
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Absalonsgade 24

Matr.nr.
428 b, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår:  1907
Om-/tilbygn.år: 1985

BBR
Samlet etageareal:  680 m2

Antal boliger:  8

Antal erhverv:  0

Absalonsgade 24

Hoveddør

Vinduer

Kvist

Tag

Skorsten

Hoveddøren er en halvanden fyld-
ningsdør i træ og malet i en grålig 
nuance og med sideglas. 
 
I bygningens 2 lodrette markerede 
dele er der frederiksbergvinduer, 
udført i hvidmalet træ og med 
termoglas. Øvrige vinduer er dan-
nebrogsvinduer, hvidmalet i træ og 
med termoglas. 

5 synlige mansardkviste med spejl. 
Vinduerne er frederiksbergvinduer 
i hvidmalet træ og med termoglas. 
Flunker i zink og med front i hvid-
malet træ. 

Taget er et mansardtag med røde 
vingesten i tegl som beklædning. 

Bygningen har ingen skorstene.

Stueetagen

Registrering foretaget:
febr. 2012



Bygningen fremstår i blank mur 
med røde teglsten. Stueetagen er 
udført som pudset facade i hvidlig 
nuance og med kvadermurværk.  
Soklen er ligeledes pudset og frem-
står ru og malet i en grå nuance. 
Bygningen rummer rustikhjørner 
ved de to dele af bygningen som 
træder svagt frem i begge ydersider 
af bygningen. God balance i bygnin-
gens samlede farvesammensætning  
og mellem de pudsede fl ader og det 
blanke murværk og de røde vinge-
sten i tegl.  

Bygningen er fi n og velpropor-
tioneret. Bygningen er en 7 fags 
3 etagers bygning med udnyttet 
tagetage. Kvadermurværket i stue-
etagen og indfatninger omkring vin-
duer matcher fi nt den blanke mur. 
To vandrette gesimsbånd afslutter 
henholdsvis stueetagen og bygnin-
gen (hovedgesims).  Hovedgesim-
sen er en trukket gesims. 

Bygningen er passet fi nt ind i kar-
reen og gadebilledet og virker i sin 
højde og drøjde samt arkitektur 
styrkende for gademiljøet. 

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. Frederiksbergvinduet og det smalle 2 fags danne-
brogsvindue  bør i fremtiden udskiftes med vinduestyper som matcher 
rytmen med bygningens øvrige vinduer og facade. 
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