
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Bredegade 6

Matr.nr.
48a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
H.C. Andersen gik i Latinskole 
her fra 1822-1826.

Byggesager
Opf. år: 1903 
Om-/tilbygn. år: 1955 

BBR
Samlet etageareal: 417+420= 
837  m2

Antal boliger:  3
Antal erhverv:  2

Bredegade 6

Portåbning

Hoveddøre

Vinduer 

Skilte

Kviste

Tag

Skorsten

Rundbuet portåbning med portind-
fatning og kartouche.

Dobbelt rammedør i olieret hårdt-
træ, med rundbuet overvindue.

Ved stueetagen rundbuede en-fags 
vinduer, med den øvre tre-fags 
inddeling. Ved de øvrige etager 
tre-fags dannebrogsvinduer. Alle 
vinduer er udført i hvidmalet træ. 

Skiltning udført som påklæbning på 
vinduerne. 

Bygningen har fem rytterkviste med 
fl unke i zink og front i træplade. 
Kvistene er nedskåret i tagfalden.

Sadeltag med sort skifer.

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
febr. 2012



Facaden fremstår ved stueetagen i 
gråt kvadremurværk, ved de øvrige 
etager fremstår facaden i blank rød 
mur. Der er en fl ot harmoni mel-
lem facaden, de hvide vinduer, den 
olierede hoveddør og det sorte tag. 
Skiltningen på vinduerne virker 
desværre delvis forstyrrende for 
farvesætningen. Tagrende og ned-
løb er udført i zink.

Velproportioneret etagebygning 
med fl ere fl otte detaljer som 
kvadremurværk, kartouche over 
port og indgangsdør, indfatnin-
ger i granit omkring vinduer, 
forskudsjern og pudset gesims 
med frise udført med indhugget 
guldtekst. Desværre afviger sær-
ligt kviste og hoveddør fra denne 
overordnede gennemførte klas-
sicistiske arkitektur. Vinduerne ved 
stueetagen kunne ligeledes være 
udført med bedre hensyntagen til 
bygningens arkitektoniske udtryk.

Bygningen virker styrkende for 
gadebilledet. Placeringen af telefon- 
og el-skabe midt for facaden virker 
dog yderst uheldig. 

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klar, hvis skiltning i fremtiden blev fjer-
net, samt hvis dør og vinduer ved stueetagen bliver arkitektonisk 
bearbejdet i.f.t. facadens oprindelige arkitektoniske udtryk. Endelig at 
kvistene bliver bearbejdet således at de i materiale og farver matcher 
bygningens øvrige arkitektoniske udtryk. 

SAVE

Arkitektonisk værdi  2

Kulturhistorisk værdi  2

Miljømæssig værdi  4

Originalitet   4

Tilstand    3

Bevaringsværdi  2

Bygningen er kategoriseret 
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