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Bemærkninger 
Huset fremstår med pudsede, grønne facader, hvilket kolliderer noget med facaderne på de omkringlig-
gende huse. Den gennemførte istandsættelse har dog taget hensyn til husets form og de nye vinduer er 
forholdsvis pæne med sprosser, ligesom tagets eternitskifer er et acceptabelt alternativ til naturskifer. Huset 
er sammenbygget med nr. 3 og det er meget forstyrrende for helheden, at de to huse har så udpræget 
forskellige farver og overfladematerialer. 
 
Historiske bemærkninger 
p.t. ingen oplysninger. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510041560 
Ejerlav:  Hylleholt By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 1p 
Adresse: Svinget 1 
Byggeår: 1890 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 5 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 5 
Originalitet 7 
Tilstand 3 
 
Samlet bevaringsværdi 6 

SAVE registrering| Faxe Ladeplads   Svinget 1   
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Bemærkninger 
Huset er den ene halvdel af et ”rækkehus”, bygget af de lokale kalksten. Det indgår i en fin helhed med et 
tilsvarende længehus på vejens modsatte side og har en høj kulturhistorisk værdi som noget af det ældste 
havnerelaterede arbejderbolig-byggeri i byen. Bygningsmæssigt er huset dog noget forfladiget af overma-
let murværk, nyere vinduer uden poste og sprosser samt bølgepladetag. Form, murværk og fagdeling er 
intakt. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset er en del af et dobbelthus, som formentlig fra begyndelsen har haft relation til livet på havnen. Det 
menes, at dobbelthuset tidligere blev kaldt for "Skipperhuset". Lejligheden var indtil slutningen af 1920'erne 
beboet af en hjælpelods og hans kone, indtil de omkring 1929 solgte det videre for en pris af 5.500 kr. Den 
nye ejer har haft sin indkomst fra flere forskellige erhverv, idet han både har drevet en osteforretning og en 
tilhørende ostetur til kunder i oplandet. Senere drev ejeren en broderi- trikotage- og symaskineforretning, 
indtil 2. verdenskrig satte en stopper for leverancer  af den type varer. Indtil lejlighederne blev modernise-
ret, havde hver familie i mange år et gammeldags "das" i et tilhørende udhus, som tillige kunne benyttes 
som "læsestue" for ældre aviser og ugeblade m.v.! Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510041579 
Ejerlav:  Hylleholt By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 1q 
Adresse: Svinget 2 
Byggeår: 1877 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 5 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 3 
Originalitet 5 
Tilstand 5 
 
Samlet bevaringsværdi 3 
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Bemærkninger 
Huset har en væsentlig placering i det lille miljø omkring ”Svinget”. Huset bærer dog præg af stilforvirring 
med to forskellige bygningskroppe, én i rød, blank mur og én med overpudset, grønmalet facade. At det 
er sammenbygget med nr. 1, som har en anden grøn farve og en anden tagbeklædning, er yderligere en 
årsag til det usamlede helhedsindtryk. Den del af huset, som fremstår med rødt murværk, har en ganske 
pudsigt og charmerende formgivet gavl mod det lille ”torv” med den gamle vandpumpe. De nyere uop-
delte vinduer er uheldige, ligesom den nyere tagbeklædning af malet, ”rød-spættet” metalbølgeplade er 
meget uklædelig for huset. 
 
Historiske bemærkninger 
Her boede "Skipper Hansen", hvis skib hed Johanne. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510041587 
Ejerlav:  Hylleholt By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 1m 
Adresse: Svinget 3 
Byggeår: 1900 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 6 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 5 
Originalitet 7 
Tilstand 3 
 
Samlet bevaringsværdi 6 
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Bemærkninger 
Huset er den ene halvdel af et ”rækkehus”, bygget af de lokale kalksten. Det indgår i en fin helhed med et 
tilsvarende længehus på vejens modsatte side og har en høj kulturhistorisk værdi som noget af det ældste 
havnerelaterede arbejderbolig-byggeri i byen. Murværket er desværre malet over og der er flere forskelli-
ge typer nyere vinduer, men det er meget klædeligt for bygningen, at det gamle tegltag og de gennem-
stukne åse med knægte er bevaret. Form, murværk og fagdeling er intakt. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset udgør sammen med Svinget 2 en del af et dobbelthus, som muligvis i tidligere tider blev kaldt for 
"Skipperhuset". I Svinget 4 boede i en længere årrække en af byens lokale skomagere, som fremstillede 
håndsyede sko med en ret karakteristisk officershæl. Skomageren blev tidligt enkemand men klarede i 
mange år derefter de fleste daglige fornødenheder uden hjælp udefra. Nogle af naboernes børn hjalp 
ham dog med diverse byærinder. Skomageren havde sit forretningslokale ud mod den nuværende Fakse 
Havnevej. Fra butikken kunne man gå direkte ind i skomagerens stue. En søn, som også var uddannet som 
skomager, overtog senere en nu forsvunden skomagerbutik midt på byens hovedgade. I begyndelsen 
kunne man hos skomager Nielsen i Svinget købe et par nye lædersko for 1,50 kr. pr. par!  Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510016027 
Ejerlav:  Hylleholt By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 1n, 8r 
Adresse: Svinget 4 
Byggeår: 1902 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 4 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 5 
 
Samlet bevaringsværdi 4 
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Bemærkninger 
Huset er den ene halvdel af et ”rækkehus”, bygget af de lokale kalksten. Det indgår i en fin helhed med et 
tilsvarende længehus på vejens modsatte side og har en høj kulturhistorisk værdi som noget af det ældste 
havnerelaterede arbejderbolig-byggeri i byen. Murværket er imidlertid pudset over og malet. Derimod er 
det et meget positivt træk, at det gamle tegltag er bevaret på hele længen. De nyere vinduer har en ac-
ceptabel udformning med lodpost og fagdelingen er intakt. Der hører et velbevaret udhus i bindingsværk 
med gammelt tegltag og vinduer til ejendommen. 
 
Historiske bemærkninger 
I dette gamle kalkstenshus er der lidt lavere til loftet end i husene på den modsatte side af vejen, og der 
har været op til 3 lejligheder i huset. I Svinget 5 boede i en længere årrække en ældre dame samt hendes 
datter, som blev kaldt for "Anna Sypige". Det var et par meget sirlige damer, som under 2. verdenskrig bl.a. 
ernærede sig ved at sprætte brugt tøj op for derefter at fremstille tøj til byens børn af brugbare dele heraf. 
Et par skibukser med tilhørende jakke kunne på denne måde fremstilles for en pris af 6-7 kr. i alt. Damerne 
levede yderst spartansk, idet belysningen i loftet var den mindst mulige. Som supplement til indtægterne 
ved syning, dyrkede damerne en kolonihave på Strandhovedvej. Haven blev tilset og passet hver dag fra 
kl. 5 og til mørket sænkede sig. Da "Anna Sypige"s mor døde, fortsatte Anna forretningen i nogle få år. Aas, 
2003. 
 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510041595 
Ejerlav:  Hylleholt By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 1l 
Adresse: Svinget 5 
Byggeår: 1880 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 3 
 
Samlet bevaringsværdi 3 
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Bemærkninger 
Huset er den ene halvdel af et ”rækkehus”, bygget af de lokale kalksten. Det indgår i en fin helhed med et 
tilsvarende længehus på vejens modsatte side og har en høj kulturhistorisk værdi som noget af det ældste 
havnerelaterede arbejderbolig-byggeri i byen. Murværket er imidlertid pudset over og malet. Derimod er 
det et meget positivt træk, at det gamle tegltag er bevaret på hele længen. De nyere vinduer er upassen-
de uden poste og sprosser, men fagdelingen er intakt. 
 
Historiske bemærkninger 
I lejligheden i gavlen ud mod den nuværende Fakse Havnevej boede en familie, hvor manden havde sin 
indkomst ved at arbejde som kalkstensarbejder på havnen. Familiens indtægter blev suppleret ved, at fru-
en i huset gik rundt til samtlige medlemmer af den lokale sygekasse for at opkræve kontingenter. Familien 
havde en ret stor børneflok, hvorfor en del af dem var nødsaget til at sove på loftet umiddelbart under 
tagstenene, som om vinteren ofte var isbelagte på indersiden. De fleste af børnene klarede sig godt sene-
re i livet. Når familien blev omtalt som familien Nielsen i "Gavlen", vidste alle i byen, hvilken familie man 
tænkte på.  Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510064587 
Ejerlav:  Hylleholt By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 1bf 
Adresse: Svinget 7 
Byggeår: 1880 
Funktion: Beboelse 

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