
BBR
Samlet etageareal: 850 m2

Antal boliger:  3

Antal erhverv:  2

Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Byggesager
Ejendommen blev opført i 
1863. Ældre fotos viser at 
stueetagen oprindeligt bestod 
af fem rundbuede åbninger, 
hvoraf den yderste venstre 
var ejendommens portåbning.

Beboelse/erhverv
I stueetagen er der discotek 
og i de øvrige etager bebo-
else.

Adresse
Gl. Torv 10

Matr.nr.
52a, Slagelse bygrunde

Hoveddør

Vinduer

Skiltning

Øvrige etager

Vinduer

Tag

Skorsten

Hele facaden

Materialevalg og 
farvesammensætning

Hoveddør i glas og alu, med over-
vinduer. Døren virker skæmmende 
i materialevalg og proportion. Pla-
ceringen i forhold til vinduerne i de 
øvrige etager er uheldig.

De rundbuede vindueshuller er 
blændet med sortmalede træplader.

Skiltningen er udført som sorte 
enkeltbogstaver, og fremstår fint 
diskret i gadebilledet.

To-fags dannebrogsvinduer i træ 
med termoglas. Træværket er malet 
i en brunlig nuance.

Eternitplader, der brydes af fire 
ovenlysvinduer placeret i en uens 
takt. 

Bygningen har ingen skorsten.

Husets har en tvivlsom farvesam-
mensætning. I stueetagen er der 
brugt en mørk grøn nuance, som 
indikerer tyngde, hvormed stueeta-
gen får tyngde. I de øvrige etager 
har murværket en hvid nuance. 
Vinduernes træværk har en mørk 
brun nuance, mens detaljeringen 
under vinduerne er malet i en 
mørkere hvidlig nuance end selve 
murværket. 

Gl. Torv 10
Registrering foretaget:
dec. 2011



Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man bearbejder udformningen 
af vinduer og døre i stueetagen, og i særlig grad får reetableret de 
afblændede vinduer. Farvesammensætningen kan med fordel også 
bearbejdes, såvel som tagmaterielet i fremtiden bør udskiftes til rød 
vingetegl.

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

5-fags bygning med en relativ god 
vertikal inddeling. Vinduet længst til 
venstre er placeret med en anden 
indbyrdes afstand den de øvrige.
Der er mange gode detaljer i fa-
caden. Under vinduerne på 1. sal 
er der relieffer, og ved tagfoden 
et gesimsbånd med mange flotte 
detaljer.
Stueetagen fremstår derimod livløs 
grundet de afblændede vinduer, 
og  sammen med indgangsdørens 
forkerte proportioner og place-
ring virker stueetagen som helhed 
skæmmende for bygningen.

I proportion falder bygningen fint 
ind i gadebilledet og den øvrige 
bebyggelse på Gl. Torv.
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