
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Hestemøllestræde 1 A, B, C

Matr.nr.
113, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
Brødrene Reimers Stiftelse, 
skænket til Slagelse håndvær-
ker- og industriforening i år 
1934

Byggesager
Opførelsesår: 1934
Om- /tilbygn. år: - 

BBR
Samlet etageareal:   1252+ 
94= 1346m2

Antal boliger:  16

Antal erhverv: 1

Hestemøllestræde 1 A, 
B, C

Port

Hoveddør

Glaspartier

Vinduer

Skilte

Altaner

Kviste

Tag

Skorsten

Retkantet portåbning, med dobbelt-
port i grønmalet træ.

Rammedøre med lodret inddelte 
glasfelter. Dørene er udført i olieret 
træ.

Glaspartier i hvidmalet træ placeret 
over hjørne.

To- og tre-fags vinduer i grøn-
malet træ med termoglas. Over 
indgangsdørene er udført lodrette 
vinduesbånd i plast med emaljerede 
glasfelter.

Over hjørnet ved butikken er skilt-
ningen udført som enkeltbogstaver 
samt som påklæbning på vindu-
erne. 

Over indgangspartierne er udført 
kummealtaner i hvidmalet beton.

Mindre kvist med fl adt tag udført 
med to-fags vinduer og fl unke i 
zink.

Sadeltag med rød vingetegl. Tagfl a-
den brydes af 13 tagvinduer.

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
marts 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klar, hvis vinduesbåndet over indgangsdø-
ren var udført i træ med klart eller matteret glas.
Det er væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at 
foretage øvrige ændringer på facaden.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet  5

Tilstand   5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Facaden fremstår i blank rød mur 
med hvidpudsede detaljer omkring 
indgang og altaner. Der er farve-
mæssigt god harmoni mellem faca-
den, de grønne vinduer og soklen, 
muret i hårdtbrændte mørkerøde 
sten. Tagrende og nedløb er udført 
i zink.

Velproportioneret større hjørnebyg-
ning med fremtrædende detaljer 
omkring indgangspartiet. Desværre 
er de lodrette vinduesbånd her ikke 
udført i overensstemmelse med byg-
ningens overordnende arkitektoniske 
udtryk og materialeholdning. Faca-
den er muret med Hamborgfuge, 
hvilket giver et fl ot spil i facaden. 
Hjørnebutikken er nænsomt indpas-
set bygningens formsprog, man bør 
dog have for øje at skiltningen kan 
blive for dominerende.  

Bygningen virker særdeles styrken-
de for gadebilledet 


