
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Ingemannsvej 13

Matr.nr.
178v, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår: 1912
Om-/tilbygn.år: 1991 

BBR
Samlet etageareal:  282 m2

Antal boliger:  1

Antal erhverv:  0

Ingemannsvej 13

Hoveddør 

Vinduer

Karnap

Kvist

Tag

Skorsten

Beklædt dør i træ med hvidmalet 
ramme i træ.   

I stueetagen er der et fi re-fags dan-
nebrogsvindue i hvidmalet træ og 
med hvidmalede karme. Koblet og 
opsprosset rammevindue. 

På 1. salen er der to fi re-fags dan-
nebrogsvinduer i hvidmalet træ og 
med hvidmalet karme. 

I stueetagen er udført en karnap 
som en udposning på facaden. 
Karnappen er i hvidmalet metal/
aluminium. 

Bygningen har to kviste, som begge 
er hvidmalede og udført i træ. Vin-
duet er opsprosset. Kvisten er en 
helvalmet rytterkvist med fl unker i 
zink og front i hvidmalet.

Helvalmet tag udført i skifereternit. 

Bygningen har ingen skorsten. 

Stueetagen

Registrering foretaget:
marts 2012



Facaden fremstår fi ltset i en blågrå 
nuance. Der er fi n harmoni mellem 
den blågrå facade, den mørkere 
blågrå sokkel og det koksgrå tag. 
Materialsammensætningen er ind 
imellem uensartet - dette gælder 
kvist, vinduer og inddækninger.  
Tagrende og tagnedløb er udført i 
malet i zink. 

Hoveddelen af bygningen er en to- 
fagsbygning i 2½ etage. Byggesti-
len er murermestervilla. Bygningen 
er fysisk sammenhængende med 
Ingemannsvej 11 via en glasmel-
lembygning. Denne forbindelse 
er ikke begrundet arkitektonisk 
men ren funktionelt. På gadesiden 
klæder karnappen ikke bygningen. 
Bortset fra mellembygning og kar-
nappen er helhedsindtrykket fi nt.  

Bygningen placerer sig godt midt 
på grunden, med en lille forhave og 
beplantning, som ikke skæmmer 
bygningen. I sin helhed fremstår 
bygning og haveanlæg med især de 
to træer som afbalanceret og vel-
anlagt. I højde og drøjde matcher 
bygningen fi nt de øvrige bygninger 
langs Ingemannsvej. 

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klar, hvis taget i fremtiden bliver udført 
med naturskifer. Mellembygningen og karnappen virker som ”frem-
med” elementer og forstyrende på helhedsindtrykket. Det bør overve-
jes, om fl agstangen skal have en anden placering, så den ikke skæm-
mer den fi ne balance mellem forhaven og bygningen. 
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