
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Ingemannsvej 4

Matr.nr.
177x, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1924
Om-/tilbygn.år: 1964

BBR
Samlet etageareal:  217 m2

Antal boliger:  1

Antal erhverv:  0

Ingemannsvej 4

Hoveddør 

Vinduer

Kvist

Tag

Skorsten

Hoveddøren er en halvdør udført i 
træ og med opsprosning i vindues-
feltet. Døren er hvidmalet.  

Bygningen har i stueetagen to-fags 
dannebrogsvinduer med opspros-
ning. Vinduet er udført i træ, hvid-
malet og med opsprosning. Vinduet 
er et fortsatsvindue. 

I karnappen er et frederiksberg-
vindue ud mod gaden. I siden af 
karnappen er der et ét-fags vindue. 
Vinduerne er udført i træ, hvidmalet  
og med fortsats. 

Bygningen har en markant og 
dominerende pultkvist, som udgør 
næsten 1/3 af tagfl aden. Kvisten 
har fl unke og front udført i træ, 
som er malet i lysblå farve - samme 
farve som facaden. Vinduet er et 
dannebrogsvindue i træ og hvidma-
let. 

Halvvalmet tag med vingesten i rød 
tegl. 

Bygningen har en muret skorsten. 

Stueetagen

Registrering foretaget:
marts 2012



Facaden er malet/pudset i lyseblå 
farve. Bygningsdetaljer er fremhæ-
vet med en hvidlig farve nuance. 
Farvesammensætningen mellem 
den lysblå facadefarve, de hvide 
bygningsdetaljer og det røde tag 
samt soklen i en grålig farve frem-
står ikke så afbalanceret. Materia-
lesammensætningen er konsekvent 
med vinduer i træ, pudsede/malede 
overfl ader og de rødlige teglsten 
fremstår omvendt fi n og afbalance-
ret. Tagrende og tagnedløb er både 
udført i zink og plast. 

Bygningen vender front ud mod In-
gemannsvej.  Bygningen er en tre- 
fagsbygning i 1½ etage. Karnappen 
rummer mange bygningsdetaljer 
som gør bygningen markant. Byg-
gestilen er bygmesterhus.  

Bygningen er styrkende for ga-
debilledet. Matcher fi nt i drøjde 
og placering på grund de øvrige 
bebyggelser. Bevoksningen foran 
bygningen er markant og næsten 
for dominerende. 

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klar, hvis man i fremtiden fi k justeret 
pultkarnappen, så den i drøjde matcher resten af bygningen. Ligele-
des bør man i fremtiden overveje en anden farvesammensætning som 
er mere i overensstemmelse med de klassiske jordfarver. Endelig bør 
tagrende og -nedløb var af samme materiale - i zink. Forarealet kunne 
trænge til at blive trimmet, så bygningen fremstår mere i gadebilledet. 

SAVE

Arkitektonisk værdi  4

Kulturhistorisk værdi  5

Miljømæssig værdi  4

Originalitet   4

Tilstand    5

Bevaringsværdi  4

Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.


