
BBR
Samlet etageareal: 610 m2

Antal boliger:  0

Antal erhverv:  1

Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Langes Gård 28A+B

Matr.nr.
263b, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
I en del af ejendommen er 
der på nuværende tidspunkt 
diskotek. Den resterende del 
står tom, men lejes ud til 
erhvervsformål.

Byggesager
Ejendommen blev opført i 
1895.

Langes Gård 28A+B

Dør

Vinduer

Skiltning

Facade mod 
Langs Gård

Dør

Vinduer

Skiltning
 

Tag

Fyldningsdør i træ med glas i den 
øverste fyldning. Hverken form-
sproget, proportionerne eller place-
ringen virker optimal.

To-fags trævinduer, sidehængt med 
termoglas. Tre vindueshuller er 
tilmuret.

En aflang sort flade er malet sort 
over døren. Skiltningen, der er pla-
ceret til venstre for døren, består 
af enkeltstående bogstaver udført i 
træplanker. Skiltningen virker klod-
set og skæmmende for helhedsind-
trykket.

Dobbelt fyldningsdør i træ. Døren 
er fint indpasset i den fladbuede 
muråbning.

To-fags vinduer i træ, sidehængte 
med termoglas. Vinduernes indbyr-
des placering samt deres placering 
i forhold til de tilmurede vindu-
eshuller på 1. salen er fin, men 
formsproget er ikke optimalt, idet 
opsprosningen virker for klodset.

Skiltningen er anbragt som enkelt-
stående bogstaver på en træplade, 
der er placeret over døren, men un-
der muråbningens bue. Skiltningen 
fremstår enkel og elegant.

Rød vingetegl.

Gavl mod Skovsøgade

Registrering foretaget:
nov. 2011



Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man tilpasser vinduerne til 
husets oprindelige arkitektur samt reetablerer de tilmurede vindues-
huller.

Bygningen er pudset i en okkergul 
nuance og udført med brunmalede 
vinduer og døre. Soklen er i kam-
pesten. Facaden skæmmes af et 
sortmalet felt.

Facaden fremstår uharmonisk 
grundet de tilmurede vindueshul-
ler. I fremtiden bør der tilstræbes 
en større sammenhæng mellem de 
enkelte bygningsdele og det over-
ordnede arkitektoniske udtryk. 

Bygningen fremstår som et vigtigt 
element i gadebilledet, med gavl 
mod Fruegade. Den lille pladsdan-
nelse foran gavlen kunne med 
fordel styrkes.

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden
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Kulturhistorisk værdi  3

Miljømæssig værdi  4

Originalitet   4
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Bevaringsværdi  4
Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.


