
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Sct. Mikkelsgade 21

Matr.nr.
438, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår 1906

BBR
Samlet etageareal:  162 m2

Antal boliger:  1

Antal erhverv:  1

Sct. Mikkelsgade 21

Hoveddør

Glasparti

Skilte

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Rammedør med planker, og rektan-
gulært glas, udført i brunmalet træ.

Glasparti i grå alu, med rammedør 
placeret i niche midt for partiet.

Pladeskilt med logo.

En-fags vinduer i hvid plast med 
gående ramme nederst.

Bygningen har 2 kviste med fl adt 
tag og fl unke i zink. Kvistene re-
spekterer ikke facaderytmen fra de 
øvrige vinduer.

Sadeltag med sorte eternitplader.

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
febr. 2012



Ved stueetagen fremstår facaden 
med grøn pladebeklædning og grøn 
fl isebeklædning. Ved 1. sal frem-
står facaden i blank rød mur, med 
detaljer omkring bl.a. vinduer og 
tagfod malet i en gul nuance. Taget 
fremstår i sorte bølgeplader. Der 
er god harmoni mellem de gule 
detaljer, den røde mur, og de hvide 
vinduer, mens særligt stueetagen 
skiller sig ud i farve og materiale-
sammenhæng. Tagrende og nedløb 
er udført i plast. Soklen er beklædt 
med brune fl iser.

Bygningen fremstår med fi ne detal-
jer, såsom indfatninger ved vinduer 
og bloktandsgesims. 
Stueetage og tag skiller sig dog 
væsentlig ud fra 1. salens arkitekto-
niske udtryk og er dermed med-
virkende til at gøre facaden uhar-
monisk. Kvistene respekterer ikke 
rytmen fra vinduerne  i stueetagen. 

Bygningen er arkitektonisk sam-
menhængende med Sct. Mikkels-
gade 23.

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis man forsøgte at tilbageføre 
stueetagen i respekt for bygningens oprindelige arkitektur og materia-
levalg, udskiftede vinduerne til dannebrogsvinduer i træ, samt udskif-
tede tagbeklædningen til rød vingetegl eller skifer.
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