
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Blindeport 5

Matr.nr.
195a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1908

BBR
Samlet etageareal: 196 m2

Antal boliger:  3

Antal erhverv:  0

Blindeport 5

Hoveddør

Vinduer

Kvist

Karnap

Tag

Skorsten

Dobbelt rammedør i hvidmalet træ 
med fyldning over døren. Den øvre 
del af dørene er udført med rektan-
gulær rude.

Varieret udførte vinduer. Primært 
som to-fags dannebrogsvinduer i 
hvidmalet træ med småsprossede 
ruder øverst. Ved gavlen er vindu-
erne udført som et-fags sprossede 
vinduer i plast.

Københavnerkvist med fl unke og 
tag i zink. Kvisten er meget kraftigt 
nedskåret i tagfl aden.

Karnap placeret over afskåret 
hjørne. Udført med konsoller og 
eternitskiferbelagt pyramidetag.

Sadeltag belagt med rød vingetegl.

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
juni 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis facaden blev farvesat efter en 
af farvene i den klassiske jordfarveskala. Ligeledes kunne kvisten med 
fordel fjernes og indgangsdøren ændres til dobbelt fyldningsdør med 
overvindue.

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

Facaden fremstår tyndpudset, malet 
i en lys laksefarvet nuance, med 
enkelte detaljer markeret med en 
hvid nuance. Farve- og materiale-
mæssigt fremstår bygningen over-
ordnet harmonisk, de hvide plast 
vinduer skiller sig dog markant ud 
fra det øvrige materialevalg. Lige-
ledes kunne facaden med fordel 
være farvesat efter den klassiske 
jordfarveskala, hvorved bygningens 
arkitektoniske udtryk ville komme 
bedre til udtryk. Tagrenden og ned-
løbet er udført i zink.

Karakteristisk hjørnebygning med 
fl ere fi ne detaljer som, afskåret 
hjørne med facadekarnap, profi lere-
de bæltegesimser, profi leret pudset 
gesims og spejle under vinduer 
ved 1. sal. Særligt hoveddøren og 
plastvinduerne afviger i form og 
detaljering fra den øvrige bygnings 
arkitektoniske udtryk. Ligeledes er 
kvisten meget kraftigt nedskåret i 
tagfl aden, hvilket virker slørende.

Bygningen fremstår styrkende for 
gadebilledet.


