
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Algade 9A

Matr.nr.
66, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1900
Omb. år: 1999

BBR
Samlet etageareal: 233 m2

Antal boliger:  3

Antal erhverv:  0

Algade 9A

Portåbning

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Retkantet portåbning. Porten er ud-
ført i hvidmalet træ som fyldnings-
dør med sidepartier.

To-fags dannebrogsvinduer i hvid-
malet træ og termoglas.

Bygningen har to københavner-
kviste med træbeklædte fl unke og 
front samt zinktag.

Københavnertag belagt med ski-
fer på mansarden og eternitpla-
der øverst. Tagfl aden brydes af et 
tagvindue.

Bygningen har en skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
maj 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Det er væsentligt at bemærke at man skal være påpasselig med at 
foretage ændringer på facaden. De sorte ledninger burde dog ikke 
fremføres udvendigt på facaden.

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

Brystningen ved stueetagen frem-
står pudset i grov puds, malet i en 
lys gul nuance. Den øvrige facade 
fremstår i blank gul mur med en-
kelte gulmalede detaljer. Farve- og 
materialemæssigt er der fi n har-
moni mellem facaden og de hvide 
vinduer og port samt den skiferbe-
lagte mansard. Tagrende og nedløb 
er udført i zink. Den øvre del af 
taget er belagt med sorte eternit-
plader, hvilket virker afvigende fra 
det øvrige materialevalg.

Fire-fags byhus. Bygningen frem-
står med detaljer som pudsede 
indfatninger omkring port og vin-
duer i stueetagen, pudset trukket 
gesims og murede buede stik ved 
vinduerne på 1. sal. Særligt tag-
udformningen virker delvis fejlpro-
portioneret, idet selve hældningen 
på mansarden virker lav. Den lave 
hældning bliver særligt tydeliggjort 
omkring kvistene, der er udformet 
som rytterkviste, og ikke som man-
sardkviste.

Bygningen virker overordnet styr-
kende for gadeforløbet.


