
BINDSLEVS PLADS 

 
 
 
4  Vejassistent N. Jensen – Malermester Herman Rasmussen. 
 
  Ejerforhold. 
 1895- Chr. Jacobsen, restauratør. 
 - 1923 -  N. Jensen, vejassistent. 
 - 1969-95 - Herman Rasmussen A/S. 
 
 - # hm. 
 1923 C. Jensen // opførelse af beboelsesejendom i en etage m. kælder 
   og udnyttet tagetage m. 2 tagkviste mod gaden, 
   samt sidehus i en etage i skel mod nr. 6 // blåtryk. 
  f. vejassistent N. Jensen. 
 1941 Max Pape // indretn. af wc under trappen // lystryk. 
  f. frk. Melballe. 
 1969 Hv. // opførelse af 7 carporte som side- og baghuse // kuglepenstegn. 
  f. Herman Rasmussen A/S.  Nedrevet 1993. 
 1995-96 Årstiderne Arkitekter A/S // renov. af ejendommen iflg. byfornyelses- 
   projekt // 8 lystryk. 
  f. samme. 
 
 

6  Værtshusholder Chr. Wistesen – KFUK – Den lille biograf - 

  Gal. Krogen – Rampelys. 
 
  Ejerforhold. 
 1896- Chr. Wistesen, værtshusholder. 
 - 1924-81 KFUK i Silkeborg. 
 1981-94 Den selvejende institution ’Den lille biograf’. 
 1994- Silkeborg kommune, udlejet til Rampelys. 
 
 - # hm. 
 1897 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. portgennemkørsel 

   og udnyttet tagetage, samt sidehuse i 2 etager i skel 

   mod hhv. nr. 4 og 8 // # tegn.mat. Jf. dog 1996-tegning. 

  f. værtshusholder Chr. Wistesen. 
 1924 Hans Chr. Rasmussen // De eksist. sidehuse i skel mod nr. 4 nedrives 
   og på stedet opføres en ny værelses- og forsamlingsbygn. 
   i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage // blåtryk. 
  f. KFUK i Silkeborg. 
 1969-70 Eskild Hermansen //indv. ombygn. af ejendommen // 4 lystryk. 
  f. samme. 
 1982 Niels Frithiof Truelsen //indv. ombygn. i forb. m. indretn. af biograf, 
   udstillingslokale, restauration m.v. // 2 lystryk. 
 
 
  f. den selvejende institution ’Den lille biograf’. 



 1995-96 Ejendomsadmin. // ombygn. og renov. m.v. af ejendommen iflg. byfor- 
   nyelsesprojekt // 7 lystryk. 
   f. Silkeborg kommune, udlejet til Rampelys. 
 2001-02 Årstiderne Arkitekter A/S // tilbygn. i 2 etager til forhuset mod gården 
   mellem de to sidehuse // 4 lystryk. 
  f. samme. 

 
 
8  Tømrer H. Pedersen. 
 
  Ejerforhold. 
 1896- A.S. Rasmussen, maler. 
 - 1907 - H. Pedersen, tømrer. 
 
 - # hm. 
 1907 H. Pedersen, tømrer // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager 
   m. høj kælder m. butik og mansartetage, samt sidehus 
   i 2 etager m. kælder i skel mod nr. 10 // 6 pennetegn. 
  f. sig selv. 
 1999 Nielsen & Nielsens Tegnestue // indv. ombygn., bl.a. m. nedlæggelse af 
   bagtrappen og indretn. af nye badevær. her // 2 lystryk. 
  f. ejendomsmægler Torben Larsen. 
 
 
10  Ole Adolphsen. 
 
  Ejerforhold  (som ved Nygade 27 til 1903). 
 1855-61 John Johnsen. 
 1861-63 Johan Christensen. 
 1863 John Johnsen. 
 1863-84 Ole Adolphsen. 
 1884-1903 Karen Adolphsen. 
 1903- Søren Rasmussen, cementstøber. 
 
 - # hm. 
 1880(?) Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. delvis udgravet 
   kælder, portgennemkørsel og udnyttet tagetage // 
      # tegn.mat. 
  f. Ole Adolphsen(?). 
 1903 Iflg. opl. vedr. ejerforhold // udskildt fra Nygade 27, matr.nr. 140a, 
   til Binslevs Plads 10, matr.nr. 140b. 
  f. cementstøber Søren Rasmussen. 
 1978-79 Niels H. Nielsen // mindre tilbygninger af toiletter til forhuset mod 
   mod gården i hhv. 1 og 2 etager // 2 lystryk. 
  f. Jern- og Stålgården A/S. 
 1996-97 Arkitekthuset i Silkeborg // renov. af ejendommen iflg. byfornyelses- 
   projekt // 12 lystryk. 
  f. Frede Mathiesen. 
 
 
 



12  R. Christiansen – Husligt Arbejder Forbund. 
 
  Ejerforhold. 
 1894- R. Christiansen. 
 - 1986 - Husligt Arbejder Forbund. 
 
 - # hm. 
 1898 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder, port- 
   gennemkørsel og udnyttet tagetage, samt sidehus i  
   en etage mod nr. 10 // # tegn.mat. 
  f. R. Christiansen(?). 
 1994   ?  // renov. af ejendommen iflg. byfornyelsesprojekt // 3 lystryk. 
  f. Husligt Arbejder Forbund. 
 
 
14  Købmand Joh. Thomassen. 
 
  Ejerforhold. 
 1894-1903- Joh. Thomassen, købmand. 
 
 - # hm. 
 1890 Ilfg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. delvis udgravet 
   kælder og mansartetage, samt sidehus i 2 etager mod 
   nr. 16 // # tegn.mat. Jf. dog 1912-tegninger. 
  f.  ? 
 1903 Iflg. Byggeanm. // opførelse af sidehus i en etage i tilknytn. til det 
   eksist. sidehus // # tegn.mat. 
  f. købmand Joh. Thomassen. 
 1912 C. Jensen // indv. ombygn. og renov. af ejendommen efter brand // 
      2 blåtryk. 
  f. enkefru Qvist. 
 1996-97 Arkitekthuset i Silkeborg // ombygn. og renov. af ejendommen iflg.  
   byfornyelsesprojekt // 12 lystryk. 
  f. Frede Mathiesen. 
 
 
16  Arbejdsmand Peder Pedersen. 
 
  Ejerforhold. 
 - 1909 - Poul Pedersen, arbejdsmand. 
 
 - # hm. 
 1897 Iflg. BBR-opl. // dobbelthus i en etage m. udnyttet tagetage // 
    # tegn.mat. Jf. dog 1909-tegning. 
  f.  ? 
 1909 C. Jensen // ombygn. af og tilbygn. til ejendommen, omfattende ny 
   portgennemkørsel t.v. og ny stor tagkvist mod gaden, 
   samt nyt sidehus i en etage i skel mod nr. 14 // blåtryk. 
  f. arbejdsmand Peder Pedersen. 
 1982   ?  // ombygn. af tagetagen // 2 lystryk. 
  f. Irene Mortensen. 
 



 1996 Årstiderne Arkitekter A/S // renov. af ejendommen iflg. byfornyelses- 
   projekt // 5 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
18  Vognmand A. Tidemann Weng – Restauration ’Målet’. 
 
  Ejerforhold. 
 1895- Chr. Schou, smed. 
 -1937-46- A. Tidemann Weng, vognmand. 
 
 - # hm. 
 1915 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager med delvis udgravet 
   kælder, portgennemkørsel og udnyttet tagetage // 
     # tegn.mat. Jf.dog 1937-tegn. 
  f.  ? 
 1937 Max Pape // indv. ombygn. af ejendommen i forb.m. indretn. af bade- 
   værelse på alle tre etager, samt tilføjelse af stor 5-fags 
   tagkvist mod gaden // lystryk. 
  f. vognmand A. Tidemann Weng. 
 1943  Max Pape // udgravning af den resterende del af kælderen // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 1946 Alfr. J. Mortensen // opførelse af beboelsesbygn. i 2 etager m. kælder, 
   indeh. 6 vær., som baghus // 2 lystryk. 
  f. samme.  Nedrevet 1993. 
 1961 Niels H. Nielsen // tilføjelse af 2-fags tagkvist til forhuset mod gården // 
      2 lystryk. 
  f. fabrikant H.K. Winther. 
 1976-77   ?  // indretn. af bodega i forhusets stueetage // 5 lystryk. 
  f. Lizzi Gærtner. 
 1981-82 Knud Sørensen og Ejner Olesen // indretn. 2 et-værelses lejligheder i 
   baghuset // 5 lystryk. 
  f. Evan I. Busk. 
 1993 DAI // nedrivn. af baghus i forb.m. byfornyelsesprojekt // # tegn.mat. 
  f. Ejerforeningen Bindslevs Plads 18A-B. 
 
 
20  Vognmand John Pedersen. 
 
  Ejerforhold. 
 1896- R. Pedersen. 
 -1909-56- John Pedersen, vognmand. 
 
 - # hm. 
 1900 Iflg. BBR-opl. // dobbelthus i en etage m. delvis udgravet kælder 
   og udnyttet tagetage, samt vaskehus, stald og vognport 
   i en etage som sidehuse i skel mod nr. 22 // # tegn.mat. 
  f. R. Pedersen(?). 
 1909 K.P. Kristjansen // opførelse af baghus i 2 etager, indeh. vognport og 
   beboelseslejlighed // blåtryk. 
  f. vognmand John Pedersen. 
 



 1927 K.P. Kristjansen // mindre tilbygn. i en etage til eksist. sidehus // blåtryk. 
  f. samme. 
 1933 Svend Aage Rasmussen, murerm. // opførelse af garage som sidehus i 
   skel mod nr. 18. // blåtryk. 
  f. samme.  Nedrevet 1946. 
 1936 Max Pape // tilbygn. i en etage til baghuset // lystryk. 
  f. samme. 
 1946 Alfr. J. Mortensen // tilbygn. af trappetårn i 2 etager til forhuset mod 
   gården // lystryk. 
  f. samme. 
 1956 Max pape // indretn. af garager i de eksist. sidehuse i skel mod nr. 22 // 
      2 lystryk. 
  f. samme. 
 1996 Årstiderne Arkitekter A/S // indv. ombygn. og renov. af forhuset iflg. 
   byfornyelsesprojekt // 6 lystryk. 
  f. galleriejer Willy Omme. 
 
 
22A-C  I/S Silkeborg Andelsmejeri – Socialforvaltningen m.m. 
 
  Ejerforhold (som ved Nygade 39 til 1994). 
 1854-58 Jes Christiansen. 
 1858-68 G. Wedell. 
 1868-96 Enkefru G. Wedell. 
 1896-99 Enkefru Wedells arvinger. 
 1899- I/S Silkeborg Andelsmejeri. 
 
(22A) - # hm. 
 1994 Udskildt matrikulært fra Nygade 39. 
 1994 DAI // nedrivn. af 7 garager, beliggende i skel mod nr. 20 ned mod 
   Bindslevs Plads // # tegn.mat. 
  f. AAB. 
 1994-95 DAI // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m. portgennemkør-
   sel og udnyttet tagetage, indeh. 3 almennyttige boliger // 
      11 lystryk. 
  f. samme. 
 
(22B-C) - # hm. 
 1900 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet 
   tagetage // # tegn.mat. JF. dog 1987-tegninger. 
  f. I/S Silkeborg Andelsmejeri. 
 1963 og 69 Bygningsinsp.s kontor // indretn. af kontorlokaler i ejendommen til brug 
   for socialforvaltningen // 2 lystryk. 
  f. Silkeborg kommune. 
 1973 Bygningsinsp.s kontor // indretn. af lokaler på 1. etage til brug for skole- 
   læge // lystryk. 
  f. samme. 
 1987 Bygningsinsp.s kontor // indv. ombygn. af ejendommen til 2 beboelses- 
   lejligheder // 7 lystryk. 
  f. samme. 
 1994 Udskildt matrikulært fra Nygade 39. 
 



24  Thomas Jacobsen – Galleriejer Willy Omme. 
 
  Ejerforhold. 
 1883-1916 Thomas Jacobsen. 
 1916- Anders Aagaard Jensen, slagtermester. 
 1983- Willy Omme, galleriejer. 
 
 - # hm. 
 1908 Hv. // opførelse af beboelsesejendom i en etage med fremhævet midt- 
   parti (midtrisalit), som videreføres i den udnyttede tag- 
   etage, indeh. 3 lejl. // pennetegn. 
  f. Thomas Jacobsen. 
 1987-88 Ejner Olesen // renov. af ejendommen i forb. m. indretn. af rammeværk- 
   sted i stueetagen // 8 lystryk. 
  f. galleriejer Willy Omme. 
 1997 Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af carport ud mod Bindslevs 
   Plads // lystryk. 
  f. samme. 



 


