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Bemærkninger 
Trods nyere, uopdelte vinduer og dør samt tilbygning på bagside, et meget velbevaret hus med intakt 
mønstermurværk med lyse detaljer, skifertag, snedkerier langs tag, udhus, etc. 
 
Historiske bemærkninger 
Fra ca. 1942 til 1971 var huset hjemsted for byens telefoncentral under KTAS. Centralen blev flyttet hertil fra 
dens tidligere lokaler nær stationen. Centralen var opstillet i et særskilt lokale, og resten af huset benytte-
des til beboelse for centralbestyrerinden og hendes familie. I den første tid var centralen kun åben i dagti-
merne, men fra 1948 fik den status som døgncentral. Til at hjælpe sig med at betjene de dengang over 
500 abonnenter på centralen havde bestyrerinden et antal telefonistinder, hvoraf der i de travle perioder 
kunne være 4-5 i tjeneste ad gangen. Damerne sad ved hver sit omstillingsbord, der var monteret med 
mange ledninger, ure og kontakter m.v. I løbet af en dag ekspederedes omkring 2000 opkald – indenbys 
såvel som udenbys. Den 23. marts 1971 blev centralen automatiseret og flyttet til en anden adresse. Aas, 
2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510049022 
Ejerlav:  Præstevænget, Hylleholt 
Matrikelnr.: 6aq 
Adresse: Ægirsvej 1 
Byggeår: 1890 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 3 
Originalitet 3 
Tilstand 4 
 
Samlet bevaringsværdi 3 
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Bemærkninger 
Ret enkelt og kedeligt hus uden ambitioner og uden nogen nævneværdig karakter –og uden bevarings-
værdi. Falder udenfor sammenhængen, trods røde mursten. 
 
Historiske bemærkninger 
p.t. ingen oplysninger. Aas, 2004 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510049030 
Ejerlav:  Præstevænget, Hylleholt 
Matrikelnr.: 6am 
Adresse: Ægirsvej 2 
Byggeår: 1956 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 6 
Kulturhistorisk 7 
Miljømæssig 7 
Originalitet 4 
Tilstand 4 
 
Samlet bevaringsværdi 7 
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Bemærkninger 
Selvom huset har nyere bølgepladetag og usprossede vinduer, er det flot med en symmetrisk hovedfaca-
de med midtrisalit og dobbelt frontkvist og intakt fagdeling i det røde mønstermurværk. Pæn naturstens-
sokkel. Husets form er lidt usædvanlig, men fin. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset hedder Sparres Minde. Navnets oprindelse kendes ikke. Huset har rummet mange forskellige funktio-
ner, idet der bl.a. findes beretninger om, at det har lagt lokaler en af byens første lægekonsultationer med 
fast træffetid 1 gang om ugen. Før den tid måtte man tilkalde en læge fra Vemmetofte. En anden beret-
ning anfører, at der har været sommerpensionat til en pris af 2,50 – 3,00 kr pr. døgn. Og et ældre fotografi 
viser, at huset også har rummet bolig og værksted for en af de lokale sadelmagere.  I de senere år har det 
udelukkende været benyttet til almindelig beboelse.  Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510049049 
Ejerlav:  Præstevænget, Hylleholt 
Matrikelnr.: 6ap 
Adresse: Ægirsvej 3 
Byggeår: 1900 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 3 
 
Samlet bevaringsværdi 3 
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Bemærkninger 
Ganske velbevaret lille hus i rødt og gult mønstermurværk, selvom tag og vinduer er udskiftet til ringere 
æstetisk kvalitet, end oprindeligt. 
 
Historiske bemærkninger 
p.t. ingen oplysninger. Aas, 2003 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510049057 
Ejerlav:  Præstevænget, Hylleholt 
Matrikelnr.: 6bd 
Adresse: Ægirsvej 4 
Byggeår: 1902 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 3 
 
Samlet bevaringsværdi 3 
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Bemærkninger 
Pæn og velbevaret, rød murstensvilla, hvor blot vinduerne og lille træ-tilbygning forekommer upassende. 
Udhuset, snedkerarbejdet ved taget og murværksdekorationerne fremstår i rigtig pæn og original stand, 
ligesom det cementtagstens-hængte tag er et plus. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset er opført af afdøde skibshandler P. Chr. Jensen, mens han endnu sejlede som ejer og skipper på et 
af de lokale fragtskibe. Huset blev opført og stod færdigt til indflytning, inden P. Chr. Jensen i 1916 blev gift 
med en datter af en af de lokale smedemestre. I huset opvoksede efterhånden en børneflok på 4 piger og 
en dreng. I 1927 gik P. Chr. Jensen i land og overtog en eksisterende skibsprovinateringsforretning nær hav-
nen, mens huset på Ægirsvej stadig fungerede som bolig for købmanden og hans familie. Mange år senere 
har byens første tandlægepraksis i flere år haft til huse i hjørnestuen mod Ægirsvej og Thorsvej.  Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510049065 
Ejerlav:  Præstevænget, Hylleholt 
Matrikelnr.: 6e 
Adresse: Ægirsvej 6 
Byggeår: 1916 
Funktion: Beboelse 

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