
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Fruegade 20 A

Matr.nr.
132 a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår: 1890
Om-/tilbygn.år: 1986

BBR
Samlet etageareal:  168 m2

Antal boliger:  2

Antal erhverv:  0

Fruegade 20 A

Hoveddør

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Stueetagen

Registrering foretaget:
marts 2012

Bygningen har ingen hoveddør. 
Adgangen sker via en port med 
dør. Porten er en revleport inddelt i 
felter.  

Bygning har fi re dannebrogsvinduer 
Vinduerne er udført i træ, malet 
hvide og med termoglas.
  
Bygningen har to to-fags københav-
nerkviste med hvidmalede træram-
mer og termoglas. Flunkerne og 
front er i zink. Kvistene er ”skåret” 
ind i sadeltaget.

Sadeltag med røde vingesten i tegl. 

Bygningen har to murede skor-
stene.



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen fremstår klar. I fremtiden kunne kvistene placeres og ud-
formes så ”skåret” i tagetagen ikke virker så markant. De to skorstene 
bør i fremtiden fremstå ens. 
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Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Bygningen fremstår med blank mur 
og med mange fi ne murdetaljer 
omkring vinduer og port. Hoved-
gesimsen er en bloktandsgesims. 
Farvesammensætningen mellem 
de hvide vinduer, den grønne og 
røde port samt det røde tegltag er 
harmonisk og bygningen præsente-
rer sig fi nt i gadebilledet.  Soklen er 
malet/tjæret sort. Materialevalget  
virker gedigent og robust. Tag- og 
nedløb er i zink.

Bygningen er en fi re/fem-fagsbyg-
ning  i 1½ etage og med udnyttet 
tagetage. Bygningen er et simpelt 
byhus i enkle materialer.  Byg-
ningen fremstår harmonisk og er 
symmetrisk opbygget omkring den 
dominerende portåbning. Vindues-
åbningerne i stueetagen er fl adbue-
de med bånd i tegl som markerende 
elementer af åbningerne og med fi n 
sålbænk.
 
Bygningens højde/drøjde virker 
harmonisk i forhold til nabobebyg-
gelsen. Bygningen er fritliggende, 
men er indpasset fi nt i forhold til 
byggelinien i Fruegade. 


