
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Stueetagen

BBR
Samlet etageareal: 920 m2

Antal boliger:  4

Antal erhverv:  3

Byggesager
Forhuset blev opført i 1857. 
Ud fra ældre fotos vides det 
at ejendommens oprindelige 
facade har ændret formsprog 
og karakter i løbet af perioden 
1948-1980.

Beboelse/erhverv
I stueetagen er der tøjbutik, 
på 1. sal kontorvirksomhed og 
i de øvrige etager beboelse.

Matr.nr.
260, Slagelse bygrunde

Adresse
Gl. Torv 2

Hoveddør

Butiksdør

Glaspartier

Skiltning og markiser

Øvrige etager

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Dobbelt fyldningsdør i træ med 
sprosseinddelt overvindue.

Dobbeltdør i glas med ramme i alu.

Tre forskellige størrelser glaspartier, 
alle i alu. 

Skiltningen er neutral, idet den er 
placeret som mindre påklæbninger 
på glaspartierne. Rullemarkiserne, 
der er placeret over hele butiksfa-
caden, virker dominerende.

To-fags hvidmalede dannebrogsvin-
duer med termoglas.

6 stk. københavnerkviste indklædt 
i zink. Kvistene er placeret i en 
bestemt takt, mellem 1. og 2. sals 
vinduer.

Brune eternitplader.

Bygningen har ingen skorsten.

Gl. Torv 2
Registrering foretaget:
dec. 2011



Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man bearbejder facadens ar-
kitektoniske udtryk som en helhed, med en konsekvent tilgang til de 
øvrige bygningers facadeudtryk på Gl. Torv.

Hele facaden

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Facaden er pudset i cementpuds, 
med ”refrengfuger”. Stueetagen er 
sort, mens de øvrige etager frem-
står i en sandfarvet nuance.

7-fags bygning. I sin helhed frem-
står bygningen arkitektonisk spole-
ret. Vinduesinddelingen i stueetage 
fremstår sammen med den pudsede 
facade i et nyere arkitektonisk ud-
tryk, mens dannebrogsvinduerne, 
dobbeltdør og kviste fremstår i en 
nyklassicistisk stilart.

Bygningens ”grove” arkitekturud-
tryk adskiller sig ud fra de øvrige 
bygninger ikke bare på Gl. Torv, 
men i området som helhed. I højde 
og drøjde har bygningen de rigtige 
proportioner ligesom visse byg-
ningsdetaljer samt det neutrale 
farvevalg passer ind i forhold til de 
øvrige bygning på Gl. Torv.
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