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Bemærkninger 
Ejendommen består af to sammenbyggede 2 etages byhuse. Nr. 3 fremstår som et meget smalt 
hus med én butik og et gultpudset felt mellem blanke murpiller mod gaden og i gavlen mod øst. I 
stuen desuden indgangsdør til 1. sal. På taget, naturskifer. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3309 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 1aq 
Adresse: Vestergade 3-5, nr. 3 
Byggeår: 1901 
Funktion: Ejendomme med bolig og 
erhverv. 
Byggestil: Historicistisk 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 4 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 5 
Originalitet 4 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 4 

Udpeget i år: 2008, rev. 2011

SAVE registrering| Haslev midtby   Vestergade 3‐5, nr. 3   



2 

Bemærkninger 
Gadehus i 3 etage med manzard, blank mur i røde sten og med en fin gesims, manzard og na-
turskifertag. Butiksfacaden, som fremtræder i grå farve, rummer idag én butik, men bestod tidli-
gere af tre. I manzarden fire kviste. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3308 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 1gt 
Adresse: Vestergade 4 
Byggeår: 1910 
Funktion: Erhvervsejendom med bu-
tik. Bolig på 1. sal og i tag 
Byggestil: Historicistisk 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 4 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 3 
Originalitet 3 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 4 

Udpeget i år: 2008

SAVE registrering| Haslev midtby   Vestergade 4   



3 

Bemærkninger 
Ejendommen består af to sammenbyggede 2 etages byhuse. Nr. 5 pudset i to farver (grå og lys 
blå) med markerede murhjørner og en kraftig gesims. I facaden originale vinduer og markant 
indgangsparti mod vest. På taget bølgeeternit og to originale kviste. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3309 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 1aq 
Adresse: Vestergade 3-5, nr. 5 
Byggeår: 1901 
Funktion: Ejendomme med bolig og 
erhverv. 
Byggestil: Historicistisk 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 3 
Originalitet 2 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 2 

Udpeget i år: 2008, rev 2011

SAVE registrering| Haslev midtby   Vestergade 3‐5, nr. 5   



4 

Bemærkninger 
Det gamle afholdshotel. Ejendommen vurderes i to dele. Stort og dybt hjørnehus i blank mur og 
røde sten mod Vestergade i 2 Skiftertag bevaret. Hulsætning original. 1/2 etage med en front-
kvist. I stuen liberalt erhverv (restaurant). Vinduer mangler opsprosning. Mod Nørregade et højt 
og bredt længehus med boliger.  Tagdækning; naturskifer mod Vestergade, røde tegl og bølge-
eternit mod Nørregade. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3310 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 1ag 
Adresse: Vestergade 6/Nørregade 
31 
Byggeår: 1910 
Funktion: Ejendom med liberalt er-
hverv og boliger (11 mindre boli-

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 4 
Kulturhistorisk 2 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 4 

Samlet bevaringsværdi 4 

Udpeget i år: 2008

SAVE registrering| Haslev midtby   Vestergade 6/Nørregade 31   



5 

Bemærkninger 
Karakteristsik gadehus i 2½ etage i blank mur af røde sten med pudsdekorationer omkring vindu-
er og naturskifer på taget. Mod gaden en fremskudt karnap/ tårnfront i 3 etager med afvalmet 
tag. Stueetage med store butiksvinduer og markante skiltefriser, som er helt uden stilmæssig sam-
menhæng med resten af huset. På taget, asymmetrisk, en kvist og et tagvindue. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3311 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 1ae 
Adresse: Vestergade 7 
Byggeår: 1903 
Funktion: Ejendom med liberalt er-
hverv og bolig. 
Byggestil: Historicistisk 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 4 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 4 
Originalitet 5 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 4 

Udpeget i år: 2008

SAVE registrering| Haslev midtby   Vestergade 7   



6 

Bemærkninger 
Huset fremstår som et pudset/ malet hus (i mørk okkergul) med en mellemting mellem bykarakter 
og villakarakter på hjørnet af Nørregade og Vestergade. Mange pudsdetaljer ved vinduer, kar-
nap og gesimser er bevaret og fremhævet med hvid farve. Et lille tagspir er også bevaret. Byg-
ningen er i én etage med udnyttet tagetage, men fremtræder dog på selve hjørnet i to fulde 
etager. Tag med vingeteglsten. Ingen skorstene bevaret. Uoriginale vinduesinddelinger i stueeta-
gen. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3312 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 1ah 
Adresse: Vestergade 8 
Byggeår: 1910 
Funktion: Erhvervsejendom med 
kontor, handel og servicevirksom-
hed i stuen og bolig på 1. sal. 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 2 
Miljømæssig 3 
Originalitet 3 
Tilstand 2 

Samlet bevaringsværdi 3 

Udpeget i år: 2011

SAVE registrering| Haslev midtby   Vestergade 8   



7 

Bemærkninger 
Huset fremstår som et købstadsagtigt muret hus i blank mur af røde sten. Ligger i gadelinien, med 
fine pudsdetaljer omkring vinduer og ved gesims bevaret. Mod gaden en port og to mindre bu-
tikker, hvoraf den ene har en lidt voldsom skiltefrise. Bygningen er i to etage med udnyttet tag-
etage og med fire lidt massive kviste mod gaden. Tag med eternitskifer og ingen skorstene beva-
ret. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3314 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 1ai 
Adresse: Vestergade 10 
Byggeår: 1910 
Funktion: Erhvervsejendom med bu-
tikker i stueetagen og boliger på 1. 
sal. 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 3 

Udpeget i år: 2011

SAVE registrering| Haslev midtby   Vestergade 10   



8 

Bemærkninger 
Huset fremstår som et muret hus i røde sten i gadelinien. Bygningen er i 11/2 med udnyttet tag-
etage og med en stor frontkvist midt for med svejfede udhængsspær og hvidmalet træværk. 
Tagdækning består af sorte cementtagsten og er med ret voldsomt tagudhæng. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3315 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 1bo 
Adresse: Vestergade 11 
Byggeår: 1910 
Funktion: Erhvervsejendom med bo-
liger 
Byggestil: Historicistisk 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 4 

Udpeget i år: 2011

SAVE registrering| Haslev midtby   Vestergade 11   



9 

Bemærkninger 
Huset fremstår som et muret hus i blank mur af røde sten i gadelinien, med mange bevarede de-
taljer i murværk. Bygningen er i to etager med udnyttet tagetage og tre zinkinddækkede kviste 
mod gaden. Tag med sorte cementtagsten og ingen skorstene bevaret. De sprosseløse vinduer 
på 1. sal og den utilpassede skiltefrise skæmmer huset. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3316 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 1ak 
Adresse: Vestergade 12 
Byggeår: 1897 
Funktion: Erhvervsejendom med 
kontor, handel o g servicevirksom 
hed i stuen og bolig på 1. sal. 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 4 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 4 

Udpeget i år: 2011

SAVE registrering| Haslev midtby   Vestergade 12   



10 

Bemærkninger 
Huset fremstår som et muret hus i røde sten i gadelinien. Butikken har en lidt dominerende gråma-
let facade med indgang til én butik. Bygningen er i 2 etager med udnyttet tagetage og med en 
stor kvist i vestenden af bygningen. Taget er dækket med sorte cementtagsten. De store sprosse-
løse vinduer på 1. og i kvisten skæmmer huset noget. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3317 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 1fn 
Adresse: Vestergade 13 
Byggeår: 1902 
Funktion: Erhvervsejendom med bu-
tik i stueetagen og boliger ovenpå. 
Byggestil: Historicistisk 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 4 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 4 

Udpeget i år: 2011

SAVE registrering| Haslev midtby   Vestergade 13   



11 

Bemærkninger 
Huset fremstår som et muret hus i blank mur af røde sten i gadelinien, med en del bevarede de-
taljer i murværk. Bygningen er i to etager med udnyttet tagetage. Tag med eternitskifer og ingen 
skorstene bevaret. De nye hvide sprosseløse vinduer på 1. sal skæmmer huset noget, mens faca-
deskema og farver ved butiksfacaden er pænt indpasset. Åbninger i underetagen var oprinde-
ligt samme bredde som 1.sal. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3318 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 1al 
Adresse: Vestergade 14 
Byggeår: 1900 
Funktion: Erhvervsejendom med 
kontor, hande l og servicevirksom 
hed i stuen og bolig på 1. sal. 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 3 

Udpeget i år: 2011

SAVE registrering| Haslev midtby   Vestergade 14   



12 

Bemærkninger 
Huset fremstår som et muret hus i blank mur af røde sten i gadelinien, med mange fine detaljer i 
murværk. Bygningen er i to etage. Lille frontkvist mod gaden med hvidmalet træværk. Tag med 
eternitskifer og ingen skorstene bevaret. I forhold til ældre fotoer er hele butiksetagen af nyere 
dato, men fremtræder relativ harmonisk. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3320 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 1gx 
Adresse: Vestergade 16 
Byggeår: 1920 
Funktion: Erhvervsejendom med bu-
tik i stueetagen og bolig på 1. sal. 
Byggestil: Historicistisk 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 4 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 3 

Udpeget i år: 2011

SAVE registrering| Haslev midtby   Vestergade 16   



13 

Bemærkninger 
Huset fremstår som et muret hus i blank mur af røde sten med fine bevarede detaljer i murværk, 
stik og gesimser. Bygningen fremtræder i én etage med udnyttet tagetage lidt tilbagetrukket fra 
gadelinien med en smal forhave. Frontkvist og en pultkvist mod gaden - førstnævnte med svejfe-
de udhængsspær og hvidmalet træværk. Tag med bølgeeternit (uoriginalt) og ingen skorstene 
bevaret. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3321 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 1an 
Adresse: Vestergade 18 
Byggeår: 1905 
Funktion: Fritliggende parcelhus 
Byggestil: Historicistisk 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 3 
Originalitet 2 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 3 

Udpeget i år: 2011

SAVE registrering| Haslev midtby   Vestergade 18   



14 

Bemærkninger 
Ejendommen består af to bygninger i røde sten (blank mur) i gadelinien langs Vestergade. Beg-
ge har butikker i stueetagen. Bygning 1 har en let hævet stueetage, mens bygning 3 ligger i ga-
deplan og desuden har en port til gården. Bygning 1 er i 2 etager med udnyttet tagetage, mens 
bygning 3 er i 3 fulde etager med fladt tag. Bygning 1 afspejler gadens oprindelige proportioner, 
mens bygning 3 er et lidt for stort funkisagtigt etagehus med karnapper og altaner mod gaden. 
Bygning 1 har fine detaljer og en halvrund trappe til gaden. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3323 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 1bi 
Adresse: Vestergade 19 
Byggeår: 1877 
Funktion: Ejendommen består af to 
bygninger som etageboligbebyg-
gelser og flerfamiliehuse. 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 3 
Originalitet 2 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 3 

Udpeget i år: 2011

SAVE registrering| Haslev midtby   Vestergade 19   



15 

Bemærkninger 
Huset fremstår nu som et muret hus i blank mur af røde sten placeret i gadelinien. Fremtoning og 
detaljer vidner om en kraftig ombygning i 1936, hvor ejendommen fik et tidstypisk ”funkis look” - 
med to fulde etager (var før 36 i én etage med udnyttet tagetage). Bygningen fremtræder med 
en hjørneafskæring mod Enighedsvej. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3322 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 1ai 
Adresse: Vestergade 20 
Byggeår: 1893 
Funktion: Etagebolgbebyggelse, 
herunder flerfamiliehus. 
Byggestil: Historicistisk 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 4 
Kulturhistorisk 2 
Miljømæssig 4 
Originalitet 4 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 4 

Udpeget i år: 2011

SAVE registrering| Haslev midtby   Vestergade 20   



16 

Bemærkninger 
Ejendommen består af to bygninger i røde sten (blank mur) i gadelinien langs Vestergade. Beg-
ge har butikker i stueetagen. Bygning 1 har en let hævet stueetage, mens bygning 3 ligger i ga-
deplan og desuden har en port til gården. Bygning 1 er i 2 etager med udnyttet tagetage, mens 
bygning 3 er i 3 fulde etager med fladt tag. Bygning 1 afspejler gadens oprindelige proportioner, 
mens bygning 3 er et lidt for stort funkisagtigt etagehus med karnapper og altaner mod gaden. 
Bygning 1 har fine detaljer og en halvrund trappe til gaden. Bygning 1 har fine murede detaljer 
og en halvrund trappe til gaden. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3323 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 1kh 
Adresse: Vestergade 21A 
Byggeår: 1936 
Funktion: Ejendommen består af to 
bygninger som etageboligbebyg-
gelser og flerfamiliehuse. 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 3 
Originalitet 2 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 3 

Udpeget i år: 2011

SAVE registrering| Haslev midtby   Vestergade 21A   



17 

Bemærkninger 
Huset fremstår som et muret hus beliggende i gadelinien, med berappet murværk og bevarede 
detaljer i stik og gesimser. Har sikkert oprindelig stået i blank mur. Bygningen er i én etage med 
udnyttet tagetage og med sorte cementtagsten på taget og en enkelt skorsten bevaret. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3324 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 1af 
Adresse: Vestergade 22 
Byggeår: 1900 
Funktion: Bolig, herunder tofamilie-
hus 
Byggestil: Historicistisk 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 4 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 3 
Originalitet 5 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 4 

Udpeget i år: 2011

SAVE registrering| Haslev midtby   Vestergade 22   



18 

Bemærkninger 
Huset fremstår som et muret hus i blank mur af røde sten i gadelinien, med enkelte bevarede de-
taljer i murværk. Murværk generelt i dårlig stand. Bygningen er i én etage med udnyttet tageta-
ge. Frontkvist mod gaden med svejfede udhængsspær og hvidmalet træværk. Tag med natur-
skifer og ingen skorstene bevaret. De nye hvide sprosseløse vinduer skæmmer huset noget. Op-
rindeligt dør i 5 fag. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3326 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 3y 
Adresse: Vestergade 24 
Byggeår: 1915 
Funktion: Erhvervsbebyggelse, va-
skeri, frisør, hotel og servicevirksom-
hed mv. 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 3 
Originalitet 4 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 3 

Udpeget i år: 2011

SAVE registrering| Haslev midtby   Vestergade 24   



19 

Bemærkninger 
Huset fremstår som et overpudset/ malet hus beliggende i gadelinien mod Vestergade. Det er 
hvidt, med enkelte bevarede pudsdetaljer i stik og gesimser. Huset har sikkert oprindelig stået i 
blank mur. De relativt dybtliggende vinduer tyder på at facaden eventuelt er blevet beklædt 
udvendigt. Bygningen er i 1 1/2 etage med udnyttet tagetage og bølgeplader på taget. En en-
kelt skorsten er bevaret bag kippen. I gården er bevaret fine skur- og værkstedsbygninger (lokal 
produktion) fra 1895. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3327 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 3z 
Adresse: Vestergade 25 
Byggeår: 1895 
Funktion: Erhvervsejendom med 
kontor, handel og servicevirksom-
hed i stuen og bolig på 1. sal. 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 2 
Miljømæssig 3 
Originalitet 5 
Tilstand 4 

Samlet bevaringsværdi 3 

Udpeget i år: 2011

SAVE registrering| Haslev midtby   Vestergade 25   



20 

Bemærkninger 
Huset fremstår som et stort og højt muret hus i blank mur af røde sten beliggende tilbagetrukket 
på grunden. Har oprindelig huset KFUK med fine bevarede detaljer murværk, stik og gesimser. 
Bygningen er i to etager med udnyttet tagetage. Mod gaden en stor dobbeltkvist. Tag med røde 
vingeteglsten og uden skorstene bevaret. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3328 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 3ag 
Adresse: Vestergade 26 
Byggeår: 1931 
Funktion: Bygning med blandede 
funktioner, som teatersal, udstilling, 
bibliotek, museum mv. herunder to-

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 2 
Kulturhistorisk 2 
Miljømæssig 3 
Originalitet 2 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 2 

Udpeget i år: 2011

SAVE registrering| Haslev midtby   Vestergade 26   



21 

Bemærkninger 
Huset fremstår som et muret hus i blank mur af røde sten i gadelinien og med fine bevarede de-
taljer i stik og gesimser. Bygningen er i én etage med udnyttet tagetage. Frontkvist mod gaden 
med svejfede udhængsspær og brunmalet træværk. Tag med naturskifer og to skorstene beva-
ret. Vinduer, døre og tagrender i plast. 

Ejendomsdata 
Ejendomsnr.: 3330 
Ejerlav: Haslev 
Matrikelnr.: 3ah 
Adresse: Vestergade 28 
Byggeår: 1897 
Funktion: Etageboligbebbyggelse - 
to-familiehus 
Byggestil: Historicistisk 

SAVE-værdier 
Arkitektonisk 3 
Kulturhistorisk 3 
Miljømæssig 3 
Originalitet 2 
Tilstand 3 

Samlet bevaringsværdi 3 

Udpeget i år: 2011

SAVE registrering| Haslev midtby   Vestergade 28   




