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Ingemannsvej 8a-10a

Hoveddør 

Vinduer

Kvist

Tag

Skorsten

Hoveddørene består af to franske 
døre med ovenvindue. Dørene er 
udført i træ og malet i en brunlig 
farve.  

I stueetagen ud til Ingemannsvej 
er der 7 to-fags dannebrogsvinduer 
udført i træ og malet i en brunlig 
farve. Der optræder både gamle 
og nyere dannebrogsvinduer - med 
henholdvis forsatsvinduer og med 
termoglas. 

Bygningen har ingen kviste, ovenlys 
eller tagvinduer.  

Helvalmet tag med vingesten i rød 
tegl. Taget afsluttes med et lille 
svaj som kan give kan minde om et 
asiatisk pagodetag.   

Bygningen har 3 murede skorstene 
pudset i grålig farve.

Stueetagen

Registrering foretaget:
marts 2012



Facaden er pudset i hvidgrå farve. 
Hovedgesims er profi leret og malet/
pudset i en hvidgrå farve. Byg-
ningsdetaljer er  ikke markeret 
men pudset/farvet i samme hvidgrå 
farve.  Der er fi n balance i farve-
sammensætningen mellem den 
hvidgrå facade, gesims, de skulptu-
relle elementer, sorttjærede sokkel 
og tagets rødlige farver. Materiale-
sammensætningen er konsekvent 
med vinduer i træ, pudsede/malede 
overfl ader, og de rødlige teglsten 
fremstår ligeledes afbalanceret. 
Tagrende og tagnedløb er desværre 
udført i plast. 

Bygningen er en ni-fags bygning i 2 
etager. Bygningen rummer enkle og 
klare bygningsdetaljer. Bygningen 
har nyklassicistiske træk til trods 
for at bygningen er fra 1700-tallet. 
Dette skkyldes nok en ombygning 
i 1920’erne. Helhedsindtrykket er 
en markant bygning med enkle og 
klare træk.  

Bygningen står markant - tæt ved 
vejen. Et autoværn adskiller vejen 
og fortovet ind til bygningen. 

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klar, hvis man i fremtiden fi k udskiftet 
tagløb og tagnedløb til zink. Tilsvarende at vinduer fremstår ens. Til-
stædeværelsen af autoværnet er forståelig, men skæmmer bygningen.  
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