
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Blindeport 6

Matr.nr.
237b, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1870
Omb. år: 1976

BBR
Samlet etageareal: 365 m2

Antal boliger:  4

Antal erhverv:  0

Blindeport 6

Portåbning

Hoveddør

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Fladbuet portåbning med hvid og 
lysegrå malet fyldningsport i træ, 
udført med overvindue.

Fransk dør i hvidmalet træ med 
malede lysegrå fyldninger og rund-
buet overvindue. En dør er udført 
med rektangulært overvindue og 
sideparti.

Ved 1. sal to- og tre-fags danne-
brogsvinduer i hvidmalet træ med 
termoglas. Ved stueetagen to-fags 
bondehusvinduer med rundbuet 
overvindue.

Mansardkviste med tre-fags danne-
brogsvinduer.

Mansardtag belagt med røde vinge-
tegl på mansarden og sorte eternit-
plader på den øvre tagfl ade.

Bygningen har en skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
juni 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis facadeinddelingen i stueetagen 
tilpassede sig de øvrige etager, samt hvis den øvre del af taget blev 
belagt med røde vingetegl.

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

Facaden fremstår pudset i en nær-
mest lys rødokker nuance. Farve- 
og materialemæssigt er der fi n 
harmoni mellem facaden, de hvide 
trævinduer, de hvide og grå døre og 
port, den stenbeklædte sokkel og 
det røde tag. Dog kunne den øvre 
tagfl ade med fordel være udført 
med vingetegl tilsvarende man-
sarden. Tagrenden og nedløbet er 
udført i zink.

Tre-etages bygning med detaljer 
som profi leret pudset bæltegesims, 
pudset sparrenkopgesims og profi -
lerede indfatninger omkring vindu-
erne ved 1. sal. Overordnet frem-
står bygningen velproportioneret, 
med en fi n facadetakt ved mansard 
og 1. sal. Ved stueetagen virker 
de to dørtyper og til dels porten i 
uoverensstemmelse med den øvrige 
facade.

Bygningen fremstår en etage højere 
end de øvrige bygninger på Blinde-
port, hvilket delvis er medvirkende 
til at bryde gadens karakter.


