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Bemærkninger 
Huset er fuldstændigt forandret siden opførelsen og fremstår beklædt med en skal af påmurede hvide 
”kalksandsten”, uopdelte vinduer, der sidder lidt forskudt og nyere bølgeplade-tag, der især over karnap-
pen har en yderst klodset form. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset hedder Høgsholt. En tidligere ejer, kaldet Ole Høgsholt, har arbejdet på den nærliggende cement-
varefabrik.  Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510043245 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2cb 
Adresse: Søvej 2 
Byggeår: 1906 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 9 
Kulturhistorisk 6 
Miljømæssig 8 
Originalitet 9 
Tilstand 5 
 
Samlet bevaringsværdi 8 
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Bemærkninger 
Huset er et typisk fire-fagshus i røde sten. Nyere bølgepladetag med for stort udhæng og nyere vinduer 
samt ret skæmmende karnap er upassende, ligesom en øgning i den ene side af gavlen mod gavlen har 
ændret på den symmetriske hovedform. 
 
Historiske bemærkninger 
Husets navn er ukendt. P.t. vides kun, at en af byens 3 lodser har boet her. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510043245 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2bs 
Adresse: Søvej 4 
Byggeår: 1907 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 5 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 3 
Originalitet 5 
Tilstand 3 
 
Samlet bevaringsværdi 5 
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Bemærkninger 
Huset er stort og har en lidt ”buttet” villastil, der er utraditionel for byen, mens det røde murværk med de 
fremstående fuger er mere typisk. Husets form og fagdeling er uberørt af tiden. Tag og hovedparten af vin-
duer er skiftet til nyere, der er af en ringere æstetisk kvalitet end de oprindelige. Bislag, enkelte gamle vin-
duer og døre, et karakteristisk indgangsparti med søjle samt et meget intakt udhus er godt bevaret. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset hedder Edelslund. Det har tjent som bolig for en af byens anerkendte murermestre og er formentlig 
opført af denne.  Gennem haverne, som tidligere var anlagt med sirlige højbede, var der forbindelse til 
pensionatet Udsigten, som murermesterens datter og svigersøn drev med stor dygtighed. Huset menes og-
så at have været ejet af en tækkemand. På pensionatet Edelslund kunne man i hine tider, d.v.s. omkring 
1920,  bo med fuld pension for 2,50 – 3,00 kr pr. døgn. Huset har desuden tjent som privatbolig for værtspar-
ret på Udsigten. De to ejendomme havde i en længere årrække fælles vandforsy-
ning fra en velfungerende brønd i haven bag Edelslund. Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510043261 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2ch 
Adresse: Søvej 6 
Byggeår: 1911 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 4 
 
Samlet bevaringsværdi 3 
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Bemærkninger 
Et beskedent lille fire-fagshus, der sammen med udhus og tilsvarende nabohus skaber fint miljø. Huset er 
opført i grå cementsten med røde mursten som dekoration. Hovedformen er intakt, mens taget er nylagt 
med røde cementtagsten. Tagfod og vindskeder misklæder huset, ligesom reparationsfugningen af mure-
ne, et nyt murhul til vindue i gavlen samt nyere vinduer uden poste er uheldigt. 
 
I 2003 er husets ydrevægge malet gult på grund af en udbredt nedbrydning af murstenen. Bemalingen har 
dog medført at den arkitektoniske værdi og originaliteten af huser er reduceret væsentligt. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset har været ejet af familien Irgens. Aas, 2004 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510043296 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2bæ 
Adresse: Søvej 8 
Byggeår: 1917 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 6 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 3 
Originalitet 7 
Tilstand 5 
 
Samlet bevaringsværdi 6 
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Bemærkninger 
Enkel og lidt ydmyg arkitektur. God miljømæssig helhed med udhus og tilsvarende nabo. Fagdeling og 
rødt murværk intakt. Vinduer er udskiftet, men dog til nye med lodpost og sprosser. Tagformen er uheldig 
for huset med gavludhæng og udhæng med ”knæk” over murkronen og tagbeklædningen er ligeledes 
upassende. 
 
Historiske bemærkninger 
I Fakse Ladeplads har der i tidens løb eksisteret flere kendte skibsværfter. På J. Koefoeds værft var en tidli-
gere beboer med til at bygge de store 4-mastede skonnerter, som omtales på udmærket måde i anden 
tilgængelig lokal litteratur. Skibsbyggeren blev imidlertid smittet med en lungesygdom og måtte opgive sit 
arbejde på værftet, hvorefter han efter en længere rekreationsperiode måtte ernære sig ved fremstilling 
af børster m.v.! En tidligere beboer var gift med en polskfødt dame. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510043326 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2bd 
Adresse: Søvej 10 
Byggeår: 1907 
Funktion: Beboelse 

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