Det er vanskeligt at afgøre, hvordan husets overflader oprindeligt har set ud; men omgivelserne taget i be-
tragtning, må det have stået i rødt, blankt murværk og ikke som nu med pudsede og hvidmalede faca-
der. Vinduerne er udskiftet til uopdelte og huset er generelt i en ganske dårlig forfatning. En formildende 
omstændighed er et ældre rødt vingestens-tegltag med halvvalme. Husets form og proportioner er noget 
tungere end de omkringliggendes. 
 
Historiske bemærkninger 
I forbindelse med denne ejendom har der i en årrække været indrettet et snedkerværksted, hvor der ud-
førtes alle former for snedkerarbejde. Der eksisterer i dag et spisestuemøblement i egetræ, som bærer et 
firmastempel fra dette værksted. Også ligkister er blevet fremstillet sideløbende med andre opgaver i 
værkstedet. Snedkerens lærlinge skulle lære samtlige fagets områder! I 1958 blev ejendommen overtaget 
af en cigarmager, som indtil 1969 fremstillede håndrullede cigarer i skarp konkurrence med tilsvarende ma-
skinrullede. Indehaveren supplerede sin indkomst ved udlejning af bil uden fører. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510000279 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4q 
Adresse: Klintevej 4 
Byggeår: 1919 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 7 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 7 
Originalitet 7 
Tilstand 7 
 
Samlet bevaringsværdi 7 
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Bemærkninger 
Huset er lidt atypisk formet med en fremspringende del i to etager med gavlmotiv over de to sydligste fag 
og resten af huset i een etage. Blændet butiksdør og  nyere vinduer i tidl. butiksdel er et minus, men mur-
værk, tegltag og adskillige gamle vinduer er bevaret. 
 
Historiske bemærkninger 
I den sydlige tilbygning til huset har skomager Frederiksen haft sit værksted og butik. Skomager Frederiksen 
havde tillige udsalg af håndsyet fodtøj af høj kvalitet. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510019247 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2o 
Adresse: Klintevej 5 
Byggeår: 1894 
Funktion: Beboelse, tidligere med 
butik. 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 6 
 
Samlet bevaringsværdi 3 
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Bemærkninger 
Trods nye vinduer og dør og nyere bølgepladetag med uheldige udhæng, et ganske fint hus med intakt 
symmetrisk form og fagdeling, rødt mønstermurværk og fremspringende midterfag med indgangsparti og 
frontkvist. Fin åbenhed mod gaden med lavt stakit og beplantning. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset hedder Søly, og byggegrunden blev udstykket i 1898. De sparsomme historiske oplysninger fortæller, 
at der har boet en familie ved navn Andersen. Manden arbejdede på havnen. I 1952 betalte familien An-
dersen 1,95 kr for at få fejet 1 skorsten. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510019255 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4v 
Adresse: Klintevej 6 
Byggeår: 1900 
Funktion: Beboelse 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Klintevej 6   
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Bemærkninger 
Huset er hårdhændet istandsat og står med overflader, der er fremmede for det oprindelige bymiljø. Tag-
materialet er meget upassende, der er nye vinduer og murværket er skuret over. Fagdeling og og gen-
nemstukne åse og knægte på gavle er intakt. I det lange tværgående baghus er der en meget urytmisk 
vinduestakt. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset hedder "Søfryd". Det er et af de tidligere sommerpensionater, hvor der i sæsonen var indlogeret turi-
ster, der ville nyde godt af sol og strand. Bygningen, som er opført i røde mursten,  har i tidens løb dog også 
fundet anvendelse til andre formål. Der har været danserestaurant og festsal, hvor flere foreninger har af-
holdt deres juletræsfester for medlemmerne. Længere tilbage i tiden var her indrettet byens første sø-
mandsstue, indtil sømandshjemmet ved havnen blev opført i 1920. Under besættelsen var Søfryd hoved-
kvarter for de lokale tyske soldater, som havde til opgave især at bevogte standen og havnen. Det var på 
gaden lige uden for Søfryds hoveddør, at de lokale tyskere den 5. maj 1945 formelt overgav sig til de en-
gelske soldater. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510019263 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2ai,2aa 
Adresse: Klintevej 7a-d 
Byggeår: 1890 
Funktion: Beboelse. Tidligere pen-
sionat. 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 6 
Kulturhistorisk 2 
Miljømæssig 5 
Originalitet 6 
Tilstand 5 
 
Samlet bevaringsværdi 5 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Klintevej 7a‐d   
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Bemærkninger 
Huset har ved den nyligt gennemførte istandsættelse og ombygning mistet sin oprindelige karakter og fået 
en ny stil. I stedet for det røde murværk, fremstår huset nu med gråfiltsede facader og taget er nylagt med 
støbte, sorte betontegl. Hovedfacadens midterfag og frontkvist er gennembrudt af et højt, trekantet kar-
napvindue, der ligesom den påbyggede carport misklæder huset. 
At huset ikke får laveste bevaringsværdi beror på, at alle snedkerdetaljer langs tag er bevarede, såvel som 
den symmetriske hovedform. 
 
Historiske bemærkninger 
Husets navn kendes ikke. Her boede fru Erna Neble, som havde en klinik for fodpleje. Om sommeren solgte 
fru Neble desuden is fra et lille ishus umiddelbart ud til Klintevej. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510019271 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4r 
Adresse: Klintevej 8 
Byggeår: 1900 (1999) 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 6 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 6 
Originalitet 7 
Tilstand 2 
 
Samlet bevaringsværdi 6 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Klintevej 8   
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Bemærkninger 
Forholdvis pæn gadefacade med mønstermurværk, der dog skæmmes lidt af dørblænding i midterfag. 
Påbygning på gårdside, påbegyndtoverpudsning af gårdside og nyere tag er uhensigtsmæssige byg-
ningsforandringer. Nye vinduer, dog med korspost. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset hedder "Søro". Grunden blev i 1896 udstykket fra Rosendal gods til Carl Andersen, som efter sigende 
arbejdede på havnen med udskæring af tømmer til skibsbygning. Husets navneskilt, en marmortavle, er 
placeret over den tidligere hoveddør. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510019298 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2z 
Adresse: Klintevej 9 
Byggeår: 1897 
Funktion: Beboelse 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Klintevej 9   
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Bemærkninger 
Det tidligere badehotel er en stor bygning set i relation til sine omgivelser. Det er 8 fag langt og har en lidt 
pudsig, asymmetrisk placeret frontkvist med vandret gesims på hovedfacaden og halvvalmet tag over to 
fulde etager. Bygningen har mistet lidt karakter ved papdækning af skifertaget, unuanceret hvid facade-
bemaling og dertil nye, hvide vinduer, der dog har korsposte. Tilbygninger og brandudgange med trapper 
på den strandvendte gavl skæmmer. 
 
Historiske bemærkninger 
Ejendommen hedder Æblely. Den har tidligere fungeret som et af byens ældste og større badehoteller, 
som kort før år 1900 skød forskellige steder i byen. Turisterne kunne i begyndelsen sidde i en lille have under 
nogle æbletræer og nyde frokosten under et udspændt sejl til en skibsjolle. Frk. Marie Larsen var en dygtig 
forretningskvinde, og kort efter år 1900 blev 1. etape af den nuværende bygning opført. Efter flere påføl-
gende udvidelser blev ejendommen solgt til en forhenværende skibskok, som efter nogle år afhændede 
virksomheden til forskellige nye ejere. Ejendommen har efter badehotellernes tilbagegang været benyttet 
til mange andre formål, bl.a. kursus- og ferieejendom, efterskole og flygtningecenter. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510019301 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4s 
Adresse: Klintevej 10 
Byggeår: 1902 
Funktion: Asylcenter (oprindelig 
badehotel/pensionat) 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Klintevej 10   
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Bemærkninger 
Mønstermurværk, frontkvist, gavlsnedkerier og fagdeling er bevaret. Tagbeklædning og vinduer er nyere. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset hedder Solbakken. Indtil ca. 1908 har huset haft navnet Solvang, idet det indtil dette tidspunkt funge-
rede som et af byens første sommerpensionater tæt på stranden. I den store baghave var der indrettet en 
hestestald med indkørsel fra Poppelvej. I dag er der sket en del tilsanding  på den daværende bade-
strand. Da Solvang flyttede, medtog ejerne navnet til deres nye badehotel. Solbakken solgtes derefter til 
lærer Johannesen fra Kissendrup, da denne tog sin afsked på grund af alder. Huset står i dag ret uændret i 
forhold til sit oprindelige udseende. Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510019344 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2æ 
Adresse: Klintevej 11 
Byggeår: 1901 
Funktion: Beboelse 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Klintevej 11   
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Bemærkninger 
Træhus med sadeltag med tagpap. Til husets grundform er bygget udskud og sidefløje, så der opstår en 
meget sammensat, noget forbygget form. Den uhøjtidelige byggestil, materialerne og opbrydningen af 
volumet formidler imidlertid til en vis grad overgangen mellem villakvarteret og det nærliggende koloniha-
vehusområde. Huset ligger for foden af skrænten, men hører som bygningstype (villa) til bygningerne oppe 
ved villavejen, hvor grænsen mellem bygningstyperne havde ligget mere naturligt. 
Huset er omgivet af en fin have, og hus og have supplerer hinanden til en charmerende, uhøjtidelig hel-
hed. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset hedder "Enghuset". Da grundene langs Klintevej omkring år 1900 blev solgt til bebyggelse langs den 
attraktive klint, medfulgte der til de fleste et passende stykke af det nedenfor liggende engareal. Enghuset 
ligger på et areal, der således hørte til huset Breidablik og blev benyttet til sommerophold og hønsehold 
m.v. Da Breidablik blev solgt til anden side, havde ejeren forinden frastykket strandgrunden for at kunne 
benytte denne til fortsat helårsbeboelse. Som kuriosum kan nævnes, at der på strandgrunden er fundet 
mange spændende typer kasseret husgeråd af ældre dato, som i tidens løb er blevet tilovers. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510019328 
Ejerlav:  Ll. favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2dø 
Adresse: Klintevej 12 
Byggeår: 1930/78 
Funktion: Beboelse 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Klintevej 12   
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Bemærkninger 
Træhus med sadeltag med tagpap. Til husets grundform er bygget udskud og sidefløje, så der opstår en 
meget sammensat, noget forbygget form. Den uhøjtidelige byggestil, materialerne og opbrydningen af 
volumet formidler imidlertid til en vis grad overgangen mellem villakvarteret og det nærliggende koloniha-
vehusområde. Huset ligger for foden af skrænten, men hører som bygningstype (villa) til bygningerne oppe 
ved villavejen, hvor grænsen mellem bygningstyperne havde ligget mere naturligt. 
Huset er omgivet af en fin have, og hus og have supplerer hinanden til en charmerende, uhøjtidelig hel-
hed.. 
 
 
Historiske bemærkninger 
  

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510019328 
Ejerlav:  Ll. favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2dø 
Adresse: Klintevej 12 
Byggeår: 1930/78 
Funktion: Beboelse 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Klintevej 12   
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Bemærkninger 
Villa med lidt finere præg i ”italiensk” stil, der skiller sig lidt ud fra de omkringliggende huse i mere 
”nationalromantisk” stil. Huset er opført i rødt murværk med kvaderpudsede hjørner og fremstår ganske 
pænt. Upassende, men dog lille tilbygning på enegavl. Bølgeeternittag og vinduer med uopdelte ruder 
virker lidt skæmmende. Murværk og fagdeling er intakt. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset hedder Breidablik. Navnet stammer fra den nordiske mytologi og betyder "Balders Bolig". Balder er 
lysets gud. Navnet må siges at være særdeles velvalgt , idet huset blev bygget på en grund tæt på van-
det, som i 1896 blev købt for 450 kr. En tilhørende strandgrund lå i mange år hen som et engareal, der ofte 
blev oversvømmet om vinteren. Det egnede sig glimrende til skøjteløb for byens ungdom. Breidablik blev af 
murermester Lars Boeberg opført til skipper Niels Peter Nielsen, hvis skib var hjemmehørende i Den lille Havn 
tæt ved Klintevej. Da Niels Peter Nielsen senere gik i land, blev han byens formentlig første politibetjent. 
Hans politiskilt eksisterer stadig. Huset solgtes senere til dyrlæge Madsen, som havde en mangeårig praksis i 
området. På 1. sal boede lærerinde, frk. Clara  Duus, som var ansat ved Hylleholt skole i 49 år. Hun huskes 
stadig af mange ældre borgere i byen. Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510019379 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2ø 
Adresse: Klintevej 13 
Byggeår: 1907 
Funktion: Beboelse 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Klintevej 13   



13 

 

Bemærkninger 
Villa med sadeltag og påbegyndt, lovlig stor balkon på gavlen, som vil komme til at dominere huset. Mate-
rialeholdning noget pauver: sporede plader, upudset sokkel og noget overdimensionerede betonsøjler for 
bæring af balkonen. Gavlen mod vandet er symmetrisk opbygget med karakteristiske trekantvinduer. Hu-
set er under ombygning, ligesom haven er noget ufærdig uden formildende træer eller anden markant 
beplantning - helhedsindtrykket præges heraf. Bygningen fremstår som en samlet form, og forekommer 
derfor for stor i forhold til det nærliggende område af kolonihavehuse, ligesom det føles unaturligt, at den-
ne villa ligger for foden af skrænten og ikke oppe ved vejen. 
 
Historiske bemærkninger 
p.t. ingen oplysninger. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510064676 
Ejerlav:  Ll. favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4cg 
Adresse: Klintevej 14a 
Byggeår: 1966 
Funktion: Sommerhus 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Klintevej 14a   
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Bemærkninger 
Lille 4-fags-hus med et mere nøgternt udseende end sine større naboer. Fagdeling og rødt mønstermur-
værk er bevaret, men tagform og –beklædning samt ovenlysvinduer virker tyngende. Tagfod er usynlig, 
hvilket skæmmer noget og nye vinduer har meget brede sprosser. 
 
Historiske bemærkninger 
Byggegrunden til dette til dette hus blev i lighed med øvrige grunde langs Klinten udstykket fra godset Ro-
sendal ved Fakse nogle få år før år 1900. De havde dengang en attraktiv beliggenhed med direkte ad-
gang til badestranden neden for den nuværende Klintevej. Huset blev opført af en af de stedlige lodser, 
som dermed havde mulighed for direkte udsyn efter indkommende skibe til Faxe Havn. En senere ejer har 
under gravearbejde i haven således stødt på rester af fundamenter fra et udkigstårn, som lodsen øjensyn-
ligt havde opført i haven mod stranden. Få år efter opførte lodsen imidlertid endnu et hus på nabogrun-
den, hvorefter Klintevej 15 blev solgt til anden side. Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510019395 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2l 
Adresse: Klintevej 15 
Byggeår: 1892 
Funktion: Beboelse 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Klintevej 15   
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Bemærkninger 
Ejendommen består af to huse, der ikke har en umiddelbar stilmæssig og proportionsmæssig sammen-
hæng, men som alligevel skaber en lidt rodet, men charmerende helhed: Et hovedhus i villastil af røde 
mursten og et lille anneks af bindingsværk med tavl af røde mursten og bræddeovergavle. Begge huse 
ligger på selve skrænten med gavlene vendt mod vejen og etager under vejniveau. Hovedhuset er lidt 
forringet af et nyt stort murhul med vindue i gadefacaden og ny støbt, sort tagbeklædning samt nyere vin-
duer og dør, mens annekset fremstår mere intakt med gamle, småspossede vinduer og dør, ældre ce-
menttagsten og et lidt pudsigt træskærerarbejde, opsat på gavlen. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset hedder Skrænten. Også her har der været badepensionat med en del små værelser til nogle af gæ-
sterne. Andre gæster boede i byens mange sommerlejligheder. Fru Martha Bachmann og hendes 2 døtre 
havde i badesæsonen omkring 25-30 pensionærer. Huset lå dengang med umiddelbar adgang til bade-
stranden ad en flisebelagt havegang forbi en mindre køkkenhave. Mod vandet havde huset fået tilbygget 
en større overdækket terrasse, hvor gæsterne kunne nyde godt af sol og hav det meste af døgnets lyse 
timer. Martha Bachmann var desuden en ivrig kunstmaler, som yndede at male forskellige dyre- og blom-
stermotiver, mens hun stod i haven mod vandet. I det tilhørende udhus, som blandt naboer blev kaldt for 
"Tranehuset", var der tillige indrettet rum til sommergæster - samt i kortere tid til hu-
sets gris! I sommertiden sov fru Bachmann i samme hus. Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510019352 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 4bs 
Adresse: Klintevej 16 
Byggeår: 1912 
Funktion: Beboelse (tidligere pen-
sionat) 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Klintevej 16   
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Bemærkninger 
Rigtigt fint og velbevaret hus med alle de tids- og stedtypiske arkitektoniske træk. Originale vinduer, døre, 
bislag, snedkerier, murværk og skifertag. Et godt eksempel på et velvedligeholdt ”Fakse Ladeplads-hus”. 
Udhus OK trods nyt tagmateriale. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset fremtræder i dag i næsten original skikkelse med mange smukke udsmykninger og detaljer. Bemærk 
det karakteristiske vindfang ved hoveddøren. Også husets navn, "Gyldensø" er heldigvis bevaret. Huset var 
i familiens eje gennem flere generationer. Igennem mange år var huset således beboet af en af byens 3 
lodser, som havde ansvar for sejladsen til og fra Faxe Havn. Når et skib dukkede op i horisonten, skulle en af 
stedets lodser sejle ud med lodsbåden for at overtage navigeringen ind gennem sejlrenden. Den af lodser-
ne, der først kom ud til et skib, fik tjansen med lodsningen. Lods Olsens berømte og særdeles velsejlende 
lodsbåd "Fredejollen", som er over 100 år gammel, står i dag i næsten original stand på Fiskeri- og Søfarts-
museet i Esbjerg. Jollen stod om vinteren opbevaret i et dertil indrettet træhus på den tilhørende strand-
grund, kaldet "Strandhaven". Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510019417 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2al 
Adresse: Klintevej 17 
Byggeår: 1898 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 2 
Kulturhistorisk 4 
Miljømæssig 2 
Originalitet 2 
Tilstand 5 
 
Samlet bevaringsværdi 2 
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Bemærkninger 
En fornem og romantisk bygning, der repræsenterer den lokale byggeskik i større skala. Ganske velbevaret, 
men dør- og vinduesudskiftning samt murblænding skæmmer. Huset har sandsynligvis ikke haft sortglaseret 
tegltag i sin oprindelige form, men p.g.a. dens størrelse kan bygningen godt bære det. 
 
Historiske bemærkninger 
"Udsigten" var et af byens førende badehoteller. Det blev i mange år drevet af Fru Karoline Hansen, hvis 
far, murermester Andersen, har opført bygningen til dette brug. I den første tid efter opførelsen lå bygnin-
gen med umiddelbar adgang til stranden og vandet, men på grund af tilsanding er afstanden til bade-
stranden nu blevet længere. I begyndelsen af 1920'erne opførte Karoline Hansen en tilhørende hvidkalket 
annexbygning i flere etager på strandsiden af Klintevej. Da badehotellet var på sit højeste, kunne Karoline 
Hansen have op til 125 spisende gæster ad gangen.  
Under 2. verdenskrig blev begge bygninger beslaglagt til brug for tyske marinekadetter, som kort efter kri-
gen blev sejlet hjem til Tyskland på et lokalt skib. Efter en større istandsættelse fungerede "Udsigten" igen 
som sommerpensionat. Senere har "Udsigten" i en årrække været drevet som musikpension under navnet 
Samklang.  Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510019433 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2bc 
Adresse: Klintevej 19a-b 
Byggeår: 1910 
Funktion: Kursusejendom. Oprin-
deligt hotel/pensionat. 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Klintevej 19a‐b   
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Bemærkninger 
Trods knopskydninger og vinduesudskiftning, et hus helt i Fakse Ladeplads-stil med mønstermurværk, sned-
kerarbejder og skifertag bevaret. Altan og ovenlysvinduer skæmmer. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset hedder Klinthøj. Grunden er udstykket i 1898. Som til flere andre parceller langs klinten, var der til den-
ne grund fra begyndelsen tillige en tilhørende strandgrund, som ofte blev oversvømmet ved vintertide. 
Dog kunne det tilsyneladende lade sig gøre at holde høns i en sædvanlig hønsegård på denne del af 
strandengen. Tidligere boede der en ældre dame og hendes datter i huset, og det fortælles, at en anden 
navngiven beboer på Klintevej en dag kom cyklende forbi og fandt Fru Larsen liggende død på Klintevej 
på vej tilbage fra et besøg i hønsegården med en kurv æg. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510019468 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2am 
Adresse: Klintevej 21 
Byggeår: 1907 
Funktion: Beboelse 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Klintevej 21   
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Bemærkninger 
: Lavt, vinkelbygget træhus med betontagsten på sadeltaget. Indgangspartiet markeres i gavlen ved en 
tilbagetrækning af den halve gavlfacade - dermed gives fuld højde for en dør. Facadehøjden er for lav 
og huset forekommer trykket ned i terrænet. De visuelt tunge tagsten forstærker dette indtryk, og tagets 
tyngde står i for stor kontrast til den lette facade.    
Bygningsstil og beliggenhed, lige ud til kysten, signalerer sommerhus. Dette hus og naboen ligger trukket 
helt tilbage på grunden, og det fælles greb styrkes ved den åbne behandling af forhaverne uden stor fo-
kus på matrikelskellet - blot kunne man ønske sig lidt mere overensstemmelse mellem de to huses byggestil 
og højde.  
 
 
Historiske bemærkninger 
p.t. ingen oplysninger. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510019409 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2fl 
Adresse: Klintevej 22 
Byggeår: 1993 
Funktion: Sommerhus 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Klintevej 22   
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Bemærkninger 
: To-etagers, gavlvendt villa med lav taghældning. Facaderne er vandskurede og står grå. Husets udform-
ning giver associationer til en bastion med sin kompakte, symmetriske form mod indgang og naboer. Faca-
den mod kysten er asymmetrisk og åben med glaspartier og balkon. På indgangssiden fanger den centralt 
placerede, turkise indgangsdør blikket, og denne lidt uhøjtidelige farve bløder lidt op på den lukkede form, 
der har et anstrøg af fornem tilbagetrækning over sig. En smuk belægning af store granitsten i græsset fø-
rer op til denne indgangsdør.  
Den tilbagetrukne beliggenhed korresponderer fint med naboen. I den åbne forhave danner et fint udført, 
pavillonlignende udhus overgangen til det mere private. En elegant og arkitektonisk fint udformet villa, gi-
vet tegnet af en arkitekt, og med god beliggenhed. Huset er velholdt. 
 
 
Historiske bemærkninger 
p.t. ingen oplysninger. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510019425 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2ey 
Adresse: Klintevej 24 
Byggeår: 1993 
Funktion: Beboelse 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Klintevej 24   
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Bemærkninger 
Huset syner ikke af meget fra vejen, det møder blot gaden med en carport, der ligger under længehusets 
forlængede sadeltag, der er belagt med tagsten. Rygningen knækker let og brydes, idet terrænet falder, 
og i takt hermed skifter facadens materialer fra træbeklædning til mur i gule sten. Husets form er klart betin-
get af den smalle, terrasserede grund - huset forekommer at være klemt ind på en nedlagt stikvej til kysten. 
I stedet for forhave er der terrasser i flere planer langs husets østfacade, hvorfra der er udsigt til kysten. Mod 
naboen optræder den lange, let krummede længe som en afgrænsende væg. 
Facadedisponeringen forekommer i højere grad at være resultatet af grundens forudsætninger og be-
grænsninger, end at være resultatet af en arkitektonisk leg. Det giver et noget uroligt helhedsindtryk, der 
dog ikke hindrer oplevelsen af, at huset ser ganske rart ud. 
 
 
Historiske bemærkninger 
p.t. ingen oplysninger. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510019441 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2cs 
Adresse: Klintevej 26 
Byggeår: 1991 
Funktion: Beboelse 

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

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Klintevej 26   


