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Bemærkninger 
Husets materialer og form er i hovedtræk bevaret, men det nyomlagte tag med den asymmetrisk placere-
de kvist tynger og skæmmer huset betragteligt. 
 
Historiske bemærkninger 
Det vides kun, at husets navn er "Solhjem" og at det blev opført af en af byens første bundgarnsfiskere. Han 
stod senere til søs og sluttede med at blive byens første politibetjent, da han byggede sig et nyt hus på Klin-
tevej. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510043350 
Ejerlav:  Præstevænget, Hylleholt 
Matrikelnr.: 6z 
Adresse: Teglgårdsvej 1 
Byggeår: 1892 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 5 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 4 
Originalitet 5 
Tilstand 4 
 
Samlet bevaringsværdi 5 
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Bemærkninger 
Bortset fra tilbygget havestue på gavl fremtræder huset med et meget intakt udseende med skifertag, 
gennemstukne åse ved gavl, rødt murværk med dekorative brystninger, osv. Vinduerne er dog nyere kors-
postvinduer. Huset er et af de enkle og pænt proportionerede fire-fags huse, som der er en del af i de al-
lernærmeste omgivelser. Hjørnegrunden med udhuse og ældre have er fin i miljøet. 
 
Historiske bemærkninger 
p.t. ingen oplysninger. Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510043369 
Ejerlav:  Præstevænget, Hylleholt 
Matrikelnr.: 6æ 
Adresse: Teglgårdsvej 3 
Byggeår: 1897 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 3 
Originalitet 3 
Tilstand 3 
 
Samlet bevaringsværdi 3 
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Bemærkninger 
Trods nyt bølgepladetag med misklædende bred kvist, er huset ganske værdigt og intakt. Som eet af få 
steder i byen, er de originale kitfalsede og opsprossde vinduer bevaret, hvilket er et stort plus. Derudover 
falder huset helt ind under den lokale byggeskik omkring forrige århundredeskifte med de fem enkle fag, 
det røde mønstermurværk og udhus/garage. 
 
Historiske bemærkninger 
Indtil 1968 var Fakse Ladeplads en selvstændig kommune ved navn Hylleholt kommune. Kommunen hav-
de en pantefoged, som boede i dette hus. En søn overtog senere et nærliggende hus med tilhørende 
værksted. Pantefogden havde flere tillidshverv, idet han bl.a. var kasserer i det lokale vandværk, ligesom 
han i en periode var formand for Hylleholt Brugsforening. Aas, 2003. 
 
 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510043377 
Ejerlav:  Præstevænget, Hylleholt 
Matrikelnr.: 6aa 
Adresse: Teglgårdsvej 5 
Byggeår: 1895 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 3 
Originalitet 3 
Tilstand 5 
 
Samlet bevaringsværdi 3 
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Bemærkninger 
Muret hus med lav taghældning og træbeklædt gavltrekant. Lidt tilfældigt opdelt facade, bestemt inde-
fra og ud. Tidstypisk parcelhus beliggende på grænsen af ældre villakvarter og tæt/lavbebyggelse. En vis 
stilmæssig samhørighed med bebyggelsen overfor. Velholdt, indkørslen er under omlægning. 
 
Historiske bemærkninger 
p.t. ingen oplysninger. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510059206 
Ejerlav:  Præstevænget, Hylleholt 
Matrikelnr.: 6as 
Adresse: Teglgårdsvej 7 
Byggeår: 1983 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 7 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 6 
Originalitet 3 
Tilstand 4 
 
Samlet bevaringsværdi 6 
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