
BBR
Samlet etageareal: 872 m2

Antal boliger:  9

Antal erhverv:  3

Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Smedegade A+B

Matr.nr.
203a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
I stueetagen er der service-
erhverv og på de øvrige eta-
ger er der beboelse.

Byggesager
Forhuset er opført i 1905.

Smedegade 15A+B

Portåbning

Glaspartier til venstre 
for port

Glaspartier til højr
for port

Skiltning

Øvrige etager

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Firkantet portåbning, med port ud-
ført som pladedør med sidepartier, 
og overvinduer i hvidmalet træ.

Glaspartier i hvid eller brunmalet 
træ. Partierne varierer indbyrdes i 
højde og bredde. 

Glaspartier i hvidmalet træ. Parti-
erne varierer indbyrdes i højde og 
bredde.

Skiltningen er udført dels som 
pladeskilte, enkeltbogstaver og 
påklæbning på vinduerne. Skiltene 
er hverken i form eller placering 
afstemt indbyrdes.

To og tre-fags vinduer. Udformet 
som dannebrogs- og frederiks-
bergvinduer, i hvidmalet træ, med 
termoglas.

Rytterkviste med flunke i zink, og 
front i gråmalet træ. Kvistene har 
tre forskellige størrelser, og place-
ringen virker tilfældig.

Sorte eternitplader. Tagfladen bry-
des af to ovenlysvinduer.

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
dec. 2011



Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klart, hvis man i fremtiden bearbejder 
bygningens arkitektur i stueetagen, samt tilpasser materialevalget på 
taget til bygningens oprindelige udtryk.
Skiltningen kan ligeledes afstemmes bedre, i overensstemmelse med 
bygningens øvrige udtryk og farvesammensætning.

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Stueetagen fremstår pudset, malet 
i tre forskellige nuancer af blå. Ved 
de øvre etager fremstår facaden 
i blank rød mur, med hvidmalede 
detaljer. Tagfladens sort/grå farve 
harmonerer dårligt med den øvrige 
facade. Ved udskiftningen af taget 
kan husets farvesammensætning 
med fordel genovervejes.

Velproportioneret 7-fags bygning, 
med en god horisontal opdeling 
af facaden. Huset har mange fine 
detaljer såsom balustre, flade 
fordakninger, hvide indramninger 
omkring vinduerne og profilerede 
gesimser. Stueetagen adskiller sig 
dog markant fra den øvrige facade, 
dels er glaspartierne placeret uden 
hensyntagen til facaden over, og 
dels er den varierede farvesætning 
medvirkende til at forstyrre faca-
dens samlede udtryk.

Bygningen er støttende for gadebil-
ledet.
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