
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Absalonsgade 14A

Matr.nr.
427 b, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår:  1901
Om-/tilbygn.år: 1963

BBR
Samlet etageareal:  337 m2

Antal boliger:  6

Antal erhverv:  0

Absalonsgade 14A

Hoveddør

Vinduer

Kvist

Tag

Skorsten

To fl øjet fyldningsdør med glaspar-
tier foroven, som er opdelt.  

I stueetagen har bygningen 2 
hvidmalede 3 fags vinduer i træ og 
med termoglas. Til højre for trappe-
opgangen er et større vindue med 
smalle sprosser. På 1. etage er der 
3 hvidmalede 3 fagsvinduer i træ 
og termoglas. Et enkelt hvidmalet 
dannebrogsvindue er placeret ved 
trappeopgangen. Vinduesåbnin-
gerne er fl adrundbuede forsynet 
med sålbænke. Ved både vindues- 
og døråbning er stikket suppleret 
med en lidt større slutsten samt 
anfangssten i hvid sandsten. 

Bygningen har 2 københavner 
kviste som er skåret ind i tagkon-
struktionen. Flunker er udført i zink. 
Kvistene er placeret i harmoni og 
fl ugter med de øvrige vinduer. 

Taget er et sadeltag med skifer be-
klædning. Der er 4 stk. tagvinduer. 

Bygningen har 2 stk. murede skor-
sten. 

Stueetagen

Registrering foretaget:
febr. 2012



Bygningen er muret med røde 
teglsten og fremstår i blank mur. 
Et hvidpudset bånd afbryder den 
blanke mur og givet et fi nt spil i fa-
caden. Båndene markerer også vin-
duesplaceringen og ditto sålbænke. 
Hele bygningen er ved hjørnerne 
markeret med pudsbehandlet re-
fendfuger i hvid nuance. Bygningen 
afsluttes foroven med en hvidmalet/
pudset gesims - suppleret med en 
båret buefrise i rød teglsten. Soklen 
fremstår pudset i grå nuance. Tag-
rende og nedløb er udført i zink. 

Bygningen er en 4 fags og 3 eta-
gers hjørnebygning. Der er god 
harmoni mellem den røde blanke 
murfacade og de hvide frisebånd 
samt udsmykninger omkring dør- 
og vindueåbninger og endelig de 
pudsede refendfuger. 

Bygningen virker styrkende for 
gadebilledet. Bygningens højde og 
drøjde matcher fi nt gadens øvrige 
bygninger. Bygningen har en fi n 
rødpudset gavl med fi n beplantnin-
gen som en slags ”grøn infi ll”. 

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klart og harmonisk, hvis man i fremtiden 
udskiftede vinduet til højre for indgangsdøren til samme type som de 
øvrige vinduer.  
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