
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Valdemarsgade 5 

Matr.nr.
425, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår: 1899
Om-/tilbygn.år: 1976

BBR
Samlet etageareal: 496 m2

Antal boliger:  0

Antal erhverv:  1

Valdemarsgade 5

Portniche

Hoveddør

Vinduer

Skilt

Kviste

Tag

Skorsten

Retkantet portniche.

Fyldningsdør i grønmalet træ med 
overvindue. Døren er placeret i port 
nichen. 

To-fags dannebrogsvinduer ved 
stueetagen og to-fags vinduer med 
buet overvindue ved 1. sal. Vindu-
erne fremstår i grønmalet træ med 
termoglas.

Over portnichen kan svagt anes et 
påmalet skilt, ”Nordisk Good Temp-
lar Ordens Bygning, 1899”

Bygningen har fem københavner-
kviste med fl unke og front i zink. 
Kvistene fremstår med dels to- og 
trefags vinduer. Fælles for kvistene 
er, at de skærer sig ned i tagfl aden, 
og kun delvis optager vinduesryt-
men fra de underliggende etager. 

Sadeltag med sort skifer. Tagfl aden 
brydes af 2 tagvinduer. 

Bygningen har to skorstene.

Stueetagen

Registrering foretaget:
febr. 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis kvistenes form, proportion og 
placering blev bearbejdet, og der evt. blev placeret en dobbelt fyld-
ningsdør med overvindue ved portnichen. 
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Bygningen er kategoriseret 
med en høj bevaringsværdi.

Ved stueetagen fremstår facaden 
med grå kvadre og 1. sal i blank 
rød mur med fl ere detaljer. Der er 
god harmoni mellem facadens far-
veudtryk, de grønne vinduer og det 
grå skifertag. Tagrende og nedløb 
fremstår i zink, mens soklen frem-
står i grå grov puds.

Ni-fags bygning med fi ne detaljer 
som, almindelige bosse kvadre, 
murhuller muret med formsten og 
spejl, og aftrappet gesims muret 
med formsten, båret af buefrise. 
Bygningen har mange fi ne træk, 
men nichen ved porten trækker 
delvis ned, idet den i materiale-, 
farve- og detaljeringsgrad afviger 
fra det øvrige. 

Bygningen fremstår styrkende for 
gadebilledet.


