
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Blindeport 8

Matr.nr.
237a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1827
Omb. år: 1987

BBR
Samlet etageareal: 261 m2

Antal boliger:  2

Antal erhverv:  0

Blindeport 8

Hoveddør

Kviste

Vinduer

Tag

Skorsten

Materialevalg og 
farvesammensætning

Fransk dør i grønmalet træ, udført 
med overvindue. Fyldningerne er 
markeret med en lys grøn nuance 
ved frisen.

Mansardkviste udført med tre-fags 
dannebrogsvinduer. Den ene kvist 
er dog udført med to-fags danne-
brogsvindue.

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

Mod Slottensgade er bygningen 
udført med murkrone, hvorfor taget 
ikke umiddelbart er synligt fra ga-
deplan.
Mod Blindeport er taget udført som 
mansardtag med røde vingetegl. 

Bygningen har to skorsten.

Stueetagen

Hele facaden

Registrering foretaget:
juni 2012

Facaden fremstår pudset i en lys 
berlinerblå nuance, med enkelte 
hvidmarkerede detaljer. Farve- og 
materialemæssigt er der en fl ot 
harmoni mellem facaden, den grøn-
ne dør, de hvide vinduer, det røde 
tegltag og den sorttjærede sokkel.



Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis overvinduet ved indgangs-
døren ikke var så kraftigt opsposset, samt hvis der blev udført et 
farveskift i facaden ved den del af huset, hvor der er mansardtag. 
Farveskiftet bør selvfølgelig foretages indenfor rammerne af den klas-
siske jordfarveskala. Det er væsentligt at bemærke, at man skal være 
påpasselig med at foretage øvrige ændringer på facaden.
Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.
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Bygningen er kategoriseret 
med en høj bevaringsværdi.

Karakteristisk to-etages hjørne-
bygning, udført med fi ne detaljer 
mod Slottensgade som, bæltege-
sims, bryn over vinduer ved 1. sal, 
profi lerede indfatninger omkring 
vinduer og dør, afskåret hjørne 
med spejl mellem vinduer samt 
murkrone båret af buefrise. Mod 
Blindeport fremstår facaden mere 
spartansk, kun dekoreret med en 
aftrappet pudset gesims.  Denne 
bratte overgang mellem facaderne 
underbygger et indbyrdes hierarki 
mellem gaderne, der med fordel 
kunne styrkes ved eksempelvis 
et farveskift i facaden. Bygningen 
fremstår særdeles velproportione-
ret, bl.a. grundet den fi ne vindues-
takt. Mod Blindeport kunne kvistene 
dog respektere vinduestakten bedre 
ved at være udført ens og optage 
vinduestakten.

Bygningen virker underbyggende 
for gadens svingning. Særligt be-
plantningen foran bygningen mod 
Slottensgade skaber en semi-privat 
karakter, der gør det at færdes i ga-
den inspirerende og oplevelsesrigt.


