
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Absalonsgade 20

Matr.nr.
428 e, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår:  1906

BBR
Samlet etageareal:  360 m2

Antal boliger:  4

Antal erhverv:  0

Absalonsgade 20

Hoveddør

Vinduer

Kvist

Tag

Skorsten

Hoveddøren er en hvidmalet pla-
dedør i træ med sideglas. Dør til 
kælderen er ligeledes en hvidmalet 
pladedør i træ. Døråbning er buet 
for oven med detaljer omkring 
åbningen
 
Vinduerne er dannebrosvinduer i 
hvidmalet træ og termoglas. 

To synlige rytterkviste med hvidma-
lede 3 fagsvinduer og termoglas. 
Rytterkvistene er skåret ind i taget. 
Kvistene er udført i hvidmalet træ 
med fl unker i zink og hvidmalet 
front i træ. 

Taget er et sadeltag med eternit  
som beklædning. 

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
febr. 2012



Bygningen fremstår i blank mur 
med røde teglsten.  Gavlen er i gu-
lesten. Soklen er pudset og malet i 
gråhvid nuance. Eternit taget virker 
skæmmende. Der er god harmoni i 
farve- og materialesammensætning  

Bygningen er fi n og velproportione-
ret. Bygningen er en 5 fags 4 etage 
bygning med udnyttet tagetage. 
Vinduesåbningerne i stueetagen er 
retkantede mens de for de øvrige 
etagers vedkommende er fl adrund-
buede. En gesims adskiller stue-
etagen og 1. sal. Foroven afsluttes 
bygningen med en aftrappet gesims 
i rød tegl. En frise afslutter facaden. 
Frisen er et mønster i rød tegl og 
pudset materiale. De to kviste pas-
ser også fi nt med vinduesrytmen i 
resten af bygningen. 

Bygningen er passet fi nt ind i kar-
reen og gadebilledet og virker i sin 
højde og drøjde samt arkitektur 
styrkende for gademiljøet. Gavlens 
store beplantning styrker også det 
grønne indtryk mod forarealet til 
kirken. 

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå klart og harmonisk, hvis ikke kvistene var skåret 
ind i tagfl aden. I fremtiden bør tagbeklædning udskiftes til rød vinge-
teglsten og kviste bør fremstå i overensstemmelse med bygningens 
øvrige arkitektur og materialevalg. Kældergelænder og dør bør lige-
ledes udskiftes så de i fremtiden fremstår i overensstemmelse med 
bygningens øvrige arkitektur og materialevalg. 
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