
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Slottensgade 28 A,B,C

Matr.nr.
141b, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1875
Omb. år: 2010

BBR
Samlet etageareal: 1074 m2

Antal boliger:  12

Antal erhverv:    0

Slottensgade 28 A,B,C

Hoveddøre

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Materialevalg og 
farvesammensætning

To dobbelte rammedøre i hvidmalet 
træ, inddelt i tre felter hvoraf et er 
udført med glas. Døren har over-
vindue.

To-fags dannebrogsvinduer i hvid-
malet træ med termoglas, samt 
et- og tre-fags vinduer i varieret 
udformning. Tre-fags vinduerne er 
udført med buet overkarm.

Syv rytterkviste udført med front, 
fl unke og tag i zink samt to-fags 
dannebrogsvindue.

Sadeltag belagt med rød vingetegl. 
Tagfl aden brydes et ovenlysvindue.

Bygningen har tre skorstene.

Stueetagen

Hele facaden

Registrering foretaget:
juni 2012

Hovedbygningen fremstår i blank 
rød mur og sidefl øjen med en ce-
mentpudset overfl ade. Overordnet 
set er der særligt mellem den mu-
rede facade, de hvide vinduer og det 
røde tegltag en fl ot farve- og mate-
rialemæssig harmoni. Mellem den 
pudsede grå facade, de hvide vin-
duer og det røde tegltag kunne det 
farvemæssige samspil med fordel 
styrkes ved at farvesætte facaden i 
én til to af de klassiske jordfarver. 
Tagrende og nedløb er udført zink.



Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis særligt kvistene i fremtiden  
indordner sig vinduestakten fra den underliggende etage, samt hvis 
sidebygningen blev farvesat ud fra den klassiske jordfarveskala.
Ligeledes kunne et-fags vinduerne med fordel udføres i arkitektonisk 
sammenhæng med bygningen.

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

Bygningskomplekset består af en 
toenhalvetages hovedbygning med 
sidefl øj. Særligt hovedbygningen 
fremstår velproportioneret med fi ne 
murede detaljer som; stenbeklædt 
sokkel, fl adbuede og rundbuede 
stik muret med issepunkt, aftrap-
pet gesims og omløbende gesims 
fortsat tagkanten rundt. Sidebyg-
ningen fremstår med få pudsede 
detaljer som indfatning omkring dør 
og profi leret pudset gesims. Ved ho-
vedbygningen er det særligt et-fags 
vinduerne med vandret sprosse der 
afviger fra det overordnede arkitek-
toniske udtryk. Ved sidebygningen 
er det de mange kviste, der ikke er 
afstemt med vinduestakten fra de 
underliggende etager, der slører op-
fattelsen af en arkitektonisk helhed.

Bygningen virker overordnede styr-
kende for gadebilledet. 


