
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Absalonsgade 18

Matr.nr.
428 a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår:  1922

BBR
Samlet etageareal:  95 + 
155= 250 m2

Antal boliger:  1

Antal erhverv:  1

Absalonsgade 18

Hoveddør

Vinduer

Kvist

Tag

Skorsten

Bygningen er en kirke med direkte 
adgang fra gaden. Hovedøren er en 
tofl øjet plankedør i træ. 

Bygningen har ingen synlige vin-
duer mod gadesiden.

Bygningen har i alt 8 taskekviste, 
som er skåret ind i kirkens sadel-
tag. Inddækninger er i zink. Flunker 
og front er udført i træbeklædning. 
Vinduer er i hvidmalet træ med 
termovinduer. 

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

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
febr. 2012



Bygningen fremstår i blank mur 
med røde teglsten.  Indgangspartiet 
- våbenhuset - er af nyere dato og 
med en nyere teglsten end den øv-
rige del af bygningen. Overliggeren 
til hoveddøren er udført i cement/
beton.

Bygningen har en dominerende 
kamtakket gavl. Våbenhuset, korset 
som afslutter den kamtakket gavl  
samt blændingerne i gavlen asso-
cierer til en kirke. Kirken har ikke 
noget tårn. Taskekvistene på siden 
af bygningen virker dominerende 
og overdimensionerede i forhold til 
bygningsdrøjde og volumen. Byg-
ningens øvrige geometri, arkitektur 
og detaljer er fi ne.  

Bygningen er tilbagetrukket. Foran 
er der et lille grønt areal og et 
gangparti med fl isebelægning, som 
slutter ved kirkens indgangsparti. 
Fire lamper supplerer og forstærker 
gangpartiet. Kirken er passet fi nt 
ind i karreen og virker i sin drøjde 
fi nt og styrkende for gård- og gade-
miljøet. 

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå klart og harmonisk, hvis kvistene var mindre 
dominerende. Der bør overvejes en anden form for belysning end den 
galvaniserede standerbelysning, som er placeret i forarealet til kirken. 
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Bygningen er kategoriseret 
med en høj bevaringsværdi.


