
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Bygningen har to pålagte døre som 
hoveddøre til henholdsvis 36 A og 
B samt en pålagt port i hvidmalet 
træ.

Bygningen har otte to-fags bon-
dehusvinduer udført i træ og med 
termoglas.

Bygningen har to københavnerkvi-
ste med bondehusvinduer. Front 
og vinduer er udført træ og med 
termoglas. Flunker er i termoglas.

Bygningen har facadefront - syme-
trisk placeret. I facadefronten har 
fi re to-fags bondehusvinduer og et 
tre-fags bondehusvindue. 

Sadeltag med røde vingesten i tegl. 

Bygningen har 2 murede skorstene.

Adresse
Fruegade 36 AB

Matr.nr.
140 a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

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

BBR
Samlet etageareal:  257 m2

Antal boliger:  3

Antal erhverv:  0

Fruegade 36 AB

Hoveddør

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Stueetagen

Registrering foretaget:
marts. 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen fremstår klar. I fremtiden bør bygningens døre/port, faca-
defarver samt skiltningen/inskriptionen overvejes, så disse matcher 
husets historie, arkitektur og gadens øvrige bygninger.    

SAVE

Arkitektonisk værdi  5

Kulturhistorisk værdi  4

Miljømæssig værdi  4

Originalitet   5

Tilstand    5

Bevaringsværdi  4

Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Bygningen fremstår pudset i en 
lyserød-/pink nuance. Hovedgesim-
sen er en trukket gesims. Vindu-
erne på 1. etage er indfattede. Far-
vesammensætningen er behersket, 
og bygningen præsenterer sig fi nt 
og markant i gadebilledet.  Soklen 
er pudset i lys grå nuance. Materia-
levalget  virker gedigent og robust. 
Tag og -nedløb er i zink.

Bygningen er en 11-fagsbygning  i 
1½ etage. Bygningen er et sim-
pelt byhus men med fi ne detaljer. 
Bygningen fremstår harmonisk og 
er symmetrisk opbygget omkring 
facadefronten/porten. Vindues-
åbningerne i stueetagen og på 1. 
etage er fl adbuede og med hvidma-
lede sålbænke.  

Bygningens højde/drøjde virker 
understøttende for bybilledet og 
omgivelserne.  Over porten er hu-
sets historie angivet som ”Navernes 
Hus” og med 3 cirkler med farverne 
i de skandinaviske fl ag.


