
BBR
Samlet etageareal: 576 m2

Antal boliger:  2

Antal erhverv:  5

Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Byggesager
Ejendommen er opført i 1863.

Beboelse/erhverv
I stueetagen og 1. sal er der 
restaurant og bar og på de 
øvrige etager beboelse.

Matr.nr.
53, Slagelse bygrunde

Adresse
Gl. Torv 8

Dobbeltdør med buet overvindue, i  
sortmalet træ. Dørene virker tunge 
bl.a. grundet sprosserne.

Store vinduer der indordner sig de 
eksisterende rundbuede murhuller.

Neutral skiltning, udført som på-
klæbning på vinduerne.

To-fags dannebrogsvinduer i træ 
med termoglas.

Tre københavnerkviste med flunke 
i zink.

Vingetag i tegl. Tagets flade er kun 
brudt af kvistene, som trods de 
uheldige proportioner indordner sig 
husets vertikale rytme.

Butiksdøre

Vinduer

Skiltning og markiser

Øvrige etager

Vinduer

Kviste

Tag

Gl. Torv 8
Registrering foretaget:
dec. 2011



Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man bearbejder udformningen 
af vinduer og døre i stueetagen i overensstemmelse med bygningens 
formsprog. Der bør ved evt. ombygninger værnes om tagetagens samt 
1-2. sals udformning og materialevalg.

Hele facaden

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Stueetagen fremstår i en mørk grøn 
farve.  De øvrige etager i blank mur 
med rød mursten. Murhullernes 
detaljering er fremhævet med hvide 
nuancer, og derved skabes kontrast 
til facadefarven. Der er derfor en 
god kontrast mellem den mørke-
grønne farve, de røde mursten og 
farven på indfatningen omkring 
murhullerne.

Bygningen fremstår velproportio-
neret, som et 5-fags hus. Tyngden 
i stueetage spiller godt sammen 
med de ”lettere” etager ovenover. 
Facadens både vertikale og hori-
sontale opdeling står tydeligt frem, 
sammen med detaljerne omkring 
vindues- og dørpartier.

Både i højde og materialer passer 
huset fint ind i gadebilledet. Set fra 
Gl. Torv træder bygningen markant 
frem i husrækken.
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