
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Absalonsgade 26

Matr.nr.
443 c, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår: 1918
Om- /tilbygn.: 1998

BBR
Samlet etageareal:  346 m2

Antal boliger:  3

Antal erhverv:  0

Absalonsgade 26

Hoveddør

Vinduer

Kvist

Tag

Skorsten

Hoveddøren er en dobbeltfl øjet fyld-
ningsdør i træ og malet i en blålig 
nuance. Foroven er et vinduesparti. 
 
Vinduer som dannebrogsvinduer, 
hvidmalet, udført i træ og med 
termoglas. 

En synlig rytterkvist med spejl. Vin-
duet er dannebrogsvindue, hvidma-
let træ og med termoglas. Flunker i 
zink med en front i hvidmalet træ. 
Kvisten er skåret ind i tagetagen.

Taget er et sadeltag med skifer som 
beklædning. 

Bygningen har 2 skorstene.

Stueetagen

Registrering foretaget:
febr. 2012



Bygningen fremstår i hvidmalet 
puds. Stueetagen er udført som 
pudset med refendfuger.  Soklen 
er ligeledes pudset og fremstår ru 
og malet i en mørkegrå nuance. 1. 
etage rummer rustikhjørner ved 
den del af bygningen, som træ-
der svagt frem i midterpartiet, og 
som afsluttes med en frontispice. 
Generelt god balance i bygningens 
samlede materiale- og farvesam-
mensætning. 

Bygningen er fi n og velproportio-
neret. Bygningen har generel en 
ubalance i og med at midterpartiet 
med frontispice ikke er centreret. 
Bygningen er en 7 fags 2 etagers 
bygning med udnyttet tagetage. 
To vandrette gesimsbånd afslutter 
henholdsvis stueetagen og bygnin-
gen (hovedgesims).  Hovedgesim-
sen er en trukket gesims. Fronti-
spice er udsmykket med monogram 
som viser forskellige bygningsred-
skaber. 

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 den ene kvist var 
skåret ind i tagfl aden. Kvisten følger heller ikke rytmen med bygnin-
gens øvrige vinduer og facade. 
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