
dato: \9.10.79matr. nr. <Ole :BA.\ZKEGRXDE:'N I
(se :JACOB GlADESVE.:J (5)

BESKRIVELSE:
opførelsesår: 1898
til/ombygning:
antal etager/bygningsform: 1/2 - l eta-
ge, lang bygning sammenbygget med Ja-
cob Gades Vej 6 (måske tidligere red-
skabshus eller butik?)
fagdeling: ingen
gulvkote: 6.10

sokkelhøjde: 0,30 - 1,30 m
gesims: + 1,00 m tagryg: + 1,50 m
NB: husets tagryg ligger i plan med ni-
veauet på grunden til Jacob Gades Vej
4 A
ydervæg: grundmur, NB: meget hØj sokkel
blank mur af rØde sten
vinduer: små 2-rammede kvadratiske vin-
duer, hvidmalede, i gavl mod Barkegry-
den: dØr med rude (bliver ikke brugt)
+ 2 szere vinduer, træbeklædning under,
alt rødmalet
dør: ny stalddØr, mØrkt træ med glaspar-
ti ved siden af
bagside: et cirkulært og et rektangulært
vindue, farvet glas + blysprosser, røde
rammer
vedligeholdelse: nogenlunde
bevaringsværdi: en besynderlig, lang
bygning, i sig selv ikke særlig værdi-
fuld, men har en god rumdannende virk-
ning mod det smalle Fiskerstræde.

SITUATIONSPLAN mål 1:1000

AREALER:
grundareal se :Joc.obGades~ 6

etageareal roe Ibebygg.areal /05

ANVENDELSE:
bolig \05 I erhverv
andet
udnyt. tagetage I kælder
udhus (e) Igarage/carport
BEBYGGELSESPROCENT : se -Ja.cob Ga.de.sy~ 6



dato: 19.10.79matr. nr. 533 (-tS9°) BA"RKEG'RYDEN 2-
(æ. oe~ næe,ie a~

BESKRIVELSE:
opførelsesår: 1807
ti 1/ ombygning:
antal etager/bygningsform: l etage, 3-
længet gård, Z-form
fagdeling: lo fag
gulvkote: 5,90

sokkelhØjde: 0,20 - 0,50 m
(fra niveau op til 1/2 m højere end vej)
gesims: + 1,90 m tagryg: + 5,50 m
tag: stråtag, helvalm over gavl mod vest
halvvalm over gavl mod øst, 2 tagkviste,
2 murede skorstene, gule sten
ydervæg: hvid afskallet pudsning over
sort sokkel
vinduer: lyseblå, 2-rammede, sprossede
med rund overkarm, lyseblå sålbænke
dØre: lyseblå dobbelt fyldningsdØr med
ruder foroven + nyere fineret fyldnings-
dØr med rude
bagside: fagdeling brudt, knast i hjør-
net
mindre bygninger: l. nordlig sidelænge:
sortpudset, afskallet bindingsværk med
hvide tavl, lyseblå port + vinduer, 2.
faldefærdig carport + skur
vedligeholdelse: dårlig - alle vinduer +
stråtag burde fornyes, vestgavlen på
bindingsværksladen har sat sig vældig
meget i sammenbygningen med stuehuset
bevaringsværdi: bestemt en værdifuld
bygning, men trænger til en ordentlig
omgang for ikke at falde helt sammen, en
del uoriginale vinduer.

SITUATIONSPLAN mål 1:1000

AREALER:
grundareal 3'30 (2,96)

etageareal \65 Ibebygg.areal 190

ANVENDELSE:
bolig 104 I erhverv
andet Lade. Go
udnyt. tagetage I kælder
udhus (e) +Igarage/~ 15

BEBYGGELSESPROCENT: 50



dato: 19.10.79matr. nr. 590. BARKEGl?..YD~N 2-
(&:, ce~ io..-n:ee- aY\<)

BESKRIVELSE:
ubebygget, bortset fra en garage og et
par småskure, sammenhØrende med matr.
nr. 53a.

SITUATIONSPLAN mål 1 :1000

AREALER:
grundareal :392- (350)

etageareal Ibebygg.areal
ANVENDELSE:
bolig I erhverv
andet
udnyt. tagetage I kælder
udhus (e) Igarage/earfJE}"R 29
BEBYGGELSESPROCENT: 7



dato: 19./0.79 eA.R.kEGRYDEN :3matr. nr.53e. +5:/

BESKRIVELSE:
opførelsesår: 1935
til/ombygning: 1974
antal etager/bygningsform: 1 etage,
fritliggende villa, nærmest kvadratisk
grundform
fagdeling: ingen
gulvkote : ~ 70

sokkelhøjde: 0,30 0,90 m

tagryg: + 7,00 m
sort bølgeeternit,

gesims: + 2,90 m
otag: 45 sadeltag,

gul muret skorsten
ydervæg: grundmur, hvid stænkpudset mur
over koksgrå sokkel med kældervinduer,
øverste del af gavltrekant listebeklædt,
sortbejdset
vinduer: moderne udelte 2- og 3-rammede,
alle sortb~jdsede
dØr: 4 trin op til rØdbrun profileret
finerhoveddør, kældertrappe ved siden af
vedligeholdelse: god
bevaringsværdi: tvivlsom - en meget do-
minerende og ikke særlig veltilpasset
bygning, ligger hØjt og har i forhold
til omgivelserne meget store proportio-
ner.

SITUATIONSPLAN mål 1: 1000

AREALER:
grundareal 416

etageareal 11;2. !bebygg.areal 68
ANVENDELSE:
bolig \12- Ierhverv
andet
udnyt. tagetage .fuldt'" 54 I kælder 08
udhus (e) [garage/carport
BEBYGGELSESPROCENT: 27


