
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Sct. Mikkelsgade 1A, B, C

Matr.nr.
420a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelse 1912

BBR
Samlet etageareal:  341m2

Antal boliger:  0

Antal erhverv:  2

Sct. Mikkelsgade 
1A,B,C

Hoveddør

Vinduer

Kviste

Hjørnetårn

Tag

Skorsten

Fyldningsdør i olieret hårdttræ.

En- og trefags vinduer i hvidmalet 
træ med termoglas. Ved verandaen 
er et vindue udført med blyindfattet 
rude.

Bygningen har to mansardkviste, 
samt en kvist med terrassedør, pla-
ceret over balkon.

Bygningen er udført med hjørne-
tårn, med fransk tårntag, og et 
koøjevindue.

Københavnertag med skifer.

Bygningen har en skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
feb. 2012



Facaden fremstår pudset, malet i en 
hvid nuance. Detaljeringerne om-
kring vinduer og ved rustikhjørner 
er malet i en grålig nuance, hvor-
ved disse fremhæves.  Der er god 
harmoni mellem de hvide og grå 
nuancer ved facade, samt de hvide 
vinduer og den sortgrå skifer.
Fast baldakin, tagrende og nedløb 
er udført i zink. Trappegelænder 
og altanværn er udført i sortmalet 
smedejern. 

Bygningen fremstår med mange 
fi ne detaljer, såsom rustikhjørner, 
vinduesindfatninger, gesims og 
profi leringer i facaden. Hjørnetårnet 
virker styrkende for bygningen, og 
markerer på fi n vis indgangspartiet.

Bygningen skabe en fi n start på 
gaden, fra kirken mod banegården. 
Der er god harmoni mellem bygnin-
gens arkitektoniske udtryk og de 
øvrige omkringliggende bygninger. 
Den fl isebelagte forhave virker dog 
skæmmende for opfattelsen af byg-
ningen som en fritliggende bygning.

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis man udskifter vinduer med 
blyindfattede ruder, til vinduer i overensstemmelse med bygningens 
øvrige arkitektur og materialesætning. Belægningsstenene i forhaven 
kan med fordel erstattes af et egentligt haveanlæg, med bl.a. græs og 
hæk.
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