
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Fisketorvet 2A-C

Stueetagen er malet sort, hvorved 
den indikerer tyngde set i forhold 
til sandfarven på de øvrige etager. 
Detaljer specielt omkring vindues-
hullerne på 1. og 2. sal er malet i 
samme sandfarvede nuance. 

Flot detaljering omkring hoveddø-
ren. Selve døren, der er i glas med 
ramme af træ, passer i sit form-
sprog ikke til detaljeringen.

Dobbeltdør i glas med ramme i alu. 
Døren er i samme materiale som 
den øvrige butiksfacade.

Store glaspartier med smalle karme 
i alu. Glaspatierne er ikke place-
ret optimalt i frohold til den øvrige 
facade.

Skiltningen er udført i glaspartiet og 
fremstår meget dominerende, når 
lyset i dette er tændt.

Stofmarkiserne er placeret over 
glasfacaden som et gennemgående 
bånd, hvorved den skærer facaden 
over i to dele.
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Hele facaden

Materialevalg og 
farvesammensætning
 

Stueetagen

Byggesager
Forhusbebyggelsen blev op-
ført i 1884.

Beboelse/erhverv
Der er butik i stueetagen og 
beboelse på de øvrige.

Matr.nr.
263a, Slagelse bygrunde

Adresse
Fisketorvet 2A-C

BBR
Samlet etageareal: 2.050 m2

Antal boliger:  11

Antal erhverv:  6

To-fags, sidehængte termovinduer i 
hvidmalet træ.

Små Københavnerkviste indklædt 
i zink. Umiddelbart følger kvistene 
vinduesrytmen fra 1. og 2. sal. 

Tag i rød vingetegl.

Registrering foretaget:
nov. 2011



Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man tilpasser facaden i stueeta-
gen til bygningens oprindelige arkitektoniske udtryk, nedtoner skiltnin-
gen og facadebelysningen, samt vælger indgangsdør, der respekterer 
bygningens formsprog.

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne
 

Ønsker man at fremhæve disse 
detaljer, kunne man med rette give 
detaljerne en lysere sandfarve nu-
ance. En større sammenhæng mel-
lem markiser og butiksfacade kan 
med fordel opnås, hvis markiserne 
får samme farve som stueetagens 
murflade.

Flot og velproportioneret 7-fags 
ejendom. Bygningen har mange 
flotte detaljer især omkring ind-
gangspartiet til beboelsen og om-
kring vindueshullerne på 1. sal. 
Bygningens sider understreges af 
rustikhjørner. Denne afslutning af fa-
caden sløres dog en anelse i venstre 
del af stueetagen, fordi vinduesglas-
set bryder igennem hjørnet. Havde 
markisen samme farve som facaden 
i underetagen, ville denne ikke syne 
så dominerende.

Bygningen skiller sig positivt ud ved 
at være blandt de mest detaljerede 
bygninger på Fisketorvet.
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Bygningen er kategoriseret 
med en høj bevaringsværdi.


