
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Algade 28

Matr.nr.
163a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1801
Omb. år: 1979

BBR
Samlet etageareal: 44 m2

Antal boliger:  0

Antal erhverv:  1

Algade 28

Portåbning

Hoveddør

Glasparti

Vinduer

Skilte

Kviste

Tag

Skorsten

Retkantet portåbning, med dobbelt 
port udført i hvidmalet træ, og med 
ovale vindue med farvet glas. Dele 
af porten er beklædt med børstet 
stålplade.

Rammedøre i olieret hårdttræ, ind-
delt med tre glasfelter.

Rektangulært glasparti i grå alu.

Tre-fags dannebrogsvinduer i hvid-
malet træ.

Skiltningen er udført som tavler, 
placeret på facaden.

Bygningen har en gavlkvist med 
muret front og tegltag, samt en 
kvist med helvalmet zinktag og 
fl unke i zink.

Sadeltag belagt med røde vinge-
tegl.

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 særligt stueetagen blev forsøgt 
tilbageført til bygningens oprindelige arkitektoniske udtryk. Eksempel-
vis med kvadremurværk, fyldningsdør mm.

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

Ved stueetagen er facaden beklædt 
med travertinplader. Den øvrige 
facade fremstår i blank rød mur.
Farve- og materialemæssigt er der 
fi n harmoni mellem den øvrige fa-
cade, de hvide vinduer og det røde 
tag. Særligt stueetagen skiller sig 
desværre ud ved at have en meget 
varieret materiale- og farvesam-
mensætning. Tagrende og nedløb er 
udført i zink.

Mindre etagebygning med detaljer 
som facadekarnap i bindingsværk, 
murede stik, dekorerede for-
skudsjern og profi leret gesims del-
vis muret med formsten. Desværre 
bryder stueetagen markant med det 
overordnede arkitektoniske udtryk, 
hvilket virker forstyrrende for opfat-
telsen af bygningens detaljering og 
formsprog.

Bygningens overordnede proportion 
virker delvis styrkende for gadefor-
løbet.


