
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Valdemarsgade 14

Matr.nr.
427f, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår: 1905

BBR
Samlet etageareal:  214 m2

Antal boliger:  3

Antal erhverv:  0

Valdemarsgade 14

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

To-fags dannebrogsvinduer og fre-
deriksbergvinduer i hvidmalet træ 
med termoglas.

Bygningen har to københavner-
kviste med front og fl unke i zink, 
begge kviste er udført nedskåret i 
tagfl aden.

Sadeltag med røde falstagsten.

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
febr. 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis tagetagen blev arkitektonisk 
bearbejdet set i.f.t. bygningens øvrige arkitektoniske udtryk. Eksem-
pelvis kan man i fremtiden placere en større gavlkvist over facade-
fremspringet og fjerne de øvrige to kviste.
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Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Ved stueetagen er facaden lodret 
inddelt i to facadeudtryk, med et 
mindre facadefremspring. Den ene 
side fremstår hovedsagelig i en lys-
grå nuance, mens den anden frem-
står i en hvid nuance. Ved 1. sal 
fremstår facaden i blank rød mur. 
Hovedparten af facadens detaljer er 
malet i henholdsvis en grå eller hvid 
nuance, hvilket er medvirkende til 
at fremhæve disse fra murværket. 
Der er en fi n harmoni mellem de 
hvide vinduer, den blanke røde mur 
og de hvide og grå detaljer. Tagren-
de og nedløb er udført i zink. Sok-
len er malet i en mørk grå nuance.

Mindre 4 fags og 3 etagers byhus 
med detaljer som, almindelige 
bosse kvadre, refrengfuger, profi -
leret gesims trukket i puds samt 
vinduesinddækninger. Særlig de 2 
københavnerkviste virker meget 
markante, idet de er nedskåret i 
tagfl aden og ikke påtager rytmen 
fra vinduerne under.

Bygningen virker styrkende for be-
byggelsen langs Valdemarsgade, og 
skal særlig ses i sammenhæng med 
Valdemarsgade 16.


