
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Kirkepladsen 7

Matr.nr.
123, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager:
Opførelsesår: 1750
Om-/tilbygn. år: -

BBR
Samlet etageareal:  231 m2

Antal boliger:  0

Antal erhverv:  1

Kirkepladsen 7

Hoveddør

Vinduer

Tag

Skorsten

Dobbelt fyldningsdør i grønmalet 
træ. Udført med træudskæringer og 
koøje ruder i øverste fyldning.

To- og tre-fags bondehusvinduer i 
grønmalet træ med termoglas.

Sadeltag med rød vingetegl, udført 
med lav hældning. 

Bygningen har to skorstene.

Stueetagen

Registrering foretaget:
maj 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis de galvaniserede facadelam-
per i fremtiden bliver udskiftet med en model, der i farve og design 
og proportioner afspejlede bygningens arkitektoniske udtryk og ma-
terialesammensætning. Det er væsentligt at bemærke, at man skal 
være påpasselig med at foretage øvrige ændringer på facaden.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte. 
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Bygningen er kategoriseret 
med en høj bevaringsværdi.

Facaden fremstår pudset i en gul 
nuance, med enkelte hvidmalede 
detaljer. Der er en f ot farve- og 
materialemæssig harmoni mellem 
facaden, de grønne vinduer og ho-
veddøren, samt det røde tegltag og 
den sorttjærede sokkel. Tagrende 
og nedløb er udført i delvis hvidma-
let zink.

Velproportioneret byhus, 6 fags-
bygning i to etager med detaljer 
som, bæltegesims, hvidpudsede 
sålbænke og prof leret pudset 
gesims. Særligt den ældre (origi-
nale) dobbelte hoveddør og farve-
sætningen af facade, tag og sokkel 
er medvirkende til, at bygningen 
fremstår meget autentisk og ori-
ginal, og derved virker styrkende 
for det samlede f ne bymiljø om-
kring Kirkepladsen. Den er en god 
repræsentant for den tids arkitektur 
(1850´erne). 

Bygningen virker med sin højde, 
drøjde og arkitektur understre-
gende og styrkende for gade- og 
byrumsbilledet omkring kirken og 
skal også i særlig grad ses i sam-
menhæng med de øvrige mindre 
byhuse langs Kirkestræde.


