
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Valdemarsgade 1

Matr.nr.
424, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår: 1900

BBR
Samlet etageareal:  1557 + 
195= 1752 m2

Antal boliger:  17

Antal erhverv:  1

Valdemarsgade 1

Hoveddør

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Dobbelt fyldningsdør i hvidmalet 
træ, udført med overvindue.

Frederiksbergvinduer og to-fags 
dannebrogsvinduer i hvid plast med 
termoglas. 

Bygningen har to københavnerkvi-
ste med fl unke i zink. Kvisttaget 
er udført med fi ne trædetaljer som 
små piedestaler.

Sadeltag med sortgrå skifer. Tagfl a-
den brydes af et tagvinduer og to 
ovenlysvinduer. 

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
febr. 2012



Ved stueetagen fremstår facaden 
med almindelige bosse kvadre, 
malet i en grå nuance. Ved 1. sal 
fremstår facaden i blank rød mur, 
med murede detaljer. Der er god 
harmoni mellem den røde mur, 
detaljerne i murværket, og de hvide 
vinduer. Soklen er malet i samme 
grå nuance som kvadrene. Tagren-
de og nedløb er udført i zink/plast.

Facaden har mange fi ne detaljer, 
som trukket gesims med roset-
ter, bæltegesims og pilaster. Under 
vinduerne er udført murede blæn-
dinger. Kvistene skærer sig ned i 
tagfl aden, hvorved fl aden deles i 
fl ere mindre fl ader. Hjørnetårnet 
er udført med lanterne på konkav 
tagfl ade. Kældervinduerne er udført 
som frederiksbergvinduer eller 
dannebrogsvinduer med kælderdør 
udført som pladedør.

Bygningen virker, særligt grundet 
hjørnetårnet, styrkende for gadebil-
ledet. Skal ses i sammenhæng med 
Sct. Mikkelsgade 9.

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis ikke kvistene var så markant 
”nedskåret” i tagfl aden, og vinduerne var udført i træ og ikke plast. 
Soklen kan med fordel markeres i en mørkere nuance. Ligeledes bør 
antennerne på tårnet fjernes. Grundlæggende bør facaden afstemmes 
i arkitektur, materiale og farvevalg med Sct. Mikkelsgade 9. Det er 
væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage 
yderligere ændringer på bygningen.
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Bygningen er kategoriseret 
med en høj bevaringsværdi.


