
BBR
Samlet etageareal: 698 m2

Antal boliger:  7

Antal erhverv:  2

Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Jernbanegade 1

Matr.nr.
245a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
I stueetagen er der service-
erhverv og på de øvrige eta-
ger er der beboelse.

Byggesager
Ejendommen blev opført i 
1933.

Jernbanegade 1

Hoveddør

Butiksdøre

Vinduer

Skiltning

Øvrige etager

Vinduer

Altandøre

Altaner

Tårn

Oprindelig, massiv trædør med et 
aflangt glasparti i midten.

Tre døre alle med store glasflader. 
Dørene har karme i træ, hvoraf de 
to er hvidmalede. Butiksdørene er 
indpasset det overordnede form-
sprog.

Store glaspartier med gennemgå-
ende højde og ens bredde. Selve 
vindueshøjden varierer dog som 
konsekvens af terrænets niveaufor-
skelle.

Skiltningen er placeret i de dertil 
indrettede felter over vinduerne. I 
højre side af facaden fylder skiltnin-
gen hele feltet ud, hvilket er uhel-
digt og gør skiltet for dominerende.

Stueetagen

1. og 2. sal har sidehængte termo-
ruder i grønmalede aluminiums-
rammer. Originale olivengrønne 
vinduer  i træ i tårnet samt på den 
tilbagetrukne øverste kobberbelagte 
etage.

Altandørene er de oprindelige med 
forsatsdøre og karme i grønmalet 
træ.

Betonaltaner, der er ”funkisrunde”, 
placeret i hjørnet mellem Frederiks-
gade og Jernbanegade.

En del af bygningen rager op over 
resten, ligesom den også er skudt 
frem i forhold til den resterende 
bygningsvolume mod Frederiksgade 
og Jernbanegade.

Registrering foretaget:
aug. 2011



SAVE

Arkitektonisk værdi  4

Kulturhistorisk værdi  5

Miljømæssig værdi  5

Originalitet   6

Tilstand    6

Bevaringsværdi  5

Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Tagetagen

Hele facaden

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Etagen, der er oprindelig, er be-
klædt med kobberplader. Vinduerne 
er i denne del smallere end i de 
øvrige etager.

Beklædt med ”skalmur” i tegl og 
teglfliser. Sokkel med tyndt lag 
”granit” puds.

Velproportioneret bygning med 
mange funkisdetaljer i formsproget. 
I materialevalg - især ”skalmur” i 
tegl og teglfliser taber bygningen 
noget. Stueetagens træbeklædning 
deler bygningen over i to dele. I 
højre side af stueetagen er denne 
beklædning dog næsten forsvun-
det, ligesom skiltningen her er for 
markant. Beklædningen bør derfor 
genskabes og skiltningen gøres 
mindre. 

Hjørneejendommen er med sit 
formsprog og proportion fint indpas-
set mellem de ældre bebyggelser.

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå klarere, hvis man genskaber den pudsede faca-
de, genskaber vinduerne ved altanerne, genskaber træbeklædningen 
ved stueetagen, og er konsekvent i brugen af kobber ved tagnedløb, 
inddækninger etc.


