
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Sdr. Stationsvej 19

Matr.nr.
442, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår: 1900
Om-/tilbygn.år: 1988

BBR
Samlet etageareal:  
651+443= 1094 m2

Antal boliger:  1

Antal erhverv:  1

Sdr. Stationsvej 19

Portåbning

Hoveddør

Dør

Vinduer

Skilte

Kviste

Tag

Skorsten

Kurvehanksbuet portåbning, med 
dobbelt smedejerns gitterlåge.

Rammedør i gråmalet træ med 
glas- og fyldning. Døren har side-
parti.

Rammedør i gråmalet træ med bly-
indfattet rude og fyldning.

Ved stuetagen en og to-fags vindu-
er i gråmalet træ, med hovedsag-
ligt blyindfattede ruder. Ved 1. sal 
to- og tre-fags vinduer med buede 
overvinduer.

Skiltningen er udført som pladeskil-
te ved dør, samt to udhængsskilte 
ved port.

Bygningen har ni københavner-
kviste, med fl unke og front i zink, 
samt tegltag. Kvistene optager ikke 
vinduesrytmen fra de øvrige etager.
 
Sadeltag med rød vingetegl. 

Bygningen har en skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
febr. 2012



Facaden fremstår pudset i en lys 
grå nuance, med enkelte hvidma-
lede detaljer. Bygningens farvesæt-
ning fremstår relativ neutral, med 
den hvide og grå facade, den sorte 
sokkel, de grå vinduer og det røde 
tegltag. Tagnedløbene er udført i 
zink.

Toetages hjørnebygning, med 
enkelte detaljer som bæltegesims, 
buede fordakninger over vinduer, 
balustrader under vinduer og fron-
tispice over hjørnet. Ved stueeta-
gen bevirker de buede fyldninger 
ved vinduerne og de blyindfattede 
ruder, at bygningen kommer til at 
fremstår afvisende. Vinduet ved 
frontispicen er ligeledes medvirken-
de til at sløre bygningens arkitektur.

Bygningen har en fremtrædende 
placering i gadebilledet, men sær-
ligt farvesætningen er medvirkende 
til at sløre bygningens rolle i gade-
billedet.

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis farvesætningen af facaden 
blev bearbejdet i.f.t. bygningens arkitektoniske udtryk. Vinduerne i 
stueetagen bør ligeledes udskiftes med vinduer tilsvarende 1. sal.
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