
BBR
Samlet etageareal: 1.724 m2

Antal boliger:  0

Antal erhverv:  8

Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Byggesager
Ejendommen blev opført i 
1943 af arkitektfirmaet Steu-
del & Knudsen Pedersen.

Beboelse/erhverv
I stueetagen er der jobbutik 
ved AF, og på de øvrige etager 
er der kontorvirksomhed.

Matr.nr.
119l, Slagelse bygrunde

Adresse
Gl. Torv 7

Hoveddør

Butiksdør

Vinduer

Skiltning

Øvrige etager

Glasparti mod rund-
kørsel

Glasparti ved trappe-
opgang.

Øvrige vinduer

Franske altaner

Hvidmalet fyldningsdør med fyld-
ninger i glas. 

Butiksdør med stort glasparti og i 
hvid alu.

Glaspartierne underordner sig ikke 
de overliggende etagers vindues
inddeling.

Skiltningen er bl.a. placeret på mu-
ren over glaspartierne. Skiltningen 
er forholdsvis markant, med relativt 
dybe bogstaver. På vinduerne er 
placeret påklæbnings-reklamer. 
En baldakin er placeret over hjør-
net. Baldakin i zink er tilpasset 
bygningsformsprog.

Fem-fags glaspartier, med tre ud-
gående rammer, tophængte med 
termovinduer i hvidmalet træ. 

Smalt glasparti, bestående af 6 
vinduer placeret over hinanden, 
sprosseinddelt. Vinduerne er i hvid-
malet træ. 

Tophængte termovinduer i hvidma-
let træ, med overvinduer. I form-
sprog adskiller de sig fra de oprin-
delige over hoveddøren i Slotsgade. 

Formmæssig sammenhæng med 
termovinduerne. De franske alta-
ner er neutralt indpasset i facaden, 
bygningen ville dog fremstå mere 
klart uden. 
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Registrering foretaget:
dec. 2011



Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man fjerner gadelysarmaturet 
mod rundkørselen, bearbejder vinduer og glaspartier i overensstem-
melse med bygningens formsprog, samt nedtoner skiltningen. Ved 
udskiftning af vinduer bør opsprosningen være tyndere - således at 
glaspartierne fremstår mere elegante.

Hele facaden

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

SAVE

Arkitektonisk værdi  3

Kulturhistorisk værdi  4

Miljømæssig værdi  3

Originalitet   3

Tilstand    4

Bevaringsværdi  3

Bygningen er kategoriseret 
med en høj bevaringsværdi.

God harmoni mellem den blanke 
mur, stueetagens sandstensbeklæd-
ning, den blanke røde mur og de 
hvide vinduer, døre og altangelæn-
dere.

Flot funkislignende hjørneejendom. 
Med de oprindelige vinduer må 
bygningen have fremstået meget 
elegant. Netop facaden ud til rund-
kørslen har en facade, som kan ses 
fra mange vinkler og som rummer 
stor detaljeringsgrad. Vinduerne 
skiller sig også ud her ved at være 
noget større. Detaljen omkring 
fugerne med vandrette fuger i lys 
mørtel og rødlige studsfuger er fin.

Markant bygning, som spiller godt 
sammen med øvrige bygningers 
arkitektoniske udtryk og bidrager til 
at give tyngde til byrummet om-
kring rundkørslen. 


