
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Caspar Brands Plads 6

Matr.nr.
246b, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1941
Om-/tilbygn. år: -

BBR
Samlet etageareal: 1638 m2

Antal boliger:  0

Antal erhverv:  1

Caspar Brands Plads 6

Indgangsparti

Vinduer

Vinduespartier

Tag

Skorsten

Øvrige bygningsde-
taljer

Bygningen

Registrering foretaget:
august 2012

Dobbelte skydedøre med store rene 
glaspartier og aluminiumsrammer. 
Indgangspartiet er markeret med 
indfatninger i natursten.

Bygningen har to-fags vinduer ud-
ført i behandlet træ. Vinduerne har 
foroven og forneden 2 horisontale 
sprosser. Vinduerne er med forsats 
glas. Vinduesfalsen er udført i træ 
og hvidmalet. Vinduer orienteret 
mod vest har alle udvendige vindu-
espersienner i stålgrå farve. 

Det store vinduesparti mod vest 
over indgangspartiet giver lys til 
trapperummet. Vinduespartiet er 
opsprosset i mindre vinduesfelter 
og udført med hvidlige aluminiums-
rammer. 

Bygningens østside har foroven 
store to-fags vinduer med hvidma-
lede franske altaner. Vinduerne ud-
gør samlet set et stort vinduesparti, 
som  giver lys til byrådssalen.  
Vinduerne er udført i samme stil og 
med de samme materialer som de 
øvrige vinduer. 

Taget er fl adt og afsluttet ved kant 
med kobberinddækning. 

Bygningen har ingen skorsten.

Bygningen har på facaden elemen-
ter som indikerer at det er en be-
tydningsfuld bygning: Enkeltbogsta-
ver Korsør rådhus udført i brunlig 
metal (måske messing), byvåben-
skjold, fl agstænger på henholdsvis 
tag og østvendte facade. 



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen fremstår klar - især materialer og bygningens proportioner 
og arktitektonisk helhed er klar og entydig. En mindre mellem bygning 
mellem Caspar Brands Plads 6 og 8 bør i fremtiden overvejes nedrevet 
og stedet retableret som oprindelig. Man bør derudover være påpas-
selig med ændringer i forhold til bygningens overordnede arkitektur. I 
fremtiden bør der indgå en overvejelse om en mulig fredning af byg-
ningen for at sikre bygningens arkitektur. 
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Bevaringsværdi  1

Bygningen er kategoriseret 
med en høj bevaringsværdi.

Facaden fremstår i blank rød tegl-
stensmur, med enkelte pudsede 
detaljer. Farve- og materialemæs-
sigt er der en fi n harmoni mellem 
facader, de hvide vinduesfalse og 
det fl ade tag med den grønne kob-
berinddækning. Materialerne virker 
gedigne og gennemførte herunder 
også de øvrige bygningsdetaljer 
som enkelbogstaverne, balystre ved 
de franske altaner på østfacaden og 
lamper ved indgangspartiet. En fi n 
helhed.  

Velproportioneret 11 fags-bygning i 
3 etager samt høj kælder. I propor-
tion, materialevalg og de mange 
detaljer understreges funkisstilen. 
Indgangspartiet og de store vinduer 
på østsiden understreger på en 
enkel måde bygningens betydning, 
stramhed og funktionalitet. En fi n 
repræsentant for sin tid og stilart. 

Bygningen virker styrkende for Cas-
par Brands Plads samt gadeforløbet, 
og spiller i særlig grad godt op til 
pladsen/byrummet foran bygningen 
mod vest.


