
BBR
Samlet etageareal: 1.086 m2

Antal boliger:  1

Antal erhverv:  4

Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Adresse
Nytorv 6

Matr.nr.
268, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
I stueetagen er der butikker 
og på de øvrige etager er der 
beboelse.

Byggesager
Ejendommen er opført i 1910 
af arkitekt Mørch.

Portniche

Dørene

Glaspartier

Skiltning og markiser

Øvrige etager

Vinduer

Altan

Facadekarnap

Kviste

Tag

Skorsten

Portniche placeret midt i bygnin-
gens facade. I åbningen er tre døre, 
to til butikkerne og en til trappeop-
gangen til de øvrige etager.

De tre døre er udført som buede 
fyldningsdøre i hvidmalet træ, med 
sprosseinddelt fyldning i glas.

Glaspartierne i hvidmalet træ ind-
ordner sig  facaden og de eksiste-
rende murhuller.

Skiltningen er udført diskret, som 
påklæbning på glaspartierne. Marki-
serne over glaspartierne virker deri-
mod meget dominerende og skjuler 
tildels de to buede murhuller ved 
glaspartierne.

Fire-fags palævinduer i hvidmalet 
træ med forsatsramme.

Facadekarnap overgår i en altan, 
med hvidmalet smedejernsgelæn-
der. 

Buet facadekarnap over portniche.

Gavlkvist placeret over facadekar-
nap, med dobbelt-fyldningsdør i 
træ, overvindue og opsprossede 
sidepartier. Mansard kviste placeret 
på hver side med flunke i zink.

Mansardtag udført i røde teglsten.

Bygningen har ingen skorsten.

Nytorv 6

Registrering foretaget:
dec. 2011



Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man fjerner markiserne, og er 
konsekvent i brugen af kobber til tagnedløb, inddækninger etc. Det er 
væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage 
ændringer på bygningen.

Facadens blanke mur i rød tegl spil-
ler godt sammen med de hvidma-
lede vinduer og døre, og det røde 
tegltag.

Bygningen er en velproportioneret 
3-fags ejendom. Velbevaret i re-
spekt for bygningens arkitektur og 
formsprog. Soklen er dog beklædt 
med brune fliser, der skiller sig ud. 

Facaden har en fin harmoni med 
de omkringliggende bygninger, og 
kommer via af sin originalitet til 
at fremstå, som en af de vigtigste 
og mest markante bygninger ud til 
Nytorv.  Ejendommen spiller derved 
en central rolle i bybilledet.

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Arkitektonisk helhed

Hele facaden
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Bygningen er kategoriseret 
med en høj bevaringsværdi.


