
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Kirkepladsen 4

Matr.nr.
146b, Slagelse bygrunde (sm, 
som Kirkepladsen 2)

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1908

BBR
Samlet etageareal:  288 
+122=410 m2

Antal boliger:  3

Antal erhverv:  1

Kirkepladsen 4

Hoveddør

Butiksdør

Vinduer

Glasparti

Kviste

Tag

Skorsten

Beklædt dør med rektangulær rude, 
placeret vertikalt i døren. Døren 
er udført i træ, med buet fyldning 
øverst.

Rammedør med bred sprosse og 
fyldning nederst. Døren er udført 
i træ med mindre, buet fyldning 
øverst.

To- og tre-fags dannebrogsvinduer 
samt frederiksbergvinduer i hvid-
malet træ med termoglas.

To glaspartier udført med større 
kvadratisk rude nederst og buet 
karm med sprosser øverst. 

Bygningen har en rytterkvist place-
ret i mansarden samt en gavlkvist 
med spidsstag placeret over faca-
dekarnap. 

Mansardtag med skifer ved man-
sard og rød vingetegl ved den øvre 
del.

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
maj 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis taget var udført ensartet med 
skifer, og dørene udført som fyldningsdøre med buede overkarme.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte. 
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Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Facaden fremstår i blank rød mur 
med enkelte gråpudsede detaljer. 
Der er en fi n farve- og materiale-
mæssig harmoni mellem facaden, 
de hvide vinduer, døre og glasparti-
er samt den skiferbelagte mansard. 
Det røde tegltag afviger desværre 
delvis fra det overordnede farve- og 
materialevalg.  Tagrende og nedløb 
er udført i zink.

Etagebygning med detaljer som 
facadekarnap, bæltegesims, aftrap-
pet gesims båret af buefrise samt 
fl adbuede stik muret med formsten. 
Særligt facadekarnappen kunne 
med fordel være overgået til altan, 
såvel som tagfl aderne kunne være 
belagt ens med skifer. 

Bygningen virker delvis styrkende 
for pladsdannelsen ved kirken. I 
forhold til nabobebyggelsen hen-
holdsvis til højre og venstre har 
bygningen en ekstra etage.


