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Bygningen har to revledøre i 
hvidmalet træ som hoveddøre til 
henholdsvis 38 og 38 A.

Bygningen har fi re to-fags bon-
dehusvinduer udført i træ og med 
termo glas.

Bygningen har to kviste. I Fruegade 
38 er det tre fags bondehusvindue 
udført i hvidmalet træ og med fl adt 
tag. Flunker, inddækninger og front 
er i zink. I Fruegade 38A er kvisten 
en københavnerkvist, og vinduet 
er malet i hvid farve. Flunker og 
front er i zink.  Begge kviste er med 
vinduer i termoglas.

Bygningen har en frontispice som 
også har to bondehusvinduer med 
hvidmalet træ og termoglas.  

Sadeltag med rødbrune vingesten i 
cement. 

Bygningen har to murede skor-
stene.



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen fremstår klar. I fremtiden bør bygningens kviste gøres ens. 
I det hele taget bør både 38 og 38 A fremstå ens i materialer, farver 
og detaljer. Bygningens tag og -nedløb bør udskiftes til zink. Døre 
bør overvejes, så disse matcher husets historie, arkitektur og gadens 
øvrige bygninger.    
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Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Bygningen fremstår pudset i en gul-
lig  nuance. Hovedgesimsen er en 
trukket gesims. I frontispicen er der 
i forlængelse af den trukne gesims 
en tandsnitsgesims. Farvesammen-
sætningen er behersket og bygnin-
gen præsenterer sig fi nt og markant 
i gadebilledet.  Soklen er pudset/
tjæret i sort farve. Materialevalget  
virker gedigent og robust. Tag og 
-nedløb er i plast.

Bygningen er en fem fagsbygning  i 
1½ etage. Bygningen er et simpelt 
byhus, men med få enkle detaljer. 
Bygningen fremstår harmonisk og 
er symmetrisk opbygget omkring 
frontispicen/facadefronten. Vindu-
esåbningerne i stueetagen og på 1. 
etage er fl adbuede og med mørke 
sålbænke.  

Bygningens højde/drøjde virker 
understøttende for gadebilledet og 
omgivelserne.  


