
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Stueetagen

BBR
Samlet etageareal: 707 m2

Antal boliger:  2

Antal erhverv:  7

Adresse
Gl. Torv 6
(Skal ses i sammenhæng med 
Rosengade 2)

Matr.nr.
258a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
I stueetagen er der butik, på 
1. salen kontorvirksomhed og 
i loftetagen beboelse.

Byggesager
Den nuværende ejendom blev 
opført i 1869. Både i 1936 og 
1961-62 blev der foretaget 
gennemgribende facade-
ændringer, hvorved bl.a. de 
rundbuede  muråbninger i 
stueetagen blev fjernet.

Hoveddør i gavl

Butiksdør

Glasparti

Skiltning og markiser

Øvrige etager

Vinduer i facaden

Vinduer i gavlen

Kviste

Tag

Tilbagetrukket dør i træ og glas, 
der i sit formsprog lægger sig tæt 
op af butiksdøren. 

Dørparti i træ og glas med to side-
partier i glas samt overvindue.

Glasparti udført som karnap med 
ramme i indfarvet gullig alu.

Butiksfacaden er tydeligt markeret  
med et langt bredt bånd, hvori et 
mindre skilt er placeret.
Båndet, der er udført cementpuds i 
grå nuance, er uheldigt for facaden. 
Båndet skærer bygningen over i en 
nedre og øvre del, hvilket forstær-
kes af stofmarkiserne.

To-fags termovinduer i grønmalet 
træ.

Buede enkeltvinduer i gavl. Fire af 
vinduerne er nyere og med termo-
ruder, de resterende er oprindelige. 
De nyere vinduer har samme form-
sprog som de oprindelige, der er 
sidehængte og i grønmalet træ. Alle 
vinduer er indpasset i de eksiste-
rende rundbuet murhuller.
To af vindueshullerne er blændede.

Rytterkvist/heltagskvist, med flunke 
i træ. Kvisten er placeret midt over 
facaden.

Skifertag i eternit. Tagfladen brydes 
af to ovenlysvinduer.

Gl. Torv 6
Registrering foretaget:
dec. 2011



Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man forsøger at bringe facaden 
tilbage til sit oprindelige udtryk, med en bedre inddeling af glasparti-
erne, samt fjerner det markante pudsede bånd.

Hele facaden

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Facaden står i blank rød mur med 
detaljer omkring vinduerne på 1. 
sal og ved gesimsen. I stueetagen 
ødelægges den harmoniske facade, 
idet facaden under vinduespartierne 
er beklædt med fliser, i en grålig 
nuance.  Den pudsede flade over 
vinduespartierne er ligeledes med-
virkende til at dele facaden i to. 

Mod Gl. Torv og Rosengade frem-
står bygningen som et 4-fags hus. 
Der er gode detaljer omkring vindu-
esåbningerne på 1. sal. 
Kvisten er i proportioner og form-
sprog fin. Det pudsede bånd over 
stueetagen virker ødelæggende for 
facaden, idet både formsproget og 
materialevalg på ingen måde har-
monerer med den øvrige facade. 

Bygningen er lavere end den om-
kringliggende bebyggelse, på Gl. 
Torv og langs Rosengade.
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