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Bemærkninger 
Trods vinduesudskiftning et velbevaret hus, inkl. Udhus. 
 
Historiske bemærkninger 
Husets navn er "Vesta". Den tidligere ejer var skipper og ejer af et skib af samme navn. Ejeren tilhørte en 
større familie ved navn Jensen, som for en stor dels vedkommende havde lokale relationer til søfart. 
Huset og dets tidligere ejere vil blive omtalt nærmere på et senere tidspunkt. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510027835 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2ax 
Adresse: Poppelvej 1 
Byggeår: 1898 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 6 
 
Samlet bevaringsværdi 3 
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Bemærkninger 
Huset har tilbygning og nyere usprossede vinduer, men er iøvrigt ganske velbevaret med intakte materialer 
og overflader, bl.a. et gammelt tegltag. Udhuset er ligeledes fint bevaret med gamle vinduer, tegltag, 
skorsten og bindingsværk. 
 
Historiske bemærkninger 
NB: Illustrationen er ikke korrekt. 
Huset hedder Lindely. Navnet hentyder til, at Poppelvej før kommunesammenlægningen i 1968 hed Linde-
vej. Vejen måtte herefter skifte navn i lighed med flere andre veje i den nye Fakse kommune. Huset har 
tilhørt en af byens kendte håndværkere, murermester Frederik Hansen eller dennes svigerforældre. Det 
blev i 1937 solgt til en fyrbøder på kalkovnen på havnen for 7500 kr, og de nye ejere udlejede straks i de 
følgende sommersæsoner en del af huset til turister fra især københavnsområdet. Én og samme familie le-
jede sig ind i 16 sæsoner efter hinanden! Aas, 2003 
 
 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510027843 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2ae, 2ca 
Adresse: Poppelvej 2 
Byggeår: 1900 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 6 
 
Samlet bevaringsværdi 3 
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Bemærkninger 
Murværk, støbte arbejder samt kalkstenssokkel er intakt. Huset har i nyere tid fået meget uheldigt tag, hvis 
udformning ”trykker” arkitekturen og ændrer dets proportioner. Huset virker ”overistandsat”. Udhuset er me-
get stort og er upassende i miljøet. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset hedder Kronborg. I de tilhørende udbygninger har der været et mindre mejeri med et tilhørende ud-
salg. Mejerist Frederiksen havde nogle få maskiner til fremstilling af mælk, fløde og smør. Senere flyttede? 
dette udsalg til mejeriet på Hovedgaden. I huset boede en anerkendt  malermester ved navn Gotfred 
Jensen, som i sine unge år var en ivrig fodboldspiller. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510027851 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2bk 
Adresse: Poppelvej 3 
Byggeår: 1902 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 6 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 4 
Originalitet 6 
Tilstand 3 
 
Samlet bevaringsværdi 6 
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Bemærkninger 
Garage- eller lagerbygning, der arkitektonisk bryder med områdets byggestil ved sit flade tag og helt åb-
ne, asfalterede indkørsel. Denne indkørsel er meget uheldigt udformet, men givet opstået ved husets oprin-
delige brug(??). Indkørslen antaster gadelinjen ved næsten at optræde som en lille sidevej. På husets bag-
side er påbygget en fuglevoilere/hønsegård, m.v., der kan anspore til gisninger om at dette lille sted må-
ske for ejeren er et lille, værdifuldt helle i hverdagen. 
 
Historiske bemærkninger 
For at langtidsopbevare madvarer af forskellig art, måtte husmødrene i en årrække benytte sig af systemet 
med henkogning i sepcielle henkogningsglas. I 1950 fremkom en ny konserveringsmetode, idet mange fæl-
les frysehuse blev opført på andelsbasis i mange bysamfund. Huset er et tidligere frysehus, som med tiden 
er blevet taget ud af brug, da hjemmefryserne vandt indpas i de private hjem. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510027878 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2fr 
Adresse: Poppelvej 4 
Byggeår: 1957 
Funktion: Garage- eller lagerbyg-
ning 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 8 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 8 
Originalitet 6 
Tilstand 6 
 
Samlet bevaringsværdi 8 
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Bemærkninger 
Murværk, tag, fagdeling, bislag og udhus bevaret, men alt er i meget dårlig stand. Vinduerne er yngre, 
muligvis fra 1930-40erne 
 
Historiske bemærkninger 
Huset er opført som et de første huse i området med fast tag, idet de syv nærmeste huse dengang alle var 
forsynede med stråtag. En del af snedkerarbejdet er udført som et svendestykke af en lærling, der var i læ-
re hos snedkeren på Klintevej. Husets første ejer, postbud Jens Jensen, var en særdeles kendt person i byen 
og i oplandet, idet han sammen med sine 2 brødre var en af byens berømte "3 syngende postbude". I sin 
fritid var han tillige en meget ivrig rosengartner, som beskar roser i mange af byens haver, ligesom han i 
turistsæsonen tjente lidt ekstra som tjener på Hotel Fakse Ladeplads nær stationen. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510027886 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2bn 
Adresse: Poppelvej 5 
Byggeår: 1902 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 2 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 8 
 
Samlet bevaringsværdi 3 
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Bemærkninger 
Enkel og lidt ydmyg fire-fags-facade er et væsentligt miljømæssigt karaktertræk. Murværk, kalkstenssokkel 
og fagdeling er intakt, men bølgepladetag med udhæng såvel som uopdelte vinduer og lille tilbygning er 
ikke befordrende for arkitekturen. 
 
Historiske bemærkninger 
p.t. ingen oplysninger. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510027894 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2an, 2fa 
Adresse: Poppelvej 6 
Byggeår: 1900 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 4 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 3 
Originalitet 5 
Tilstand 5 
 
Samlet bevaringsværdi 4 
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Bemærkninger 
Mønstermurværk, fagdeling og proportioner velbevaret. Nyere vinduer og tagbeklædning ulig den oprin-
delige. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset, som hedder "Solhjem", er også tidligere blevet omtalt som "Logen", idet det formentlig engang i 
1920'erne har været hjemsted for en lokal afholdsloge. Dette kan ikke belyses nærmere. Huset har senere 
tilhørt et af byens kendte hotelejere, idet Karoline og Jens Hansen på "Hotel Udsigten" på Klintevej benytte-
de det som bolig for en del af de unge piger, der i turistsæsonen arbejdede på "Udsigten". Huset har efter-
følgende tilhørt en familie, hvor manden arbejdede som rangérkusk på havnen.  Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510027908 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2bm 
Adresse: Poppelvej 7 
Byggeår: 1902 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 4 
 
Samlet bevaringsværdi 3 
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Bemærkninger 
Sommerhuslignende, træbeklædt hus med lavt sadeltag. Huset er malet i en frisk turkis farve med sortmale-
de detaljer og hvid gavltrekant. Husets hovedfacade er den symmetrisk opdelte gavl med tilbagetrukket 
indgangsparti midt for. Denne gavl forekommer ret lukket og tilknappet. På siden af huset er taget trukket 
med ud over en bryggerstilbygning, der kan være opført senere. Vinduer og døre er ikke originale. 
Forhaven domineres af kulørte raftehegn og carporten. Huset ligger gavlvendt, men skjult bag en høj hæk. 
Ud til gaden markerer huset sig kun med det overdækkede hul i hækken som carporten udgør.  
Husets bygningstype og beliggenhed afviger fra kvarterets mindre murermestervillaer, men er som sagt 
næsten ikke synligt i gadebilledet. 
 
 
Historiske bemærkninger 
p.t. ingen oplysninger. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510027916 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2ao 
Adresse: Poppelvej 8 
Byggeår: 1972 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 6 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 6 
Originalitet 5 
Tilstand 4 
 
Samlet bevaringsværdi 6 
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Bemærkninger 
Huset har meget skæmmende om- og tilbygget sydgavl og tag, hvis form, afslutning ved murkrone og be-
klædning har ændret husets karakter radikalt. Nye vinduer. Bevaret frontkvist og murværk er en formilden-
de omstændighed. 
 
Historiske bemærkninger 
p.t. ingen oplysninger. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510027924 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2bo 
Adresse: Poppelvej 9 
Byggeår: 1905 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 7 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 5 
Originalitet 7 
Tilstand 4 
 
Samlet bevaringsværdi 7 
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Bemærkninger 
Husets fagdeling, udstrækning og form er intakt, såvel som form og materiale på tag. Der pågår imidlertid 
en hvidskuring af det oprindeligt røde murværk, hvilket spolerer husets karakter. Vinduerne er alle nye. 
 
Historiske bemærkninger 
Husets navn er ukendt. Grunden er udstykket fra Rosendal gods i 1893 til skipper Hans Larsen. Senere bliver 
huset, som er opført af røde mursten, overtaget af byens første skibsprovianteringshandler, som havde for-
retning på Hovedgaden over for havnen. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510027932 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2s 
Adresse: Poppelvej 10 
Byggeår: 1893 
Funktion: Beboelse 

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