1998/2000/2005
1967
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S.S.(?)/garage/lystryk.
f. ditto.
[60-er]

Chr. 8. Vej.
Chr. 8. Vej gik i 1930-erne kun til Østergade, hvor det gamle Hotel Silkeborg dannede point-de-vue
for gaden. Men i forbindelse med Østergades omfattende sanering blev hotellet i 1938 nedrevet og
Chr. 8. Vej ført tværs over gaden med retning mod Alderslyst. Chr.8. Vej afløste dermed den gamle
Viborgvej (Godthåbsvej) som den direkte forbindelse fra den indre by til Alderslyst.
De stærkt stigende trafikale problemer i Midtbyen op igennem 1960-erne, og især i tilknytning til
Chr. 8. Vej og Østergade, medførte endvidere, at kommunen i årene 1965-75 opkøbte hele den gamle
karre Kirkebakken-Fredensgade-Chr. 8. Vej med henblik på bortsanering. Det skete i al væsentligt
i 1973-76 med særlig henblik på en stor udvidelse af Chr. 8. Vej. På det tilbageværende areal blev
anlagt en central busholdeplads, som igen i 1990-92 blev erstattet af det nuv. Torvecenter m.v. og den
nuv. busterminal.
De oprindelige kommunale arkivalier, som vedrører de bortsanerede ejendomme Chr. 8 Vej 1-39
befinder sig nu på Lokalhistorisk Arkiv (LA), hvor de er registreret som følger:
Chr. 8. Vej
1 // LA, KTP 444, 494
- 3 // - 446
- 5 // - 447, 497
- 7 // - 486, 506
- - 9-11 // - 448, 485, 522
- 13 // - 508
- 15 // - 507
- 17 // - 509
- 19 // - 510
- 21 // - 493, 511
- 23 // - 479, 520
- 25 // - 482, 512
- - 27-39 // - 714

1
1900

1933

1944

1953
1982

Tidl. Søndergade 46.
# hm.
Iflg. BBR-opl./to-etages bygn. - incl. høj kælder - m. udnyttet
mansartetage, indeh. 2 lejl. samt kælderbutik/# tegn.mat.;
jvf. dog 1944-tegn.
N.P. Sørensen (murermester)/ombygn. af butik i kældeetage/penneog blyantstegn.
f. sig selv.
Max Pape/nyindretn. af kælderbutik (i forhus) og indretn. af
pølsemageri og røgeri (i side-baghus)/lystryk m. opmålingsog ombygningstegninger.
f. slagtermester G. Brønd.
Niels H. Nielsen/ombygn. af kælderbutik/lystryk.
f. installatør Breinholm Jørgensen.
Henning Dammeyer/indv. ombygn./2 lystryk.
f. Preben Kjeldsen.

LKJ

1998/2000/2005
1984

1991

2A
1913
1939/40
1942

1950

1971

1979

1980/81

2B
(Rosenørns Allé)

1888

1909

1928

1948

1956
1969
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Arkitektfa. Jens Jensen, Ikast/indretn. af lager og garage i
side-baghus/lystryk.
f. malerfa. Niels L. Sejthen.
hv./indretn. af kælderbutik til Café Paradis/kuglerpen- og
blyantstegn.
f. Charlotte Lam og Allan Bernth.
[H]
Tidl. Søndergade 47.
# hm.
hv./tilbygn. af brænderum til eksist. skur - et sidehus/pennetegn.
f. frk. Amalie Kirkegaard. NEDREVET.
Max Pape/værkstedsbygn. m.v. som side- og baghus/lystryk.
f. motorcykelfabrikant C. Heiberg Andersen.
Max Pape/beboelses- og butiksbyggeri i to etager m. udnyttet
tagetage/2 lystryk - alternative forslag.
f. ditto.
Knud Lisberg/tilbygn. af ny, stor værkstedsbygn. bagerst på
grunden, bag den eksist. værkstedsbygn./lystryk.
f. ?
Erik M. Pedersen, Ry/indretn. af kontorer i de eksist. udstillingsog værkstedsbygn./pennetegn.
f. automobilforhandler Folmer Hansen, udlejet til Silkeborg Politi.
hv./tilføjelse af tredelte tagvinduer til gade og gård, samt altan
mod gård./2 lystryk.
f. ditto.
Jørn Schøler/ombygn. af eksist. kontorlokaler til lægeklinik/
3 lystryk.
f. ditto.
[1942-bygn.: F/T]
Tidl. Søndergade 45.
# hm.
Iflg. BBR-opl./dommerbolig i en etage m. midtrisalit samt sidehus/
# tegn.mat. Jvf. dog opmålingstegn., 1948.
f. birkedommer Adler Lund.
K.P. Kristjansen/ombygn. af sidehus: "Økonomibygningen ved Borgmesterboligen"/blåtryk.
f. Silkeborg kommune - Borgmesterembedet.
Viggo Norn (kgl. Bygningsinsp.)/udvidelse af kontorerne i forhuset Dommerboligen/lystryk.
f. Birkedommerembedet – Justitsministeriet.
Christen Borch, Kbh./opmåling af for- og sidehus i forb. m. en
mindre indv. ombygn./lystryk.
f. ditto.
Den tilsynsførende ark. f. Justitsmin./indv. ombygn./lystryk.
f. ditto.
Alex Poulsen, Kbh. og Middelfart/stor indv. og mindre udv. ombygn.:
dør i midtrisalit ændres til vindue/2 opmålings- og ombygningstegninger.
f. ditto.

LKJ

1998/2000/2005
1971
1977
1983

1990/91
1991

2C
1907
1913
1919/21
1943
1944/45

1968/72-73

1989

2D
1880
1919
1934

3A-C
1910
1925
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Rådg.ing. H. Crone & J. Koch, Århus/nyt parkeringsanlæg/2 lystryk.
f. ditto.
Alex Poulsen, Kbh./ombygn. af indgangsparti til forhuset/lystryk.
f. Silkeborg Politi – Motorkontoret.
hv./bådehus og -bro ved Remstrup Å "til opbevaring af Silkeborg
Fiskeriforenings patruljebåd, som også står til rådighed for
politiet"/lystryk.
f. Silkeborg Fiskeriforening.
Alex Poulsen, Kbh./ombygn. af og tilbygning til forhus/12 lystryk.
f. Silkeborg Politi – Motorkontoret.
Forsvarets Bygningstjeneste, Viborg/ombygn. af sidebygn./3 lystryk.
f. ditto.
[forhus: H/SKl]
Silkeborg Ting- og Arresthus. Tidl. Søndergade 43.
# hm.
Iflg. Byggeanm./opførelse af "en interimistisk Kirke af Træ"/# tegn.mat.
f. Methodistmenigheden v. M. Marcussen. NEDREVET.
landinsp. Axel Kristiansen/"Materialskur" af træ/# tegn.mat.
f. enkefru A.K. Petersen, Rye, udlejet til Damus Møller. NEDREVET.
R. Frimodt Clausen/Ting- og Arresthus/9 lystryk.
f. Silkeborg Politi, Justitsministeriet.
Christen Borch, Kbh./udgravning af kælderrum/lystryk.
f. ditto.
Christen Borch, Kbh./ ombygn. af tagetage m. tilføjelse af 4 kviste
mod Rosenørns Allé/3 lystryk.
f. ditto.
Alex Poulsen, Kbh./ombygn. og tilbygn. af 3-etages bygn. mod
Rosenørns Allé/11 lystryk.
f. ditto.
Alex Poulsen, Kbh./indretn. af ny ekspedition i stueetagen/3 lystryk.
f. ditto.
[NB]
Tidl. Søndergade 41.
# hm.
Iflg. BBR-opl./enfam.hus m. sidehus/# hm.
f. politimesteren(?).
K.P. Kristjansen/tilbygn. af entré og wc til beboelse/blåtryk.
f. politimesteren, Justitsministeriet.
Thorvald Andersen (ark.)/om- og tilbygn. til beboelse/delvist
farvelagt lystryk.
f. ditto.
[H]
Tidl. Søndergade 44.
# hm.
Iflg. BBR-opl./tofam.hus i to etager/# tegn.mat.
f. ?
Iflg. Byggeanm., undertegnet af C. Jensen/ombygn. af og tilbygn. til
beboelse/# tegn. mat.
f. bankdir. M. Grabow.

LKJ

1998/2000/2005
1954/55
1984

1994
1996

4

1930

1974

1980

1985

1991
1996

5
1936/37

1989

6A

16
Niels H. Nielsen/tilbygn. af tre garager til sidehus/lystryk.
f. assurandør L. Larsen.
Grill Imbiss Inventar Aps, Nørager, Rødekro/indretn. af restaurantbodega i stueetage/3 lystryk.
f. C.G. Kirstein Larsen og Inga K. Petersen, udlejet til Åge M. Hansen.
Navneforandring til "Mongolsk Barbeque".
Arkitekthuset i Silkeborg, Hostrupsgade 39/renovering af ejendommen
samt gårdsanering/3 lystryk.
f. Gurli Hansen.
[H/NR]
# hm.
Iflg. BBR-opl./enfam.hus/# tegn. mat. Jvf. dog opmålings- og
ombygningstegn., 1980 og 1985.
f. ?
Byfningsinsp.s kontor v. K. Lisberg/opførelse af halvtag/2 blyantstegninger.
f. Silkeborg Husholdningsskole.
Knud Sørensen & E. Olesen/indv. ombygn./6 opmålings- og ombygningstegninger.
f. ditto.
Knud Sørensen & E. Olesen/indv. ombygn. samt nyt tegltag/4 opmålingstegninger.
f. ditto.
E. Olesen/indv. ombygn./5 lystryk.
f. ditto.
Sven-Erik Lundorf/indv. ombygn. af stueetage/2 lystryk.
f. ditto .
[NK]
Tidl. Søndergade 44A.
# hm.
Max Pape/flerfam.hus i 3 etager med høj kælder med kontor og tegnestue/lystryk.
f. sig selv.
Knud E. Kristiansen (ark.)/ombygn. af kælder- og tagetage/2 lystryk.
f. Vagn J. Nonbo.
[F]
Tidl. Søndergade 37. 6A og B udgjorde ét matr.nr. indtil opdeling
i 1937. Jvf. Byggekort 1912, 1928 og 1956.

- 1928
1928

1928
1929

Tilsyneladende ubebygget indtil dette år.
K.P. Kristjansen (tilskrevet)/kiosk i bindingsværk på hj. af
Søndergade og jernbanen/usign. blåtryk. NEDREVET.
f. mekaniker Hanelius Anton Jørgensen.
A. Ustrup/bygn. i en etage m. to butikker/blåtryk.
f. ditto.
S. Sørensen (?, ark.)/tilbygn. af fotobutik mel. 1928-bygn.
og kiosken/blåtryk.
f. ditto.

LKJ

1998/2000/2005
1933

1936

1938
1945
1945

6B
i 1912

1912
1922
1930

1937

1957
1960

7A
1939/41

1.7.1966

1966-69

1971
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Svend Aa. Rasmussen/forhøjelse af butikken m. en etage, samt tilbygn.
af sidehus i to etager til lager/blåtryk.
f. farvehandler A. Bug Jensen.
Max Pape/beboelses- og butiksbyggeri i 3 etager med delvis brug af
1928- og 1933-byggerierne, samt ny kioskbygn./3 delvist
farvelagte blyants- og pennetegn. og 1 lystryk.
f. ditto.
Max Pape/tilbygn. af garage til sidehus/2 lystryk.
f. ditto.
Max Pape/påbygn. af én etage på sidehus - nu i 3 etager/lystryk.
f. ditto.
Valdemar Juul/ombygn. og udvidelse af kioskbygn., "Central-Kiosken"/
lystryk.
f. kioskejer Brønd Sørensen.
[NK/F]
Tidl. Søndergade 37. Udgjorde til 1937 ét matr.nr. sammen med 6A.
Jvf. Byggekort.
Iflg. Byggeanm./eksist. flerfam.hus m. sidehus/jvf. plan på 1912-tegn.
og facade på 1922-tegn.
f. ? - NEDREVET 1937.
C. Jensen/større tilbygn. til sidehus/blåtryk.
f. tandlæge Johansen.
K.P. Kristjansen/indretn. af butik i højre del af bygn./blåtryk
f. mekaniker Hanelius Anton Sørensen.
A. Ustrup (tilskrivning)/tilføjelse af to kviste mod Søndergade/
blåtryk.
f. ditto.
Max Pape/butiks- og beboelsesbyggeri i 4 etager, sam.byg. m. nr. 6A/
2 lystryk. Se kopi under nr. 6A.
f. farvehandler A. Berg Jensen.
Alfr. J. Mortensen/om- og tilbygn. til garage/lystryk.
f. kontorass. Kirsten Rasmussen.
Alfr. J. Mortensen/sammenlægn. og ombygn. af barber- og gartnerbutik til fotoforretn./3 lystryk.
f. ditto.
[F]
Forsamlingsbygningen "Sønderport". Tidl. Søndergade 42.
# hm. Jvf. dog Byggekortene 1913f, 1917ff, 1939ff.
Max Pape - tegnet af Alfr. J. Mortensen/restaurant-, forsamlings- og
beboelsesbyggeri m. 8 lejl, incl. 2 butikker/11 lystryk.
f. ejendomsselskabet "Sønderport".
DAI/opmåling af ejendommen med henblik indretning til hotel/
9 lystryk.
f. Hotel Sønderport.
DAI/ombygn. til hotel - i flere etager, bl.a. m. inddragelse af
7 lejl./9 lystryk.
f. ditto.
DAI/indretn. af restauration i kælderlokale/4 lystryk.
f. I/S Sønderport.

LKJ

1998/2000/2005
1975

1980-erne
1990
1993

1993

1994/95

7B
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DAI/indretn. af Hotel Sønderports stueetage til pensionistcenter/
6 lystryk.
f. Silkeborg kommunee.
Hedder Hotel Scandinavia. Ejet af CEVO INVEST A/S, Kbh. Ø.
Navneændring til Hotel Louisiana, med samme ejer.
Arkitektfa. Bødtker og Christensen I/S, Skjern/nedrivn. af scenen i
den store teatersal og ombygn. af denne/# tegn.mat.
f. ditto.
Arkitektfa. Bødtker og Christensen I/S, Skjern/indretn. af bowlingbane i den tidl. teatersal/13 lystryk.
f. ditto.
Leif Bendtsen, Åhavevej 36 (ark.)/nyindretn. af 16 hotelvær. på 1. og
2. sal/6 lystryk.
f. Hotel Louisiana.
Kommunal grund.
Tidligere ”Fællesbageriet”. NEDREVET.

8
omkr. 1890

1919
1929
1956
før 1959

1959/60
1974/77

(1989/90

1991/92

9A-H
1992

Silkeborg Motor Comgagni - Jaco Storkøb.
# hm.
? /enfam.hus. - bygn. "E" på Byggekort, 1959, nu "Frisørhuset"/# hm.
Opr. beliggende på matr.nr. 156c, som på et tidspunkt bliver
indlemmet i 156d. Dette sker efter 1929, jvf. Byggekort af
1929 og før 1944, jvf. brev fra Silkeborg Motor Compagni til
bygningsinsp. A.C. Søndergaard.
f. ?
[H - bl. af nyromanik og nygotik]
Edv. Jensen/garagebygn. af træ/blåtryk.
f. automobilhandler M. Alfang. NEDREVET.
Iflg. Byggekort/kontor- og garagebygn. i én etage/# tegn.mat.
f. ditto. NEDREVET.
Niels H. Nielsen/benzinanlæg/2 lystryk.
f. Silkeborg Motor Compagni. NEDREVET.
Iflg. Byggekort/lagerbygn. i 2 etager bag bygn. "E" på Byggekort, 1969/
# tegn.mat.
f. ditto. NEDREVET.
Knud Sørensen/værkstedshal og administrationsbygn. - indgår i de
nuv. Jaco-bygn./3 lystryk og Byggekort.
M.I.M./LEGRA v. Hans Ernst Olsen, Ølstykke/indretn. af Jaco Storkøb
i eksist. bygninger./7 lystryk.
f. Jaco Storkøb v. C.B. Jacobsen, Randers.
Ejner Olesen/tilbygn. af byggeri på 2 1/2 etage mod Chr. 8 Vej/
2 lystryk.
f. dir. Johs. Kruse. IKKE REALISERET).
Dansk Butikstjeneste A/S, Egå og Horsens/indv. ombygn./3 lystryk.
f. Kommanditselskabet af 31.12.1971, v. Marie Kruse, Chr. 8 Vej 2A.1.
[Bl]
Sammenlægning af de tidl. numre, Søndergade 38 og 40,
hhv. matr.nr. 161 og 162a, i forb. m. nybyggeri.
# hm.
Alt eksist. byggeri nedrives.

LKJ

1998/2000/2005
1992/93

10

1898

1916

1938
1946

12

1925

1925

14

(1917

1918/19
1936

1961/62

16

1918

1969

18

1902

19
’Årstiderne Arkitekter A/S’/boligbyggeri i 4 etager som randbyggeri
mod gaden samt punkthus i gården, indeh. 29 ældreboliger/
23 lystryk.
f. Midtjysk Boligselskab, Silkeborg afd. 16.
# hm.
Iflg. BBR-opl./tofam.hus i 2 etager mod gade, 3 mod gård/
/# tegn.mat. Jvf. dog 1938-tegn.
f. ?
C. Riegels-Jensen (tømrermester)/indretn. af del af sidebygn. til
vognport/delvist farvelagt pennetegn.
f. slagtermester Chr. Bentzen.
Max Pape/tilføjelse af kviste mod gade og gård/lystryk.
f. kreaturhandler L. Skærbæk.
Max Pape/gadekvisten udbygges til fuld etage/lystryk.
f. Niels Skærbæk.
[opr. NR]
# hm.
Iflg. BBR-opl. [forkert dat. – må være tidl.]/tofam.hus i 2 etager mod
gade, 3 mod gård/# hm. Jvf. dog 1925-tegn.
f. ?
Hans Chr. Rasmussen/tilføjelse af to altaner på havesiden/blåtryk.
f. kordegn Holst.
[NR]
# hm.
Iflg. breve til Bygningskommissionen fra Edv. Jensen/forslag til
boligbyggeri/# tegn.mat.
f. grosserer J. Christiansen. IKKE REALISERET).
K.P. Kristjansen/flerfam.hus i 3 etager/2 blåtryk.
f. tømrermester C. Riegels-Jensen.
Knud Sørensen/tilføjelse af kviste mod gaden i forb. m. ombygn.
af tagetage/lystryk.
f. mejeribestyrer William Hansen.
hv./garageanlæg i gården/lystryk
f. købmd. A. Kruse.
[H - middelalder]
# hm.
Iflg. BBR-opl./boligbebyggelse i 3 etager samt materielhus som sidebygn.
Endv. fritliggende vaskehus - NEDREVET senest 1969/# tegn.mat.
f. ?
hv./dobbeltgarage/pennetegn.
f. kioskejer Frits Damhave.
[SKl/NR]
# hm.
Anton Rosen/flerfam.hus i 3 etager og sidebygn., indeh. 6 lejl. incl.
butik / #tegn. mat. Jvf. dog opmålingstegninger m.m., 1948
f. tømrermester C. Riegels-Jensen.’

LKJ

1998/2000/2005
1948/49

1985

20

(1901

(1906
1930/31

1993

22

1906
1912/13/14

1912

24

(1900
1905/06

1942
1987

1996

26

1910
1964
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Knud Sørensen/tilføjelse af 3 tagkviste mod gaden i forb. m. ombygn.
af loftsetagen. Endv. ombygn. af butik til beboelse/
2 lystryk: opmålingstegn. samt tegn. efter ombygn.
f. murermester Søren Bjørn.
Rådg.ing.fa. Søren Jensen, Silkeborg/opsætning af nye altaner mod gård/
lystryk.
f. Carl Keld Jacobsen.
[H/J]
# hm.
Iflg. brev til Bygningskommissionen/ansøgn. om tilladelse til et
3-etages boligbyggeri/# tegn.mat.
f. tømrermester C. Riegels-Jensen. IKKE REALISERET).
Iflg. Byggeanm./opførelse af "en 3 Etages Bygning"/# tegn.mat.
f. ditto. IKKE REALISERET).
Knud Sørensen/boligbyggeri i 3 etager m. udnyttet tagetage, indeh.
8 lejl./3 lystryk.
f. tømrermester Alfred Nielsen.
’Årstiderne Arkitekter A/S’/opførelse af parkeringsanlæg med 4 carporte
og 2 garager/3 lystryk.
f. Herm. Rasmussen A/S, Ejendomsselskab.
[NK m. F-detaljer]
# hm.
Iflg. Byggeanm./opførelse af brandgavl/# tegn.mat.
f. enkefru Strøyberg.
K.P. Kristjansen/flerfam.hus i 2 etager m. udnyttet kælder og
mansartetage, indeh. 3 lejl./3 blåtryk.
f. sig selv.
K.P. Kristjansen/lysthus i haveskel/blåtryk.
f. sig selv.
[H/NB - fint hus i nybarok, Kristjansens første, eget hus i byen]
# hm.
Iflg. BBR-opl. er huset opført i 1900. Kan ikke passe! Jvf. nedenfor).
K.P. Kristjansen og svarbrev fra Justitsmin./flerfam. i 2 etager med
udnyttet kælder- og tagetage, indeh. 6 lejl./2 blåtryk.
f. murermester Peter Jensen Sehested.
E. Svendsen Pedersen/kvistvindue ændret til lige, øverste afslutn.
i forb.m. ombygn. af tagetage/2 lystryk.
Kjeldsen & Kristjansen Totalbyg A/S/ombygn. i forb. indretn. af
ejendomsmæglerforretning i stueetagen/lystryk.
f. Anni og John Gissel.
hv./ny dør i facade i stedet for vindue/lystryk.
f. ditto.
[H m. J-detaljer. Huset må være Kristjansens første nybyggeri i byen]
# hm.
Edv. Jensen/enfam.hus/4 blåtryk.
f. Jes Klindt.
Johan Richter, Århus/carport i gård/lystryk.
f. kredslæge Bent Maegaard Nielsen.

LKJ

1998/2000/2005

28

1983

Johs. Mulig/indv. ombygn./3 lystryk.
f. Apostolsk Kirke v. forstander Johs Mulig.
[NB - en meget smuk bygn.]

1918

# hm.
Iflg. BBR-opl./flerfam.hus i 3 etager, indeh. 3 lejl./# tegn.mat.
Jvf. dog opmålingstegninger, 1979.
S. Gonnov Nielsen (ing.)/opmåling af ejendommen/4 lystryk:
etageplan- og snittegn.
f. kredslæge Bent Maegaard Nielsen.
[H m. J-detaljer. Sent!]

1979

30

1918

1966

1966
1967

31-33
32
(Zeltnersvej)

# hm.
Iflg BBR-opl./dobbelthus i én etage m. udnyttet tagetage og fuld
kælderetage mod gård, indeh. 4 lejl./# tegn.mat.
Jvf. dog opmålings- og ombygningstegn., hhv. 1966 og 67.
[Dat. kan ikke passe! Må være opført 1900-05 - jvf. det
identiske nr. 32]
Svend Hansen (ing.)/opmåling af ejendommen/lystryk: etageplanog snittegn.
f. murermester Svend Bjørn A/S.
Svend Hansen (ing.)/3-dobbelt garageanlæg/lystryk.
f. ditto.
Svend Hansen (ing.)/indv. ombygn./lystryk m. facaderids.
f. ditto.
[SKl]
Parkeringskælder v. Torvecentret.

[1900/05

1915

1961

34
(Zeltnersvej)

21

1914/15

1928
1967

# hm.
hv./én- eller tofam.hus i én etage m. sidehus mod nr. 30/# hm.
Jvf. dog Byggekort, 1915.
f. ?]
Iflg. Byggeattest/opførelse af sidebygn. mod Zeltnersvej, indeh.
redskabsrum/# tegn.mat.
f. forligsmægler J. Sehested.
K. Sangill (hv.)/tilbygn. af garage til sidehus mod nr. 30/
pennetegn.
f. ?
[SKl]
# hm.
K.P. Kristjansen/flerfam.hus i 3 og sidehus i 2 etager, indeh.
6 lejl. incl. hjørnebutik/4 blåtryk.
f. købmd. S.Chr. Jensen.
K.P. Kristjansen/3-dobbelt garageanlæg/blåtryk.
f. ditto.
Alfr. J. Mortensen/tilbygn. af trappehus m.v. på gårdsiden/
3 lystryk.
f. murermester Søren Bjørn.

LKJ

1998/2000/2005
1967

36

1914/15

1989/90

22
Svend Hansen (ing.)/tilbygn. af cykel- og redskabsskur til garage/
lystryk.
f. ditto.
[H/NB]
# hm.
K.P. Kristjansen/flerfam.hus i 2 etager m. mansartetage,
indeh. 6 lejl./2 blåtryk.
f. murermestrene Peter J. Sehested og Jens Sørensen.
Leif Bendtsen (ark.)/om- og tilbygn. i 3 etager m. høj kælder
til gårdsiden/5 lystryk.
f. guldsmed Carsten Gandrup m.fl.
[H/NB]

39

1952

# hm.
Alfr. J. Mortensen/transformatorstation/lystryk.
f. Silkeborg Elværk. NEDLAGT/NEDREVET.

50

1907

# hm.
Iflg. Byggeanm./opførelse af 2 latrinbygn./# tegn.mat.
f. enkefru Strøyberg. NEDREVET.
Iflg. Byggeanm./forhøjelse af port/# tegn.mat.
f. ditto.
K.P. Kristjansen/enfam.hus/blåtryk.
f. fyrbøder N.P.M. Kjær.
F. Hansen (hv.)/udvidelse af kvist mod gade, samt tilføjelse
af kvist mod gård i forb.m. indretn. af lejl. i tagetage/lystryk.
f. ditto.
Aksel Hansen (hv.)/udvidelse af kvist mod gård/pennetegn.
f. fru E.J.P. Hansen.
[NK]

1909
1927/28
1932

1952

52
[1844-45

1912

1917
(nr. 52)

54

?
1936

1929/30

Opr. del af Hovedgårdens Vestre længe.
Hele længen indrettes til boliger for papirfabrikkens arbejdere,
ialt 13 boliger/intet tegn.mat.
af og for Michael Drewsen]
Iflg. Skøde-panteprotokollen/længen solgt til købmd. Martin
Henriksen og murermester Chr. Nielsen af enkefru
Gyda Strøyberg.
Iflg. Skøde-panteprotokollen/længen solgt til Peder Jessen af
M. Henriksen og Chr. Nielsen.
Solgt til snedker Magnus Kjær af Peder Jessen.
Aksel Hansen (hv.)/tilføjelse af tagkvist og tilbygn. af WC,
begge på gårdsiden/lystryk.
f. enkefru Andrea Kjær.
[SKl]
# hm.
K.P. Kristjansen/flerfam.hus i 2 etager m. udnyttet tagetage,
indeh. 3 lejl. incl. butik/blåtryk.
f. murermester Magnus Jørgensen.

LKJ

1998/2000/2005

56

23

1967

Alfr.J. Mortensen - iflg. brev fra Arbejdstilsynet til Bygningsinsp./
indretn. af vinstue i stueetagen/# tegn.mat.
f. Inger Dorthe Hansen (som lejer).
[opr. NK]

1916

# hm.
C. Jensen/opførelse af "en Bygning til Automobilgarage, Vognport m.m.
samt en Latrinbygning". Endv. en portgennemkørsel/2 blåtryk.
f. vognmd. H. Hørdum. NEDREVET.
Hans Chr. Rasmussen/flerfam.hus i 2 etaget med mansartetage, indeh.
6 lejl./2 blåtryk, men uden facadetegn.
f. murermester S.J. Sørensen.
[H/NK - m. tidlige F-detaljer]

1929

58-60
(nr.58)

1916

(nr. 60)

1917

1924/25
1932

1943
(nr. 58)

1943

(nr. 60)

1949

(nr. 60)

1964
1976

(nr.58)

1979

(nr. 58)

1982

1982

i 1997

# hm.
K.P. Kristjansen/enfam.hus m. midtrisalit og garage - mod nr. 56/
blåtryk.
f. Th. Jensen.
Iflg. Byggeanm. Peter Lund (hv.)/værkstedsbygn. i 2 etager mod
Østergade/# tegn.mat.
f. fabrikant L.C. Andersen.
K.P. Kristjansen/garage m. åbent halvtag i gården/blåtryk.
f. sukkervarerfabrikant A. Albertsen.
A. Ustrup/forhøjelse af garage med én etage og ombygn. til lager/
lystryk.
f. fabrikant C. Fryland Clausen.
E. Svendsen Pedersen/planopmåling af ejendommen/lystryk.
f. ditto.
E. Svendsen Pedersen/indv. ombygn. af 1916-huset til kontor- og
lagerfunktioner/lystryk.
f. ditto.
E. Svendsen Pedersen/mindre tilbygn. til og ombygn. af 1917værkstedsbygn./lystryk.
f. ditto.
Hedder Midtjydsk Sukkervarefabrik.
F. Højstrup Christensen (ing.)/nyt vindues- og dørparti samt indv.
ombygn. af 1917-værkstedsbygn./lystryk.
f. sig selv, udlejet til Erik Rasmussens Begravelsesforretning
F. Højstrup Christensen (ing.)/indretn. af værksted m. butik i
1916-garagen mod nr. 56/ lystryk.
f. sig selv til udlejning.
F. Højstrup Christensen (ing.)/ombygn. af butik i 1916-huset/
lystryk.
f. sig selv til udlejning.
F. Højstrup Christensen (ing.)/udfyldning af gård med bygn. til
serigrafirum og lager/lystryk.
f. sig selv.
Nr. 58 og gårdudfyldningen er nu Piano- og klaverstemningsbutik.
[Bl - stærkt forbygget]

LKJ

1998/2000/2005
62
og Østergade 28

1907

1915/16

1917

1938

1966/67

1978

24
# hm.
Iflg. Byggeanm./indretn. af "Værksted og Lejlighed" i eksist.
byggeri/# tegn.mat.
f. Chr. Sørensen. NEDREVET.
K.P. Kristjansen/flerfam.hus i 2 etager m. mansartetage, indeh.
9 lejl. incl. hjørnebutik/3 blåtryk.
f. automobilforhandler L.C. Andersen.
[Vejrhanen bliver i udførelsen udskiftet med den for Kristjansen
karakteristiske kugledekoration]
K.P. Kristjansen/tilmuring af dør i hjørnebutik/blåtryk af
stueplan.
f. ditto.
Jul. Moll/udvidelse af butiksfacade m. nyt vindue - butikken
altså blevet reetableret/lystryk.
f. købmd. Aage A. Jacobsen.
Bygum Clausen og Gunnar Tinning (ark.), Århus/stor ombygn. af
tidl. slagterforretn. til cafeteria. Omfatter hele
stueetagen samt Chr. 8 Vej 62 og kontor og personalerum på 1. sal. Endv. større facadeombygning./5 lystryk.
f. firmaet "Special Smørrebrød".
Hans Skovbo Hansen (ark.), Ølgod/indretn. af køkkenudstilling
i eksist. butik/2 lystryk.
f. HTH-køkkenet, Ølgod.
[H/NB]

Frederiksberggade.
Opr. hed gaden kun Frederiksberggade til Lyngbygade. Herefter Horsensvej.
Først omkring 1934 - efter stormfaldet i Kobskoven, og kommunens køb af
denne fra staten - kom hele strækningen til at hedde Frederiksberggade.

1
og Jernbane- i 1900
stræde 2A
1900

1928

1931/32

2

1890

# hm.
? /eksist. for- og sidehus/# hm.
Iflg. Andragende til Justitsmin. fra Silkeborg By og Birks Politikammer på vegne af A.M. Krüger/mindre ombygn. af og
tilbygn. til sidehus/# tegn.mat. Jvf. dog Byggekort, 1928.
f. detailhandler A.M. Krüger.
Iflg. Byggekort/udstykning af parcel, Jernbanevej, nr. 2
f. slagter J. Jørgensen.
Af plantegningen fremgår, at grunden har indeholdt en 2-etages
beboelsesbygn. som forhus og en sidebygn. m. stald m.v. NEDREVET.
Knud Sørensen/boligbyggeri i 4 etager, indeh. 14 lejl. (6 ét-vær.
m. alkove, 5 to-vær. og 3 tre-vær.) samt 3 butikker/7 lystryk.
f. dir. W. Heineke.
[F m. NK-træk]
Iflg. BBR-opl./udhus som sidebygn./# hm.
f. ?

LKJ

