
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Absalonsgade 16B

Matr.nr.
428 c, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår: 1904
Om-/tilbygn.år: 1994

BBR
Samlet etageareal:  230 m2

Antal boliger:  4

Antal erhverv:  0

Absalonsgade 16B

Hoveddør

Vinduer

Kvist

Tag

Skorsten

Bygningen har ingen direkte ad-
gang fra Absalonsgade. Adgang til 
bygningen sker via gården.  Adgan-
gen er enten ivenstre side af huset 
eller bagved.

Alle vinduer i bygningen er hvid-
malede 3 fagsvinduer i træ med 
termoglas. Vinduesåbningerne er 
fl adrundbuede og forsynet med 
sålbænke. 

Bygningen har 2 rytterkviste, som 
er skåret ind i tagkonstruktionen og 
hvor nederste del har afl øb direkte 
til tagrende. Flunker og front er 
udført i zink. Bygningen har en 
fremhævet gavlkvist. Kvistene er 
placeret i harmoni og fl ugter med 
bygningens øvrige vinduer. 

Taget er et sadeltag med vingesten 
i rødt tegl som beklædning. 

Bygningen har 2 stk. skorstene i 
zink. 

Stueetagen

Registrering foretaget:
febr. 2012



Bygningen fremstår pudset  i gullig 
farve og med røde teglsten. Bygnin-
gen afsluttes foroven med en hvid 
trukket gesims. Soklen fremstår 
pudset i en sort nuance. Tagrende 
og nedløb er udført i zink. Fin har-
moni i materiale- og farvesammen-
sætning.

Bygningen fremstår som en 4 fags 
2 etage bygning. Bygningen er 
fremhævet med gavlkvist/fronti-
spice placeret symmetrisk. Der er 
god harmoni i bygningens geometri 
og materialer samt detaljer.  

Bygningen virker styrkende for 
gårdmiljøet - fi nt samspil med Ab-
salunsgade 16A. Bygningens højde 
og drøjde matcher også fi nt de 
øvrige bygninger i gården.  

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen fremstår klart og harmonisk og passer fi nt ind i gårdmil-
jøet - anbefaling er, at der i fremtiden skal udvises forsigtighed med 
ændringer.   
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