
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Hoveddøren er dobbelt fyldningsdør 
udført i træ og hvidmalet - med 
glasparti. Gælder for både G og H. 

Der optræder både 2 og 3 fagsvin-
duer udført i træ og er hvidmalet 
samt med termoglas. Vinduerne er 
siddehængslet.   

Ingen kviste

Saddeltag med røde vingesten i 
tegl. Taget har 2 ovenlysvinduer og 
12 tagvinduer.

Ingen skorstene

Adresse
Fruegade 2 GH

Matr.nr.
120 e, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår: 1933
Om-/tilbygn.år:  - 

BBR
Samlet etageareal: 
(boligareal) 846 m2 

Antal boliger:  12
Antal erhverv:  

Fruegade 2 GH

Hoveddør

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Stueetagen

Registrering foretaget:
marts 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis man i fremtiden fjerner gitte-
ret ved kældervinder og udskifter klinkerne ved indgangspartierne og 
erstatter plasttagnedløb og - render til zink. 
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Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Bygningen er opført i blank mur 
med røde teglsten. God harmoni 
med materialevalg - som virker 
gedient og robust. Ligeledes er der 
god overensstemmelse mellem 
de  hvide døre, vinduer og de røde 
facadefl ader samt tag. 

Bygningen er en 11 fagsbygning i 3 
etager. Har klare funkistræk - især 
murværk og de vandrette vindues-
bånd. Bygningens lodrette marke-
ringer er omkring trappeopgangene 
- hvor de vandrette vinduesbånd 
er brudt. Placeringen af 3 fags-
vinduer er underordnet en lodret 
placering ved indgangspartierne. 
Indgangspartierne er markeret 
med enkle murstik og med overlig-
ger i cement. Bebyggelsen hedder 
”Fruergaarden”. Skiltningen heraf er 
enkeltbogstaver - placeret symme-
trisk mellem de to opgange.

Bygningens højde/drøjde virker 
umiddelbar voldsom set i forhold til 
2 A-C og 4 samt de øvrige bygnin-
ger i Fruegade. Men ellers har den 
en fi n placering i forhold til bygge-
linien i Fruegade og stiforbindelsen 
overfor bygningen.


