
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Sct. Mikkelsgade 5

Matr.nr.
422, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår 1900

BBR
Samlet etageareal:  651m2

Antal boliger:  0

Antal erhverv:  1

Sct. Mikkelsgade 5

Hoveddør

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Facadedør med fyldning og termo-
glas. Døren har sideparti og over-
vindue, ligeledes med termoglas.

To-fags vinduer med overvindue 
i grønmalet træ med termoglas. 
Vinduerne ved 1. sal er udført med 
rundbuede overvinduer. 

Bygningen har en frontkvist med 
frontispice, placeret midt for byg-
ningen ved murfremspring, samt 
4 københavnerkviste med fl unke i 
termoglas.

Saddeltag med sortgrå skifer.  Tag-
fl aden brydes af 2 ovenlys.

Bygningen har 2 skorstene, samt 2 
ventilationsaftræk udført i sortmalet 
stål.

Stueetagen

Registrering foretaget:
feb. 2012



Facaden er beklædt med kvadre i 
stueetagen og fremstår i blank rød 
mur, med mange fi ne detaljer om-
kring 1. sal. Midt for facaden, ved 
frontkvisten, er udført et facade-
fremspring, der markerer indgan-
gen.  Der er god harmoni mellem 
den røde mur, kvadrene og de 
mange detaljer i cementpuds, samt 
de grønne vinduer. De to skorstene 
fremstår i gult murværk. Soklen er 
pudset i en grå nuance. Tagrende 
og nedløb er udført i zink. 

Ved stueetagen fremstår facaden 
med bossage kvadre og blændinger 
under vinduerne. Ved 1. sal frem-
står facaden i rød tegl, med blæn-
dinger under vinduerne, aftrappet 
gesims båret af buefrise og rundbu-
er ved vinduer udført med kilesten 
og slutsten. Midt for facaden er en 
mindre altan, udført med smede-
jernsværn.

Bygningen skaber sammen med 
Sct. Mikkelsgade 3 en fi n overgang 
mellem de fritliggende bygninger og 
de sammenbyggede etagebygninger 
mod banegården.

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis man afrenser kvadrene ved 
stueetage, samt fl ere af detaljerne ved 1. sal, pudser de murede skor-
stene i den farve, der harmonerer med bygningens øvrige arkitektur, 
fører ventilationskanalerne mod gård, samt udskifter kælderdøren i 
til dør i overensstemmelse med bygningens øvrige materialevalg og 
arkitektur. Det er væsentligt at bemærke, at man skal være påpas-
selig med at foretage øvrige ændringer på bygningen.
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Bygningen er kategoriseret 
med en høj bevaringsværdi.


