
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Fruegade 46 - 48

Matr.nr.
94 a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår: 1915
Om-/tilbygn.år: 1986

BBR
Samlet etageareal:  448 m2

Antal boliger:  8

Antal erhverv:  0

Fruegade 46 - 48

Hoveddør

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Stueetagen

Registrering foretaget:
marts 2012

Bygningen har to fyldningsdøre i 
hvidmalet træ med opsprossede 
glaspartier som hoveddøre til hen-
holdsvis Fruegade 46 og 48.

Opgangsvinduer er to x fi re et-fags-
vinduer i hvidmalet træ og med ter-
moglas. Øvrige vinduer er tre-fags 
dannebrogsvinduer, hvidmalet træ 
og med termoglas. Kældervinduer 
er opsprossede enkeltfagsvinduer - 
i hvidmalet træ og med enkeltglas.

Bygningen har tre to x to-fags 
taskekviste. Vinduerne er bonde-
husvinduer i træ og med enkeltglas. 
Front er i træ, mens fl unker er i 
zink.

Sadeltag med røde vingesten i tegl. 
Taskekvistene har eternit som tag. 

Bygningen har fem murede skor-
stene.



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen fremstår klar og  markant. I fremtiden bør bygningens 
kviste have samme tagmateriale som resten af taget og med front og 
vindue i samme farve som de øvrige vinduer i bygningen.     
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Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Bygningen fremstår i blank mur 
med røde teglsten.  Gesimsbånd og 
stik er ligeledes i røde teglsten. Far-
vesammensætningen er harmonisk, 
og bygningen præsenterer sig fi nt 
og markant i gadebilledet.  Soklen 
er pudset og fremstår i en grålig 
nuance. Materialevalget  virker 
gedigent og robust. Tag og nedløb 
er i zink.

Bygningen er en etagebygning op-
ført som en seks-fags bygning  i 2½ 
etage.  Bygningen fremstår harmo-
nisk og er symmetrisk opbyggede 
omkring de fremskudte trappeop-
gange. Vinduesåbningerne i stue-
etagen og på 1. etage er fl adbuede 
og med mørke sålbænke. Vinduer 
i opgangene er retvinklede mens 
vinduesåbningerne i kælderen er 
rundbuede. 

Bygningens højde/drøjde virker 
understøttende for gadebilledet og 
omgivelserne.  


