1998/2000/2005
9B
1932

1950/51

9C
1952/53
1968
1976
1981
1992/93
1997/98
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Kioskbygningen, Indelukket.
# hm.
Edv. Jensen/"Kiosk i Indelukket", dvs. kiosk- og toiletbygn./lystryk
samt opmålingstegn. v. K. Lisberg.
f. Silkeborg kommune.
Bygningsinsp.s kontor v. K. Lisberg/ombygn. af og tilbygn. til den
eksist. kiosk- og toiletbygn./farvelagt pennetegn. og lystryk.
f. ditto.
[H/Bl]
’Silkeborg Motorbaadklub’, Indelukket.
# hm.
Iflg. div. papirer/opførelse af klub- og redskabshus/# tegn.mat.
f. Silkeborg Motorbaadklub v. formd. K.G. Kristiansen.
Bygningsinsp.s kontor v. Frode Johansen/dunkeskur/lystryk.
f. ditto.
Bygningsinsp.s kontor v. K. Lisberg/tilbygn. til klubhus/3 lystryk.
f. ditto.
Lars P. Elmer (ing.)/tilbygn. til klubhus ved køkken/lystryk.
f. ditto.
Lars P. Elmer/tilbygn. til klubhusets venstre fløj/4 lystryk.
f. ditto.
Lars P. Elmer/nybygn. af depot og værksted (1997) og tilbygn. af
personalerum til køkkenfløj (1998)/4 lystryk.
f. ditto.
[50-er/Bl]

Åhavevej (opr. Lindevej og Birkevej m.v.)
1A
i 1916
1916

1943
1965
1990

1B
1923

A/S Hjejlens kontorer, værksteder og oplagsplads.
hv./eksist. byggeri/# hm.
C. Jensen/opførelse af "en Bygning til Oplagsrum, et aabent Skur,
samt foretage Forandring af en ældre Bygning"/blåtryk.
f. A/S Hjejlen.
Knud Sørensen/indretn. af wc i lagerbygn./lystryk
f. ditto.
A/S Hjejlens hv./spilhus i tilknytn. til eksist. byggeri/lystryk.
f. ditto.
hv./indretn. af kantine, toiletter m.v./flere lystryk.
f. ditto.
[H/Bl]
’Silkeborg Roklub’.
# hm.
G.M.(?) Lund/"Baadehus af Træ og tækket med imprægneret Rør"/
blåtryk.
f. Silkeborg Roklub. SCHALBURGTERET 1944.

LKJ

1998/2000/2005
1931/32

1944
1969/70

2A
1920/21
1956
1959
1964

1995/96

2B

1924
1934
1950

1960

3A-B
1931

1986/87
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G.M.(?) Lund/tilbygn. "af Tømmer og flækkede Træstammer og dækket
med imprægneret Rør"/blåtryk.
f. ditto. SCHALBURGTERET 1944.
Knud Sørensen/nyt klub- og bådehus/3 lystryk.
f. ditto.
Knud Lisberg/større udvidelse af eksist. bygn. i forb. m. sammenlægn.
med Silkeborg Dame Roklub/2 lystryk.
f. ditto.
[F/T]
Bankdirektør A. Knaps villa/’Silkeborg Turistbureau’.
Opr. Hovedgårdsvej 5.
# hm.
A. Rosen/enfam.hus, villa/3 lystryk.
f. bankdir. A. Knap.
hv.(?)/indretn. af fødeklinik i villaen/2 lystryk.
f. ’Midtjysk Fødeklinik’ v. sygeplejerske, frk. Maren K. Rasmussen.
Poul Busk/garage/lystryk.
f. ditto. NEDREVET.
Einar Christensen/ombygn. og overdækn. af den åbne terrasse/
lystryk.
f. ditto.
DAI/ombygn. til turistbureau, omfattende: fjernelse af div. skure
og tilbygninger; stor indv. ombygn., mindre udvendig, bl.a.
fjernelse af havestuen/den overdækkede terrasse; nyt haveanlæg og ny åben terrasse/mappe, indeh. 23 s. tegninger og
bygningsbeskrivelser.
f. ’Silkeborg Turistbureau’.
[H]
# hm.
Hans Chr. Rasmussen/tofam.hus/blåtryk, dog kun plan- og snittegn.
f. fru Thyra Jacobsen.
J.B. Frandsen (murermester)/garage/lystryk.
f. sig selv.
ing.fa. O. Lock-hansen & Søren Jensen/tilbygn. af materialelager til
eksist. lager/lystryk.
f. murermester J.B. Frandsen.
J.B. Frandsen (murermester)/tilbygn. badevær. til beboelse/lystryk.
f. sig selv.
[NK]
’Michael Sørensens Stiftelse’.
# hm.
Knud Sørensen/ældrebyggeri i 3 etager, indeh. 20 ét-vær. lejl./
4 lystryk af opr. 5.
f. Silkeborg kommune.
DAI/totalrenov. og delvis indv. ombygn./mange lystryk.
f. ditto.
[NK m. F-detaljer]
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1998/2000/2005
4

1925/26
1956
1994

5-9
i 1908

1933/34

1987

6

1924
1965
1995

8

1924/25
1945
1978

10

1924
1959

11

(1907
1907
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# hm.
Hans Chr. Rasmussen/enfam.hus, villa/lystryk.
f. sukkervarefabrikant Albertsen.
Alfr. J. Mortensen/garage/lystryk.
f. ?
hv./terrassen overdækkes og forsynes m. altan/lystryk.
f. Strange Søberg.
[NK]
’Aastiftelsen’.
Statens Brændeplads.
- m. bl.a. et mindre savværk, Stendalgaard Savbrug, etableret 1888,
tilh. G. Jenssen-Tusch. NEDREVET 1933.
Edv. Jensen/ældrebyggeri i 3 etager, indeh. 16 to-vær. lejl./
/4 lystryk.
f. Silkeborg kommune.
DAI/totalrenov. og delvis indv. ombygn./mange lystryk.
f. ditto.
[NK]
# hm.
Hans Chr. Rasmussen/enfam.hus, villa/2 blåtryk.
f. tømrermester H. Kraght.
P.H. Andersen (tømrermester)/garage/lystryk.
f. H. Knudsen.
Thomas Hjortsberg (ark.)/omfattende ombygn. af og tilbygn. til beboelse,
samt ny garage/adskillige lystryk.
f. Bent Jørgensen.
[H/NK/nymodernisme. Ombygn. m.v. i '95 har i væsentlig grad
ændret '24-huset]
# hm.
Hans Chr. Rasmussen/enfam.hus, villa/2 blåtryk.
f. tømrermester H. Kraght.
E. Svendsen Pedersen/garage/lystryk.
f. K. Knudsen.
? /tilbygn. til garage/lystryk.
f. værkfører Erik Schwartz.
[H/NK]
# hm.
K.P. Kristjansen/enfam.hus/blåtryk.
f. rentier N.P. Schou.
AVR (?)/garage/lystryk.
f. S.A. Bæk.
[NK]
# hm.
Iflg. Byggeanm./opførelse af "en 1 Etages Bygning"/# tegn.mat.
f. "Baadeejer" Chr. V. Rasmussen. IKKE REALISERET).
Iflg. Byggekort/lysthus v. åen/# tegn.mat.
f. ditto.

LKJ

1998/2000/2005
1908
1909
1919
1969/70
1971/72

12A-B
(Zeltnersvej)

1924/25

1928
1945
1947

1995

13

1905
1910
1919
1944
1945
1958
o.1985

15

1938
1938
(1966
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Iflg. Byggeanm./enfam.hus, "Christiansborg"/usign. pennetegn.
f. ditto.
? /åbent bådeskur bag lysthuset/usign. pennetegn.
f. ditto. NEDREVET 1969.
C. Jensen/tilføjelse af kvist til beboelsen/blåtryk.
f. ditto.
fa. Martin Nielsen, Grønnegade/garage/lystryk.
f. kanoudlejer Gudrun Rasmussen.
Chr. Høegh (hv.)/tilbygn. af havestue til beboelsen/lystryk.
f. pensionisterne Gerda og Gudrun Rasmussen.
[H/Bl]
# hm.
Hans Chr. Rasmussen/flerfam.hus i 2 etager m. udnyttet loftsetage,
indeh. 6 lejl. incl. hjørnebutik/10 blåtryk,
f. hotelejer Chr. Mehl.
Hans Chr Rasmussen/2 garager mod Zeltnersvej/blåtryk
f. ditto.
Knud Lisberg (konstruktør)/bygn. til øldepot bagerst på grunden/lystryk.
f. ølhandler Knud Knudsen.
M. Agerskov (konstruktør)/tilføjelse af altan på husets bagside/
lystryk.
f. ditto.
hv./ombygn. af tidl. købmandsbutik til "Galleri Torben"/lystryk.
f. Poul Christensen, Sejsvej 1, udlejet til Torben Jensen.
[NB]
# hm.
Iflg. Byggeanm.; Edv. Jensen/enfam.hus, "Villa Aavang"/# tegn.mat.
f. godsforvalter J.D. Christensen.
K.P. Kristjansen/sidehus ned mod åen/blåtryk.
f. Carl Emil Petersen.
C. Jensen/tilføjelse af karnap til beboelse mod haven/2 blåtryk.
f. hotelejer Chr. Mehl.
E. Svendsen Pedersen/planopmåling af villaen/lystryk
f. A/S Dansk Konfektions Industri, Silkeborg, v. dir. M. Toustrup.
E. Svendsen Pedersen/garage [fin!]/2 lystryk.
f. ditto.
E. Svendsen Pedersen/ombygn. af sidehus [til ukendelighed]/lystryk.
f. ditto.
Iflg. opl. fra Dora Kjær, hv./ opførelse af lysthus v. åen/ # tegn.mat.
f. fru Dora Kjær.
[H]
# hm.
Max Pape/tofam.hus i 2 etager/lystryk.
f. banearb. Chr. Winther.
Iflg. Byggekort; Max Pape/ opførelse af lysthus v. åen/ # tegn.mat.
f. samme. NEDREVET 1966.
K. Kristiansen, Drosselvej/ istandsættelse af have- og bådehus/ lystryk.
f. fabrikant Hans K. Winther. IKKE REALISERET).

LKJ

1998/2000/2005

16

84

1966

Niels H. Nielsen/ opførelse af lysthus v. åen/ lystryk.
f. samme.
[F]

1910

# hm.
Iflg. BBR-opl./tofam.hus/# tegn.mat. Jvf. dog 1931- og 1940-tegn.
f. K. Brøgger.
Th. Madsen (tømrermester)/tilføjelse af kvist/lystryk m. plan- og
facadetegn.
f. enkefru A. Brøggers arvinger.
E. Svendsen Pedersen/overdækning af fortrappe i forb. m. tilføjelse
af wc/lystryk.
f. snedker Hans Winther.
[H/NR]

1931

1940

17A

1935
1959
1995

18

1902/10

1941

[?

19

1913

1930’erne
1940/41

20-22

1905/06

# hm.
Max Pape/enfam.hus i 2 etager/2 lystryk.
f. træhandler Niels Thøger Andersen.
Viktor Jørgensen (ing.)/garage/lystryk.
f. ditto.
’Årstiderne Arkitekter A/S’/ombygn. af og mindre tilbygn. til beboelse/
3lystryk.
f. Gunnar Frost.
[F]
# hm.
hv./opførelse af "et 1 Etages Hus"/# tegn.mat. Jvf. dog. 1941-tegn.,
hvoraf plan og opstalt delvist fremgår.
(1902: iflg. Byggeanm./1910: iflg.BBR-opl.)
f. J. Jepsen(?).
A. Busk (tømrermester)/tilføjelse af kvist i forb.m. indretn. af loftslejl./lystryk.
f. Silkeborg Sygeplejeforening.
? /indretn. af kældergarage og tilføjelse af indgangsaltan/# hm.
f. ?
[H/Bl]
# hm.
K.P. Kristjansen/ opførelse af to lysthuse, liggende i skel mod hhv. nr. 17
og 21/ blåtryk og byggekort, 1915.
f. købmd. Martin Henriksen og particulier Chr. Elling. NEDREVET.
f. maskinm. E. Juncker (?).
Iflg. opl. fra den nuv. ejer/opførelse af lyst- og bådehus/ # hm.
Max Pape/enfam.hus i 2 etager/2 lystryk.
f. maskinmester E. Juncker.
[F]
# hm.
hv./to ens, sam.byg. enfam.huse/# tegn.mat.
f. postbud F. Hermansen.
[NR]

LKJ

1998/2000/2005
21

1916

1916/17
1930’erne(?)

1939
1951
1967
o.1968

1991

23

1913
(1943
o.1946

1945
1950
1995

24

1919/23

1978

25

1912
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# hm.
Viggo Norn (Kgl. bygningsinsp.)/opførelse af lyst- og bådehus i skel mod
nr. 19/ blåtryk og byggekort, 1915.
f. maskinfabrikant Martin Larsen. NEDREVET.
Viggo Norn/enfam.hus, villa/5 lystryk.
f. ditto.
Iflg. opl. fra den nuv. ejer, Hans Chr. Esbensen/ opførelse af nyt lyst- og
bådehus tæt ved skel mod nr. 19/ # hm.
f. samme (?).
? /garage/lystryk.
f. ditto.
Knud Sørensen/lille sidehus til oplagring af frugt/lystryk.
f. ditto.
Knud Sørensen og Ejner Olesen/udv. af garage/lystryk.
f. dir. Arne Pedersen.
Iflg. opl. fra den nuv. ejer, Hans Chr. Esbensen/ ombygn. og udv. af det
eksist. lyst- og bådehus/ # hm.
f. samme.
Iflg. opl. fra Hans Chr. Esbensen, hv./ ombygn. og udv. af det eksist.
lyst- og bådehus/ # hm.
f. dir. Hans Chr. Esbensen.
[NB]
# hm.
Iflg. BBR-opl./enfam.hus/# hm. Jvf. dog Papes opmåling på 1945-tegn.
f. ?
Knud Sørensen/ombygn. af og tilbygn. til eksist. beboelse/lystryk.
f. dir. H. Lauritzen. IKKE REALISERET).
Iflg. opl. fra den nuv. ejer, hv./lysthus i form af et halvtag i skel mod
nr. 21; erstatter ældre bådehus på stedet/# tegn.mat.
f. omnibusejer Henry Hansen.
Max Pape/ombygn. af og tilbygn. til eksist. beboelse/2 lystryk.
f. ditto.
E. Svendsen Pedersen/garage/2 lystryk.
f. bryggeriejer N.J. Nissen.
’Årstiderne Arkitekter A/S’/ombygn. af og tilbygn. til beboelse/
flere lystryk.
f. Anna og Hans Mortensen.
[H/Bl]
# hm.
K.P. Kristjansen/enfam.hus/blåtryk.
(1919: iflg. tegn./1923: iflg.BBR-opl.)
f. particulier Th. Jensen.
Jens Erik Vester/tilføjelse af 2 kviste/lystryk.
f. sig selv.
[NK/BB]
# hm.
Iflg. Byggeanm./lyst- og bådehuse i skel mod hhv. nr. 23 og 27/
# tegn.mat. Bådehuset nedrevet o. 1950.
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1998/2000/2005

o.1950

o.1967

1967/68

26

1908
1963

27-29

1934

(nr. 27)

1920

beg.1920’erne
1989

(nr. 29)

1920’erne
1984
1984

28

1915
1957
1965
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f. redaktør H.S. Sørensen og tømrermester Fr. Madsen.
Iflg. opl. fra tømrerfa. Fr. Madsen; hv./opførelse af nyt bådehus på det
gamles plads/ # tegn.mat.
f. tømrermestrene Th. Madsen og Knud Fr. Madsen.
Iflg. opl. fra tømrerfa. Fr. Madsen; Th. Madsen og Knud Fr. Madsen/
ombygn. af eksist. lysthus, inbefattet nedrivn. af den bagerste
del af dette/ # tegn.mat.
f. samme.
Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus m. garage/9 lystryk.
f. samme.
[T/60-er]
# hm.
K.P. Kristjansen/enfam.hus/blåtryk.¨
f. skibsfører Chr. Christensen.
hv./garage/blyantstegn.
f. møbelhandler A. Sigfred Hansen.
[H]
Jvf. nedenfor.
Max Pape/to sam.byg. tofam.huse i 2 etager, indh. hver
2 to-vær. lejl./lystryk.
f. snedker Harbo Lyneborg Jensen og murermester Oscar Hansen.
# hm.
C. Jensen/opførelse af bådehus i skel mod nr. 29/ blåtryk.
f. konditor Arnskov. NEDREVET.
C. Jensen (?)/ opførelse af lysthus i skel mod nr. 25/ # tegn.mat.
f. samme.
Iflg. opl. fra den nuv. ejer, malerm. Peter F. Nielsen/ det eksist
lysthus nedrives og genopføres i uændret skikkelse med
nye materialer/ # tegn.mat.
f. sig selv.
# hm.
Iflg. Byggekort, 1934/ opførelse af bådehus/ # tegn.mat.
f. ?
hv./garage/# tegn.mat.
f. vognmd. Vagn Jensen Nonbo.
Iflg. opl. fra den nuv. ejer, Vagn Jensen Nonbo/ det eksist. bådehus
ombygges til lysthus med bibeholdelse af det opr. eksteriør/
# tegn.mat.
f. samme.
[F]
# hm.
Iflg. Iflg.BBR-opl./enfam.hus/# hm. Jvf. dog 1957-tegn.
f. ?
Kristoffer Hansen/indv. ombygn./lystryk.
f. installatør H. Zeuthen.
hv./garage/kuglepenskitse.
f. kontorchef Poul Hven. NEDREVET.
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1982

30

(1905
1919
1961

¨

31

87
hv./veranda nedtages, vindue indsættes/m. jvf. til 1957-tegn.
f. Ina og Mogens Bang.
[H/Bl]
# hm.
Iflg. Byggeanm./opførelse af "en 3 Etages Ejendom"/# tegn.mat.
f. købmd. N.F. Joachimsen. IKKE REALISERET).
K.P. Kristjansen/tofam.hus/blåtryk.
f. John Møller.
Max Pape/garage/lystryk.
f. P. Aabo Sørensen.
[H]
Tom grund.
Tilhører Silkeborg kommune og indeholder nu en nedgravet
spildevandsledning. Her lå oprindelig en kloakdæmning som ind
til omkr. 1922-23 adskildte Birkevej og Lindevej.
Grunden med bådebro er nu udlejet til Husholdningsskolen.

32
1924/28

1978

1992
1993

33
i 1925
1925
1931

34

Opr. Birkevej 20.
# hm.
? /tofam.hus/usign. blåtryk.
(1924: iflg. tegn./1928: iflg. BBR-opl.)
f. arrestforvarer J. Hansen.
Knud Sørensen & Ejner Olesen/mindre facadeændring i forb.m.
indv. ombygn. til kollegieværelser/flere lystryk.
f. Silkeborg Husholdningsskole.
Ejner Olesen/dobbelt carport/lystryk.
f. ditto.
Ejner Olesen/tilbygn. af havestue til beboelse/flere lystryk.
f. ditto.
[H/NK]
Opr. Lindevej 18.
# hm.
? /eksist. lille lysthus v. åen/# hm.
Hans Chr. Rasmussen/ombygn. og udvidelse af eksist. lysthus/blåtryk.
f. dommerfuldmægtig E. Borberg.
Hans Chr. Rasmussen/tofam.hus/2 blåtryk.
f. købmd. Hans Kristensen.
[NK]
Tom grund med spildevandsledning, tilh. Silkeborg kommune.

35

1931

# hm.
A.E. Laursen/tofam.hus/lystryk.
f. murermester Oscar Hansen.
[NK]

36-38

1930

# hm.
Hans Chr. Rasmussen/dobbelthus m. gavlindg., indeh. hver
2 tre-vær. lejl./2 blåtryk.
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(nr. 36)

1946
1985

37

i 1933
1933/34
før 1946

1946

1983

39

1918
1918/19
1937/42

1988

1993

40

(1903
1930/31
1962

41

1923
1958
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f. murermester Peter J. Sehested.
Ejvind M. Kristiansen/garage/lystryk.
f. seminarielærer H. Terkelsen.
Leif Bendtsen (ark.)/tilbygn. af halvtag. til beboelse/
lystryk.
f. sig selv.
[H/NK]
# hm.
Iflg. Byggekort, 1933/eksist. lysthus tæt ved skel mod nr. 35/# tegn.mat.
tilh. fabrikant L. Chr. Rasmussen. NEDREVET.
A. Busk (tømrermester)/enfam.hus, villa/2 lystryk.
f. samme.
Iflg. Byggekort, 1946, hv./ opførelse af nyt lysthus i skel mod nr. 35/
# tegn.mat.
f. samme (?).
E. Svendsen Pedersen/om- og tilbygn. af vinterhave m.m. til beboelse/
lystryk.
f. tømrermester A. Busk.
hv./udskiftning af port i garage m. vindue/lystryk.
f. Niels Nedergaard.
[NK/BB/F]
# hm.
K.P. Kristjansen/opførelse af lysthus ved åen i skel mod nr. 41/blåtryk.
f. fabrikant Johs. Hammer.
C. Jensen/forhøjelse af det eksist. lysthus m. én etage/2 blåtryk.
f. ditto. NEDREVET.
A. Busk (tømrermester)/enfam.hus/lystryk.
(1937: iflg. tegn./1942: iflg. BBR-opl.)
f. dir. og fabrikant L.Chr. Rasmussen.
Torben Larsen (ejendomsmægler)/opførelse af lysthus v. åen i skel mod
nr. 37/ flere fotokopier af egne skitser.
f. sig selv.
Torben Larsen/dobbelt carport/4 lystryk.
f. sig selv.
[F/T]
# hm.
Iflg. Byggeanm./opførelse af "et 2 Etages Hus"/# tegn.mat.
f. H. Pedersen og træhandler J. Hansen. VIST IKKE REALISERET).
A.E. Laursen/tofam.hus/blåtryk.
f. murermester Oscar Hansen.
hv./garage/2 lystryk.
f. Erik B. Christensen.
[BB/NK]
# hm.
Hans Chr. Rasmussen/enfam.hus, villa/5 blåtryk.
f. boghandler Aage Hansen.
Knud Sørensen/tilbygn. af vindfang, garage-udhus og mindre facadeændringer på havesiden/7 lystryk.
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1968
1974/75

42

1898
1941
1983/84
1991

43
1911/12
1926
1946

1974
1979
1988

1991

44-46
1900

1905

1907

89
f. tømmerhandler Reimar Nielsen.
Knud Sørensen & Ejner Olesen/garage/lystryk.
f. ditto.
Knud Sørensen & Ejner Olesen/tilbygn. af pejsestue/15 lystryk.
f. ditto.
[NK]
# hm.
Iflg. BBR-opl./enfam.hus/# hm. Jvf. dog 1941-tegn.
f. ?
Max Pape/ombygn. af eksist. beboelse/lystryk.
f. politibetjent J. Thøgersen.
Ejner Olesen/(især) indv. ombygn. af beboelse/13 lystryk.
f. Silkeborg Husholdningsskole.
Ejner Olesen/tilføjelse af tagvindue mod syd i forb.m. indv. ombygn.
til undervisnings- og kontorlokaler/6 lystryk.
f. ditto.
[H/Bl]
Opr. Lindevej 12.
# hm.
K.P. Kristjansen/enfam.hus, villa/2 blåtryk.
f. købmd. Mads P. Jørgensen.
hv./garage/pennetegn.
f. ditto. NEDREVET.
Knud Sørensen/sløjfning af halvrund hjørnekarnap i forb.m. udvidelse
af hjørnevær./lystryk.
f. apoteker Ch. Oldin.
DAI/selvst. bygn., indeh. hobbyrum m.m./
f. kunsthandler Willy Omme.
Peder Høegh/garage/pennetegn.
f. ditto.
Primdahl og Weitling Aps (ark.), Århus/tilbygn. af udestue mod haven/
lystryk.
f. ditto.
’Årstiderne Arkitekter A/S’/garage/5 lystryk.
f. ditto.
[H]
’Silkeborg Husholdningsskole’ – ’Silkeborgskolen/Skolen f. Husholdning’.
# hm.
Iflg. BBR-opl./opførelse af skolebygn. m.v. i 2 etager, dog 3 mod Åhavevej, ’a’ på byggekort, 1990/ # hm.
f. ’Silkeborg Husholdningsskole’ v. frk. Gudrun Jørgensen.
Iflg. Byggeanm.; C. Nielsen (?)/ opførelse af tilbygn. i 3 etager til den
eksist. bygn., ’b’ og ’c’ på byggekort, 1990/ # tegn.mat.
f. samme.
Iflg. Byggeanm.; Niels Jensen (tømrermester)/ tilbygn. af veranda
mod øst/2 pennetegn.
f. samme.
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1959/60
(1966/67

mel.1980 og 82

47

1917

90
K.P. Kristjansen/ tilbygn. af vaskehus i én etage til eksist. sidebaghus/blåtryk.
f. samme v. frkn. Frida Lund og Maja Helleberg.
Hans Chr. Rasmussen/ ombygn. og renov. af ejendommen, ’a’, ’b’ og
’c’ på byggekort 1990/ 6 blåtryk. Jf. også situationsplan, 1939.
f. samme v. frk. Synnøve Lund.
Knud Sørensen/ ombygn. og udv. af skolekøkken/ 2 lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen/ tilføjelse af dobbeltkvist mod vest i forb.m. indretn.
af 2 loftsvær./ lystryk.
f. ’Silkeborg Husholdningsskole’.
Knud Sørensen & Ejner Olesen/ tilbygn. af undervisningskøkken m.v.
i én etage mod øst, ’e’ på byggekort, 1990/ 3 lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen & Ejner Olesen/ nyindretn. af værelsesafdelingerne på
1. og 2. sal, etablering af bad og toiletter, brandsikring m.v./
11 lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen & Ejner Olesen/ tilbygn. i én etage til eksist. undervisningskøkken, ’f’ på byggekort, 1990, samt opførelse af nyt
køkken i én etage foran det eksist., ’g’ på byggekort, 1990/
14 lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen & Ejner Olesen/ gennemgribende renov. af den sydl.
del af hovedbygningens tagetage/ 4 lystryk.
f. samme.
Ejner Olesen/ opførelse af ny værkstedsbygn. i én etage, ’006’ på
byggekort, 1990/ 6 lystryk.
f. samme.
Ejner Olesen/ indv. ombygn. i hovedbygn., incl. mindre facadeændring, samt tilbygn. af nyt vindfang/ 8 lystryk.
f. samme.
’Arkitekthuset A/S’/ etablering af træterrasse på det flade tag i 1. sals
højde mod øst/ 2 lystryk
f. ’Silkeborgskolen – Skolen for Husholdning’.
# hm.
Erik Andersen og Preben Handberg (ark.)/enfam.hus/lystryk.
f. møbelfabrikant K. Larsen, Silkeborg Møbelfabrik.
K. Iversen, Lupinvej 68, Silkb./tilføjelse af udnyttet tagetage/
lystryk.
f. Charlotte V. Pederseen. IKKE REALISERET).
Iflg. opl. fra den nuv. ejer; maskinarb. Bent Nielsen/ opførelse af lysthus
i skel mod nr. 43/ # tegn.mat.
f. Erna Vestergård.
[60-er]
# hm.
Edv. Jensen/opførelse af lysthus i bindingsværk mod åen tæt ved skel
mod nr. 45/ blåtryk.
f. snedkermester Sofus Jørgensen. NEDREVET 1998.
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91

1922
1934
1995
1998

48

[1905/10(?)
1917
1918
1932
1938
1952/53

1972

49

[?
(1962
1963/64

1971
1977
1987

50
1900

Edv. Jensen/tilbygn. af bådehus til eksist. lysthus/ blåtryk.
f. ditto. NEDREVET 1998.
Knud Sørensen/enfam.hus, villa/4 lystryk.
f. læge Fl. Dahlerup.
’Nielsen & Nielsens tegnestue’/garage/3 lystryk.
f. Henning Lund Nielsen.
’Nielsen & Nielsens tegnestue’/ opførelse af nyt lyst- og bådehus
tæt ved skel mod nr. 45/ lystryk.
f. samme.
[NK m. F-detaljer]
# hm.
? /enfam.hus/# hm. Jvf. dog 1917-tegn.
f. ?]
Edv. Jensen/tilbygn. af træveranda til beboelse/blåtryk.
f. grosserer J. Christiansen.
Edv. Jensen/tilbygn. af dagligstue og veranda til beboelse/blåtryk.
f. proprietær L.C. Deichmann.
Knud Sørensen/tilføjelse af 2 kviste/lystryk.
f. lærerinde Anna Høngaard, spædbørnsplejehjemmet ’Villa Arnen’.
Knud Sørensen/forhøjelse af tagetage m.v./2 lystryk.
f. ditto.
Knud Sørensen/tilbygn. til eksist. beboelse/2 lystryk.
f. Silkeb. Husholdningsskoles spædbørnsplejehjem v. forstanderinde
Anna Høngaard.
Knud Lisberg (bygningsinsp.)/indv. ombygn. til vuggestue - på 1. sal,
hvor tidl. forstanderindens lejl. lå/2 lystryk.
f. Silkeborg Husholdningsskole.
[H/Bl]
# hm.
? / ældre lysthus i skel mod nr. 47/ # hm.
for ? NEDREVET 1987]
S. Sjørslev Jensen (ark.)/enfam.hus og garage-udhus/2 lystryk.
f. automobilforhandler C. Heiberg Andersen. IKKE REALISERET).
H. Keis, Glarbo Savværk og Maskinsnedkeri, Gl. Ry/enfam.hus og
udhus/2 lystryk.
f. ditto.
H. Keis, Glarbo Savværk m.m../garage/2 lystryk.
f. fabrikant Børge J. Pedersen.
Uffe Berg/tilbygn. af havestue til beboelse/2 lystryk.
f. ditto.
Iflg. opl. fra den nuv. ejer, vognmd. Vagn J. Nonbo/ opførelse af nyt lysthus
i skel mod nr. 45/ # tegn.mat.
f. sig selv.
[60-er]
Tidl. Lindevej 9.
# hm.
Iflg. BBR-opl./enfam.hus/# hm. Jvf. dog 1915-tegn.
f. ?
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Matr.nr. 127e
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hv./mindre indv. ombygn./farvelagt pennetegn.
f. isenkræmmer N. Lauritzen.
hv./garage/lystryk.
f. Jørgen H. Grotrian.
Hovedgaard Vippeportefabrik v. Willy Rasmussen/nok en garage/lystryk.
f. fru Inga Grotrian.
[NR]
Borgmesterhaven.
# hm.
Iflg. Udskrift af skøde/have for borgmester og birkedommer Adler Lund.
Stadig kommunalt ejet grundstykke.
# hm.
Iflg. Byggeanm./enfam.hus/# hm. Jvf. dog 1925-tegn.
f. H.J. Løvborg.
C. Jensen/tilføjelse af veranda m. altan samt kvist til beboelse/
blåtryk.
f. lærer Al eller M. Thau.
[H]
# hm.
Iflg. BBR-opl./enfamhus./# hm.
f. ?
[H]
’Silkeborg Vandrehjem’ (”Åbo”).
# hm.
Knud Sørensen/opførelse af vandrehjem/4 lystryk.
f. ’A/S Hjejlen’.
Iflg. BBR-opl., Knud Sørensen (?)/ opførelse af lysthus ved åen/ # hm.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen/transformatorstation/3 lystryk.
f. Silkeborg kommunale El- og Varmeforsyning.
Knud Lisberg (bygningsinsp.)/stor tilbygn. til eksist. vandrehjem/
7 lystryk.
f. Silkeborg kommune.
Bygningsinsp.s kontor v. P.S./nedrivning af bestyrerbolig og nybyggeri
på stedet, indeh. vær. i stueetage og ny bestyrerbolig på 1. sal./
flere lystryk.
f. ditto.
’Nielsen & Nielsens tegnestue’/ombygn. af og tilbygn. til eksist. byggeri
til venstre for hovedindgang/9 lystryk.
f. ditto.
[F/T/Bl]
Har ingen nr. Parcellen tilhører Chr. 8 Vej 2B.
# hm.
Hv./ opførelse af dobbelt bådehus til hhv. Silkeborg Fiskeriforenings
og politiets patruljebåde/ lystryk.
f. Silkeborg Fiskeriforening.
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# hm.
Iflg. Byggeanm./opførelse af "et 2 Etages Beboelseshus”/
# tegn.mat. Jvf. dog 1912-tegn.
f. gymnastiklærer K.P. Knudsen.
K.P. Kristjansen/tilbygn. af lukket træveranda/blåtryk.
f. ditto.
Arkitektkontoret, Estrupsgade 12/garage/lystryk
f. seminarielærer O. Knudsen.
[SKl]
# hm.
Alfr. J. Mortensen/garage/lystryk.
f. bankdir. Ch. Sørensen.
A. Meyer Bredesen (ark.)/enfam.hus m. inddragning af eksist. garage/
4 lystryk.
f. grosserer Niels Carl Andersen.
hv./åben, overdækket terrasse over tidl. swimmingpool/# tegn.mat.
f. Svend Munebjerg Mikkelsen.
hv./(lovliggørelse af) carport/# tegn.mat.
f. ditto.
? /tilføjelse af loftsetage/# hm.
f. ditto]
[60-er]
# hm.
Edv. Jensen/tofam.hus/4 lystryk.
f. bankbogholder Ch. Sørensen.
Per Andersen (tømrer)/tilbygn. af overdækket terrasse/plan i kuglepen.
f. grosserer Niels Carl Andersen.
Bruno Carlsen (ark.)/garage/lystryk.
f. guldsmed Claus Pedersen.
"Pool Lynge Design"/udv. af veranda og opførelse af ny terrasse
i forb. hermed/3 lystryk.
f. ditto.
[NK]
Tidl. Adler Lundsgade 31.
# hm.
C. Jensen/tofam.hus/2 blåtryk.
f. tømrer Chr. Christensen.
H. Reimar Nielsen A/S/carport/# tegn.mat.
f. Karen og Kim Bomholt Nielsen.
[H]
# hm.
Hans Chr. Rasmussen/ opførelse af stråtækt bådehus i skel mod nr. 69/
blåtryk.

f. overretssagfører Otto Bisgaard. NEDREVET 1996.
1927/28

Hans Chr. Rasmussen/ opførelse af lysthus ved åen tæt ved skel mod
nr.63/ 2 lystryk.
f. overretssagfører Otto Bisgaard.
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Tage Aaboe Christensen/ opførelse enfam.hus/ lystryk.
f. lærer O. Randlev Petersen.
Tage Aaboe Christensen/tilbygn. af ateliér i én etage/ lystryk.
f. samme.
Iflg. opl. fra den nuv. ejer; Tage Aaboe Christensen/ stor ombygn. af
det eksist. lysthus/ # tegn.mat.
f. samme.
[F/T]
Tidl. Adler Lundsgade 21.
# hm.
Hans Chr. Rasmussen/enfam.hus/3 blåtryk.
f. instrumenthandler Johs. Baunvig.
Alfr. J. Mortensen/garage/lystryk.
f. skotøjshandler J.M. Larsen.
[N/NK]
# hm.
J.Chr. Knudsen (hv.)/enfam.hus og et lille lysthus tæt ved (nedrevet 1975)/farvelagt pennetegn. (kloakplan) og blåtryk.
f. organist Sand-Lauritsen.
Landinsp.gården v. Werner Nielsen (?)/større tilbygn. til beboelse
samt garage/lystryk.
f. driftsleder S. Wachhausen.
[H/NK]
# hm.
Knud Sørensen/enfam.hus m. garage, villa/3 lystryk.
f. tandlæge V. Johansen.
’Årstiderne Arkitekter A/S’/stor ombygn. af og tilbygn. til beboelse/
7 lystryk.
f. Anna og Orla Madsen.
’Årstiderne Arkitekter A/S’/ opførelse af garage og lysthus ved åen/
7 lystryk.
f. samme.
[Bl - Sørensens 30-er hus næsten ikke genkendeligt efter 90-er ombygn.]
Tidl. Adler Lundsgade 17.
# hm.
C. Jensen/tofam.hus/2 blåtryk.
(1923: iflg. tegn./1927: iflg. BBR-opl.)
f. malermester Anton L.C. Rasmussen.
hv./udhus/pennetegn.
f. ditto.
Kristoffer Hansen/tilbygn. af veranda til beboelse/lystryk.
f. farvehandler A. Berg Jensen.
Niels H. Nielsen/tilføjelse af kvist i forb.m. indretn. af badevær. i
tagtagen/lystryk.
f. fabrikant B. Søndergaard.
Alfr. J. Mortensen/garage/lystryk.
f. murermester Ingemann Møller.
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1965
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73-75
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(Adler
Lundsgade)

1935/36

1928

1939

77

1900
1925
1936

95
Ingemann Møller (murermester)/del af gårdsplads overdækkes/lystryk.
f. sig selv. IKKE REALISERET).
[Bl]
# hm.
Iflg. BBR-opl./ opførelse af enfam.hus, samt lysthus ved åen i skel
mod nr. 69/ # hm. Jvf. dog 1965-tegn.
f. ? LYSTHUSET NEDREVET.
Edvin Madsen (ark.), Søholt Allé 43/ombygn. af og tilbygn. til beboelse/
2 lystryk.
f. overlærer A. Christensen.
Edvin Madsen/garage/lystryk.
f. samme.
E. Bragen Pedersen (murermester), Kjellerup/tilbygn. til overetage/
4 lystryk.
f. dir. Per Brødbæk Christensen.
’I.M. Byggeri & Anlæg A/S’/ større ombygn. af og tilbygn. til beboelse mod
haven, samt opførelse af lyst- og udhus foroven i haven/6 lystryk.
f. samme.
[Bl]
# hm.
Iflg. Byggekort/enfam.hus/# hm.
f. ?
Kristoffer Hansen/stald m. vognport/lystryk.
f. mælkehandler Carl Christensen.
? /overdækn. af indgangstrappe/# hm.
f. ?]
[NK/Bl]
# hm.
Max Pape/dobbelthus i 2 etager m. garager, hver indeh. 2 lejl./
lystryk ved nr. 73.
f. husejer Søren Sørensen.
[F]
# hm.
K.P. Kristjansen/enfam.hus m. garage og udhus/blåtryk, kun med
grund- og beliggenhedsplan.
f. sig selv.
Knud Sørensen/ombygn. af altan/lystryk.
f. fru Anna Mortensen.
[NK]
# hm.
Iflg. BBR-opl./enfam.hus/# hm. Jvf. dog 1964-tegn.
f. ?
Iflg. BBR-opl./ opførelse af lyst- og bådehus/ # tegn.mat.
f. skoleforstander E. Jochumsen (?).
Max Pape/tilbygn. til beboelse/lystryk.
f. lærer K.C. Hoffmann.

LKJ

1998/2000/2005
1960
1964
1982

1989

78

1923/30

1956
1986
1986

80

1926

81

i 1908
1908

1933/34

82A-B
83

96
hv./garage/lystryk.
f. kaptajn A. Jørgensen.
DAI/tilbygn. af lægeklinik til beboelse/4 lystryk.
f. læge Finn Cato Christensen.
Knud Sørensen & Ejner Olesen/tilbygn. til lægeklinik på
havesiden.
f. lægerne Jette og Ole Kraft.
Ejner Olesen/tilbygn. af vær. på 1. sal over lægeklinik/
2 lystryk.
f. ditto.
[H/Bl]
# hm.
Munch Christensen, Vodroffsvej 38, Kbh./enfam.hus og udhus/
lystryk.
(1923: iflg. tegn./1930: iflg.BBR-opl.)
f. overlærer B. Mouritzen.
Alfr. J. Mortensen/garage i eksist. udhus/lystryk.
f. bankdir. C.O. Thorsen.
hv./ny garage/pennetegn.
f. Hans og Jakob K. Kjerkegaard.
Tommy Mørup Christensen, Viborg/flytn. af yderdør i forb. m.
indretn. af entré og toilet/3 lystryk.
f.læge Hans Kjerkegaard.
[H/Bl]
# hm.
Andreasen(?)/tofam.hus/3 blåtryk, utydeligt sign.
f. portør Davidsen.
[H/NK - velbevaret og fint renov.]
# hm.
? /eksist. beboelse/# hm.
Iflg. Byggeanm.; K.P. Kristjansen/tilføjelse af kvist på den
eksist. beboelse/# tegn.mat.
f. Gustav Werner. NEDREVET.
Jul. Moll/enfam.hus i 2 etager, bungalowagtig/lystryk.
f. sadelmager C.C. Kjeldsen.
[F/Bl - tidlig bungalow!]
Se Ågade 21A-B.

1954/55

1988

# hm.
J.K. Schmidt (ark.), Viby J./enfam.hus m. garage - og lysthus/
8 lystryk.
f. grosserer Richard Lynge. LYSTHUSET NEDREVET.
Jacob Skaarup Jakobsen/tilføjelse af loftsetage til eksist.
beboelse/6 lystryk.
f. sig selv.
[T/Bl]
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# hm.
Hans Chr. Rasmussen/enfam.hus, villa/3 blåtryk.
f. cand. Brøndum.
Knud Sørensen/tilbygn. af veranda/lystryk.
f. grosserer-købmd. Chr. B. Jensen.
Knud Sørensen/garage og udhus/2 lystryk.
f. ditto.
Knud Sørensen/tilbygn. til beboelse/lystryk.
f. ditto.
[H/Bl]
# hm.
Iflg. Byggekort/ opførelse af lysthus ved åen i skel mod nr. 83/
# tegn.mat.
f. ? NEDREVET.
? /garage mod Åhavevej/usign. lystryk.
f. isenkræmmer C. Weiss Jensen..
Iflg. Byggekort og div. breve/ opførelse af lysthus v. åen tæt ved skel
mod nr. 83/ # tegn.mat.
f. ditto. NEDREVET 1984.
Knud Sørensen/enfam.hus/4 lystryk.
f. dir. Henry Pedersen, DAB.
B.V. Totalbyg, Bavnehøjvej 9/opførelse af carport/2 lystryk.
f. Jørgen Helle.
B.V. Totalbyg/ opførelse af ottekantet lysthus tæt ved åen/4 lystryk.
f. ditto.
[SF/50-er]
# hm.
Iflg. Byggeanm./opførelse af et "1 Etages Forhus og 1 Sidehus"/
# tegn.mat.
f. blikkenslager J.M. Balleby. IKKE REALISERET):
E. Jensen (tømrer)/tofam.hus/pennetegn.
f. sig selv.
[Sen. tilføjet kvist]
[H/NR]
Junkers Gymnastikinstitut/Gudenå Kurbad.
Tidl. Ågade 33.
# hm.
Iflg. Byggeanm. og brev til Bygningskommissionen m.v./ opførelse af
lysthus nær skel mod nr. 85/ # tegn.mat.
f. birkefuldmægtig Borberg. NEDREVET.
N. Christof Hansen (ark.), Vejle/ opførelse af bygn. til gymnastikinstitut/
2 lystryk.
f. forstander H.G. Junker.
N. Christof Hansen, Vejle/overbygn. af 2 etager til elevværelser på
gymnastikfløjen/blåtryk af plantegn.
f. ditto.
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Knud Sørensen/istandsættelse efter tyskernes beslaglæggelse og
ombygn. til kuranstalt. Bl.a. opdeles gymnastiksalen i
2 etager med resulterende opdeling af facaden i 2 vinduesrækker/3 lystryk.
f. Financieringsselskabet af 19.2.1946 A/S v. dir. Albrechtsen,
Spare- og Laanekassen, Silkeborg/Gudenå Kurbad.
Knud Sørensen/garager/lystryk.
f. Gudenå Kurbad.
Knud Sørensen/garager/# tegn.mat.
f. ditto.
Jørgen Gam-Pedersen (ark.)/tilbygn. i 3 etager til værelsesfløj mod nord/5 lystryk.
f. ditto.
Niels H. Nielsen/tilbygn. til hhv. spisestue og anretning i hver
2 etager/3 lystryk.
Navneskift til Gudenå Rekonvalescenthjem.
Ejner Olesen/indsættelse af større vinduer i stueetagen m.v. i forb.m.
renov. af værelser/8 lystryk.
f. ditto.
Ejner Olesen/flere indv. ombygn. og moderniseringer/flere lystryk.
f. ditto.
Udlejes til Dansk Røde Kors som flygtningecenter
[H/NB]
# hm.
Iflg. BBR-opl., /enfam.hus m. sidehus/# tegn. mat.
f. ?
? /tilbygn. til beboelse samt tilføjelse af tofags kvist/
sirlig pennetegn.
f. blikkenslager J.M. Balleby.
[SKl/NR]
# hm.
Iflg. BBR-opl./enfam.hus og sidehus/# hm.
f. ?
E. Svendsen Pedersen/tilbygn. af wc mel. for- og sidehus/lystryk.
f. smedemester Anders Andersen.
Iflg. Byggekort/både wc og sidehus NEDREVET.
Niels H. Nielsen/ombygn. af beboelse og opførelse af garage/
lystryk.
f. overinsp. N.P. Pedersen.
[Sen. tilføjet kvist]
[NR]
# hm.
Iflg. BBR-opl./enfam.hus/# hm.
f. ?
K.P. Kristjansen/ombygn. af tagetage til beboelse/blåtryk.
f. ovnmester Niels Andersen-Buss.
Th. Rolle (murermester)/indretn. af nok en lejl. i loftsetagen/
pennetegn. af plan.
f. sig selv.
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Th. Rolle/tilbygn. af wc til beboelsen mod haven/pennetegn.
f. sig selv.
[Sen tilføjet kvist t.v.f. midterkvist]
[opr. NR]
# hm.
Iflg. Byggekort/enfam.hus/# tegn.mat.
f. ?
K.P. Kristjansen/tilføjelse af kvist/blåtryk.
f. maler M.L. Nielsen.
Knud Sørensen/sidehus m. vaskehus/lystryk.
f. frk. Nielsine Kristiansen.
Evald K. Gravesen (arbejdsmd.)/tilbygn. af wc mel. for- og
sidehus/pennetegn.
f. sig selv.
Evald K. Gravesen (kommunalarb.)/garage/pennetegn.
f. sig selv.
? /kvisten fornyet/# hm.
f. ?]
[H]
# hm.
Hans Chr. Rasmussen/tofam.hus/blåtryk.
f. maler Arne Nielsen.
Per Schaarup-Jensen/carport/lystryk.
f. sig selv.
[NK/BB]
# hm.
Iflg. Byggekort/enfam.hus og sidehus/# tegn.mat. Jvf. dog
1949-tegn.
f. forstander H.G. Junker.
Iflg. Byggekort/ opførelse af lyst- og bådehus/# tegn.mat.
f. ditto.
? /garage/usign. blåtryk.
f. ditto.
Knud Sørensen/ombygn. af østgavl i forb.m. indv. ombygn./
lystryk.
f. ditto.
Knud Sørensen/tilføjelse af kvist mod haven/# tegn.mat.
f. ing. Rich. Zeuthen.
Niels H. Nielsen/tilføjelse af toilet mel. for- og sidehus/
lystryk.
f. Gudenå Kurbad.
Jørn Albrechtsen (ark.), Herlev/tilbygn. til beboelse mod NØ/
lystryk.
f. ditto.
Endelig fastlæggelse af skel mel. Gudenå Kurbad og Åhavevej 97.
Det resulterer i, at lyst- og bådehuset tilfalder Kurbadet.
? /tilbygn. af udestue/4 lystryk.
f. Rasmus Kristensen.

LKJ

1998/2000/2005

100

1996

98

1933/36

[?

99

1912
1934
1949
1950
1958

100
(Remstrupvej)

101

1911

1905/07

1909
1911
1979
1983
1985

103

1898/1901

’Primdahl & Weitling A/S’ (ark.)/ombygn. af og tilbygn. til beboelse,
omfattende sidehus m. vindfang, depot og udhus/2 lystryk.
f. Henrik Omme.
[sen NR]
# hm.
Adolf E. Laursen/tofam.hus/lystryk.
(1933: iflg. tegn./1936: iflg. BBR-opl.)
f. murer J.P. Ottesen.
? /senere overbygning af trappe/# hm.
f. ?]
[NK/T]
# hm.
N. Christof Hansen/enfam.hus/blåtryk.
f. kursusbestyrer H.G. Junker.
A. Busk (tømrermester)/garage/lystryk.
f. repræsentant R. Lynge.
H. Jensen (ark.), Nygade 36/tilføjelse af kvist/lystryk.
f. maskining. Rich. Zeuthen.
Knud Sørensen/udhus/lystryk.
f. dir. Rich. Zeuthen.
Knud Sørensen/ opførelse af bådehus i skel mod nr. 101.
I forhold til originaltegn. opføres bådehuset med let
skrånende tegltag/lystryk.
f. ditto.
[H]
Tidl. Ågade 46.
# hm.
hv./tofam.hus/2 pennetegn.
f. tømrer A.S. Grauballe.
[H]
# hm.
Frederik Jensen (murer)/enfam.hus, "AAHUSET"/ # tegn..mat.
(1905: iflg. Byggeanm./1907: iflg. BBR-opl.)
f. sig selv.
N. Christof Hansen/ombygn. af og tilbygn. til beboelse/blåtryk.
f. gymnastikkonsulent H.G. Junker.
N. Christof Hansen/lysthus v. åen i skel mod nr. 99/pennetegn.
f. ditto.
Niels Frithiof Truelsen/tilbygn. af mellemgang m.m./lystryk.
f. Runa og Hans Harbøl.
Bruno Carlsen (ark.)/udv. af kvist til det dobbelte/lystryk.
f. dir. Leif Bresdorf.
Ejner Olesen/ombygn. af sidehus m.v./5 lystryk.
f. ditto.
[H m. J-detaljer]
# hm.
hv./enfam.hus/# tegn.mat.

LKJ

1998/2000/2005

1919
1920’erne(?)

1941
1977

105

1900/1912

1914/15
(1916
1918
1919
1926
1929

107

1912
1959

109

1909
1939

111
1925
(1956

101
(1898: iflg. BBR-opl./1901: iflg. Byggeanm.)
f. lærer P. Esben-Petersen.
C. Jensen/tilføjelse af kvist/blåtryk.
f. ditto.
Iflg. Byggekort/ opførelse af lysthus ved åen i skel mod nr. 101/
# tegn.mat.
f. overlærer P. Esben-Petersen (?).
Max Pape/tilbygn. af vær. til forstuen/lystryk.
f. tømrer N.P. Nielsen.
Frode Johansen (ark.)/ombygn. af og tilbygn. til beboelse/lystryk.
f. malermester Magnus Nielsen.
[NR]
# hm.
Iflg. Byggeanm.; J. Kornerup Bang (murermester)/enfam.hus/
# tegn.mat. Jvf. dog 1918-tegn.
f. fabrikant Georg Andersch.
N. Christof Hansen/tilbygn. til spisestue og veranda/blåtryk.
f. fabrikant Ejnar Faber.
N.P. Jensen, Århus/garage og vaskehus/blåtryk.
f. ditto. IKKE REALISERET).
Hans Chr. Rasmussen/indv. ombygn./2 blåtryk.
f. ditto.
Hans Chr. Rasmussen/opførelse af bådehus i skel mod nr. 103/ blåtryk.
f. ditto.
Hans Chr. Rasmussen/dobbeltgarage ud mod Åhavevej [fin NK]/
f. ditto.
Hans Chr. Rasmussen/tilbygn. til spisestue/2 blåtryk.
f. ditto.
[H]
# hm.
K.P. Kristjansen/enfam.hus/2 blåtryk.
f. cigarhandler Johannes Lundkvist.
S. Gonnov Nielsen (ing.)/indretn. af garage i kælder/pennetegn.
f. S.P. Gaunholt.
[H]
# hm.
Edv. Jensen/enfam.hus/blåtryk.
f. togfører N.(?) Hansen.
Knud Sørensen/om- og udbygn. af loftsetage/lystryk.
f. ing. Ernst Meyer.
[H/Bl]
Tidl. Ågade 53.
# hm.
? /enfam.hus/blåtryk - ulæselig sign.
f. bådebygger M. Christensen.
Søren Bjørn (murermester)/indretn. af garage i kælder/lystryk.
f. ditto. IKKE REALISERET).

LKJ

1998/2000/2005
1985
1986

102
Årstiderne Arkitekter A/S/carport, redskabsrum og drivhus/lystryk.
f. Hans Peter Schermer.
"nynorm", Kratholmvej 27, Odense/tilbygn. af "Piny"-udestue/2 lystryk.
f. Kresten Munk.
[overdækn. af trappe]
[NK/BB]

LKJ

