
BBR
Samlet etageareal: 333 m2

Antal boliger:  2

Antal erhverv:  2

Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Byggesager
Matriklen havde oprindeligt 
to forhuse mod Fisketorvet. I 
1830’erne blev de to forhuse 
lagt sammen til en enkel to-
etagers ejendom.

Beboelse/erhverv
Serviceerhverv i stueetagen 
og beboelse i resten.

Matr.nr.
265a, Slagelse bygrunde

Adresse
Fisketorvet 8

Hoveddør

Butiksdør til venstre

Butiksdør til højre

Glasparti

Skiltning og markiser

Øvrige etager

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Dobbelt fyldningsdør i træ med 
blændet overvindue.

Butiksdør i gråmalet træ med 
termoglas. En fælles trappe giver 
adgang til alle tre døre.

Butiksdør i alu og glas.

Glaspartierne syner lige store, og 
deres overkant flugter overkanten 
på indgangsdøren. Størrelsen på 
vindueshullet er derfor fin, men 
selve glasset samt ramme kan be-
arbejdes set ift. bygningens arki-
tektur.  

Skiltningen er for begge butikker 
meget markant. Over hvert vindu-
esparti er placeret et større skilt, 
ligeledes er der påklæbet skiltning 
på vinduerne. Stofmarkisen over 
butiksfacaden til højre er meget 
skæmmende, idet denne er placeret 
i bæltegesimsen.

To-fags dannebrogsvinduer i hvid-
malet træ med termoglas.

2 stk. 3-fags københavnerkviste 
indklædt i zink. Vinduerne er udført 
som tre-fags dannebrogsvinduer, 
men da de er lavere end vinduerne 
på 1. sal virker proportionerne for-
kerte. Kvistene er ikke placeret, så 
de følger vinduestakten fra 1. sal.

Fisketorvet 8

Bølgeplader i eternit. Taggesimsen 
er en sparrenkopgesims.

Bygningen har ingen skorsten.

Registrering foretaget:
nov. 2011



Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man bearbejder skiltningen 
og vinduespartierne i stueetagen til bygningens oprindelige arki-
tektur, samt udskifter taget til rød vingetegl, og tilpasser kvistenes 
placering.

Farvesætningen af bygningen kan ligeledes bearbejdes,så bygning-
detaljerne fremstår mere tydeligt.

Hele facaden

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Facaden er pudset og malerbehand-
let i en lys/hvid nuance, bæltege-
simsen er hvid. Hoveddøren samt 
træværket i butiksdørene til venstre 
har en hvid/grå nuance. Eternitta-
get virker skæmmende for bygnin-
gen.

5-fags bygning med detaljer især 
omkring hoveddør. Facaden afslut-
tes i siderne af kvadersten. Hermed 
afgrænses butiksfacaderne til dels 
af disse og til dels af søjlerne ved 
hoveddøren. Bælte- og sparrenkop-
gesimsen er begge forholdsvis 
uspolerede og virker derved styr-
kende for bygningens identitet.

Bygningen passer fint ind i gadebil-
ledet både i proportioner og farve-
valg.
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