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BBR
Samlet etageareal: 1.320 m2

Antal boliger:  3

Antal erhverv:  6

Stueetagen

Byggesager
Ejendommen blev opført i 
1906.

Beboelse/erhverv
Bank- og kontorvirksomhed.

Matr.nr.
223, Slagelse bygrunde

Adresse
Schweizerpladsen 6

Hoveddør

Dør

Vinduer

Skiltning
 

Øvrige etager

Vinduer

Karnapper

Frontkvist

Kviste

Tag

Skorsten

Markiser

Hvid fyldningsdør placeret asym-
metrisk. 

Anonym dør i samme farve som 
facade.

Glaspartierne, der ikke er opspros-
sede, er placeret således at rytmen 
fra de øvrige etager overholdes. 
Pga. terrænfaldet er vinduerne til 
venstre for døren lidt længere end 
de øvrige.

Bankens røde logo virker for mar-
kant.

Schweizerpladsen 6

Sidehængte klassicistiske vinduer i 
hvidmalet træ. Halvdelen er udskif-
tet, og derfor er der blandede typer.

Fine karnapper, der understreger 
ejendommens symmetri omkring en 
midterakse.

Fine buede afslutninger af karnap-
pernes tag.

Heltagskviste. Kvistene følger den 
vertikale rytme, der er i den reste-
rende facade.

Sort naturskifter.

En enkel velproportioneret skor-
sten. 

Indpasset i vindueshullerne.

Signaturforklaring:
Mindre god 

Middel

God
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Bygningen er kategoriseret 
med en høj bevaringsværdi.

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man i fremtiden forsøger at 
tilbageføre bygningens stueetage, med udgangspunkt i bygningens 
oprindelige formsprog, og fjerner solafskærmningen ved dannebrogs-
vinduerne.

Hele facaden

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

God harmoni mellem den mørkegrå 
sokkel, den blanke mur, det sorte 
tag, de hvide indramninger omkring 
vinduerne, de hvide gesimser og 
træværket der er hvidt i de øvre 
etager og mørkegråt i stueetagen.

Flot og velproportioneret hjørne-
ejendom. Vinduerne i de øverste 
etager er godt markeret pga. den 
hvide indramning.

Foroven afsluttes bygningen fint 
af en aftrappet gesims båret af en 
buefrise. Bygningens symmetriske 
inddeling omkring en midterakse 
understreges af de to karnapper, 
men placeringen af dørene i stue-
etagen afviger herfra. Stueetagen 
virker dominerende og kunne med 
fordel bringes tilbage til det origi-
nale udtryk.

Bygningen falder materialemæssigt 
fint ind i gade- og byrumsbilledet 
på Schweizerpladsen. Pga. sine 
proportioner er den et markant ele-
ment på den øvre del af pladsen.


