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Årets gennemgang.
Søndergaard. Rosengårdsvej 60

Velproportioneret vinkelbygget husmandssted i vestjysk stil.
Gennemgribende istandsat for nogle år siden. Delvist rekonstrueret.
Gesimser har aldrig fået kalk og der er lidt manglende kvalitet i døre og porte. Trænger generelt til maling
og vedligehold.

Frisvad mølle. Stilbjergvej 132, Varde.

Ejendom smukt beliggende med mølledam, dæmning og smuk natur.
Stuehus opført 1916. stald 1939 og lade 1941. Gårdspladsen er pyntet lidt rigeligt op hvilket går noget ud
over autensiteten.
Stuehuset har gennem tiderne fået flere ombygninger der har givet den mere ”Bedre byggeskik” præg end
oprindeligt. Fagdeling og materialeholdning er dog opretholdt. Stuehuset fremstår pudset og gulmalet med
hvide gesimser og med en fin detaljering i de nyere vinduer. Stald og lade fremstår næsten originalt med
rødstensfacader dog med nyere pladetag i stedet for de oprindelige pandeplader.

Mejlsvej 85

Fint tidlig 1800 tals stuehus i vestjysk stil med stråtag, 3 skorstene og hvidtede gesimser. Nyere udlænger i
gule teglsten. Nyere døre med uheldig detaljering og enkelte plastikvinduer i gårdfacaden.

Letbæk mølle, Letbækvej 25, Hodde

Klassisistisk hovedbygning i vestjysk stil med fint bevaret murværk, tag og skorstene, beliggende i et smukt
bevaret møllelandskab med dæmning og mølledam. Desværre er ca. halvdelen af vinduerne i hovedplanet
udskiftet til plastik med indlagte snydesprosser.

Søndergade 16, Tistrup

Fint lille stationsbyhus fra o. 1907-09.
Opført af daværende elværksejer Albert Hegtmann.
Naboen nr 14 er det gamle elværk fra 1907.
Pudset murværk med 2 farvet opmaling og svejtsertag
med svejfede spærender og vingetegl. Opriundelug
hoveddør og meget fin detaljering i de nyere vinduer.
Der er tydeligvis skelnet mellem hovedfacader i pyntelig
stil og de sekundære facader der i kraft af den beskedne
husdybde kun har få vinduesåbninger.
Gennemrestaureret med gode detaljer i dør, vinduer,
tagværk og murværk.
Oprindeligt har der været flade rillede falstagsten på taget
og de små ruder har være ”overtryksruder”. 2 slanke
skorstene

