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Bemærkninger 
Husets hovedform og facadeinddeling er bevaret, men derudover er alle overflader forandret. Huset, som 
sandsynligvis har stået i røde sten, er pudset og malet, der er nye vinduer overalt og taget har en upassen-
de form med stort udhæng, bred taskekvist og ny indfarvet cementstensbeklædning. Huset har efter alt at 
dømme oprindeligt været helt eller delvist magen til nabohuset i nr. 3, som har samme størrelse og fagde-
ling. 
 
Historiske bemærkninger 
p.t. ingen oplysninger. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510043709 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2bu 
Adresse: Tjørnevej 1 
Byggeår: 1913 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 7 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 6 
Originalitet 7 
Tilstand 3 
 
Samlet bevaringsværdi 7 
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Bemærkninger 
Huset er den ene halvdel af et noget klodset dobbelthus, der falder lidt udenfor den miljømæssige sam-
menhæng. Det er uklart, hvordan huset oprindeligt har set ud. Der hersker stilforvirring med et tilføjet funkis-
præget hjørnevindue og bevarede gamle vinduer og bislag. Huset er sprut-pudset og har et meget tyn-
gende tag med alt for stort udhæng, taskekvist og bølgepladebeklædning. Hovedfacaden domineres af 
kraftig bevoksning. Det er skæmmende, at de to halvdele af dobbelthuset ikke fremstår med samme over-
fladebehandling og vinduestype. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset hedder Prøvestenen. Navnet hentyder til et forsøg, som den daværende cemantfabrikant N. P. Niel-
sen i Fakse Ladeplads gjorde med fremstilling af mursten af cement. Flere huse i området er opført af disse 
sten – nogle med indlagte bånd af f.eks. røde teglsten. Prøvestenen er et dobbelthus, hvor der har boet 
flere kendte personer. Her skal blot nævnes en mangeårig bogholder på Faxe Kalkbrud samt fru Dagmar 
Frederiksen, som i en årrække drev et privat vaskeri på ejendommen. Der har senere boet en skibsfører, 
som havde et lille skib ved navn Falken. Hans søn blev senere chef for en stor tankskibsflåde i fjernøsten, 
hvorpå han bosatte sig i Hongkong og i USA.  Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510043717 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2bp 
Adresse: Tjørnevej 2 
Byggeår: 1914 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 7 
Kulturhistorisk 6 
Miljømæssig 7 
Originalitet 6 
Tilstand 6 
 
Samlet bevaringsværdi 7 
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Bemærkninger 
Murværk med brændte fuger og kalkstenssokkel bevaret samt intakt fagdeling. Hovedfacaden har to tre-
fags vinduer og ikke 4 to-fags vinduer, som er det mest udbredte blandt tilsvarende huse i byen. Taget er 
udskiftet og har uheldig beklædning og facon med udhæng. Alle vinduer er nye og med brede sprosser. 
 
Historiske bemærkninger 
p.t. ingen oplysninger. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510043725 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2af 
Adresse: Tjørnevej 3 
Byggeår: 1908 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 4 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 5 
Originalitet 6 
Tilstand 3 
 
Samlet bevaringsværdi 5 
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Bemærkninger 
Huset er den ene halvdel af et noget klodset dobbelthus, der falder lidt udenfor den miljømæssige sam-
menhæng. Det er skæmmende, at de to halvdele af dobbelthuset ikke fremstår med samme overflade-
behandling og vinduestype. Murværket er her malet over, der er nye vinduer og taget er uheldigt formet 
og beklædt. Kalkstenssoklen og det gamle udhus er de eneste formildende omstændigheder i bevarings-
sammenhænge. 
 
Historiske bemærkninger 
  

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510043733 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2bq 
Adresse: Tjørnevej 4 
Byggeår: 1900 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 7 
Kulturhistorisk 6 
Miljømæssig 6 
Originalitet 7 
Tilstand 6 
 
Samlet bevaringsværdi 7 
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Bemærkninger 
Trods nyere usprossede vinduer og bølgepladetag, et stadig helstøbt hus med mønstermurværk i cement/
kalksandsten i to grå nuancer, der giver det et meget specielt præg. Husets form er traditionel med fire fag 
og frontkvist og det omlagte tag skjuler ikke murkrone og gesimser. 
 
Historiske bemærkninger 
Huset hedder Viekær. Det er opført af bl.a. cementsten fra den nærliggende cementvarefabrik. Indtil 1968 
har Tjørnevej hedder Ahornvej. En af byens kendte rutebilvognmænd købte i 1928 huset af et par ældre 
mennesker, og i den tilhørende garage kunne vognmanden på plads til sin første rutebil, der kunne rumme 
ca. 18 personer. Ruten gik fra Fakse Ladeplads over Dysted til Næstved. Under krigen – og helt frem til 1947 
– måtte vognmanden køre på generatorbrænde, idet benzin til ruten ikke kunne fremskaffes. Da vogn-
mandens forretning udviklede sig, købte han i begyndelsen af 1940'erne et stykke jord i nærheden, hvorpå 
han opførte en ny bolig med tilhørende garager. Vognmanden kørte sin sidste tur den 1. oktober 1965, på 
hvilken dato Dystedbilen standsede. Aas, 2003. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510043741 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2br 
Adresse: Tjørnevej 6 
Byggeår: 1904 
Funktion: Beboelse 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 5 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 7 
 
Samlet bevaringsværdi 3 
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Bemærkninger 
Husets form og fagdeling er tilsyneladende intakt og helheden er for så vidt ganske god med stort udhus 
og hjørnegrund. Det må dog antages at huset oprindeligt har stået i rød blank mur, eftersom de udståen-
de fuger kan anes under den nuværende filtsede og malede overflade, der er lidt fremmed for byens arki-
tektur. Bislag, veranda og synlige spærender er bevaret. De uopdelte vinduer og taget er nyere og de 
bræddebeklædte gavltrekanter er skæmmende. 
 
Historiske bemærkninger 
p.t. ingen oplysninger. Aas, 2004. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3510043768 
Ejerlav:  Ll. Favrby By, Hylleholt 
Matrikelnr.: 2cc 
Adresse: Tjørnevej 8 
Byggeår: 1906 
Funktion: Beboelse 

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