
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Absalonsgade 8-10

Matr.nr.
416 b, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår:  1916
Om-/tilbygn.år: 1993

BBR
Samlet etageareal:  621 m2

Antal boliger:  9

Antal erhverv:  0

Absalonsgade 8-10

Hoveddør

Vinduer

Kvist

Tag

Skorsten

Lameldør i blåmalet træ. Døren har 
et vinduesparti foroven og til ven-
stre for døren. 

Bygningen har frederiksbergvinduer 
i hvidmalet træ og med termoglas. 
Ved trappeopgange er der danne-
brogsvindue - ligeledes i hvidmalet 
træ og termoglas. 

Bygningen har 4 mansardkviste 
med fl unke og front i zink. Kvistene 
er nedskåret i taget. Vinduerne er 
med frederiksbergvindue og i træ 
med termoglas

Mansardtag med røde vingetagsten 
i tegl. I tagfl aden er der også to 
tagvinduer. 

Bygningen har 2 stk. muret skor-
sten. 

Stueetagen

Registrering foretaget:
feb. 2012



Stueetagens facade fremstår pudset 
og i en gråmalet nuance. To bånd, 
pudset og i gråmalet nuance, mar-
kerer vinduernes placering i 1. sal. 
Ved de øvrige etager fremstår fa-
caden i blank, glat murværk i røde 
teglsten. Soklen fremstår malet i 
en grå nuance, som er lidt mørkere 
end stueetagens. Tagrende og ned-
løb er udført i zink. Facaden afslut-
tes med en enkel aftrappet gesims 
båret af buefrise i rød teglsten. Et 
gråmalet pudset bånd fremhæver 
buefrisen.

En 6 fags og 3 etagers hjørne-
bygning. Hovedgesimsen rummer 
fi ne detaljer i teglsten. Der er god 
harmoni mellem den røde mur, de 
hvide vinduer og mansardtaget med 
de røde vingetagsten i tegl. Stue-
etagens pudsede fl ade i grå nuan-
cer udgør en forholdsvis stor del af 
facadearealet.

Bygningen virker styrkende for ga-
debilledet både til Absalonsgade og 
mod Valdemarsgade. Bygningens 
højde matcher fi nt gadens topografi  
- som falder ned mod Sdr. Stations-
vej. 

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klart og harmonisk, hvis man i frem-
tiden arbejder med stueetagen og bringer den i overensstemmelse 
med bygningens øvrige arkitektur/detaljereing, især savnes en større 
detaljering og markering af indgangspartierne. 
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