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  Hvad Ejerforhold angår, hører Drechselsvej i matrikulær henseende 

  til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 

 

 

1A  Drechselsvej 1A er dokumenteret under Vestergade 141 i kommunens 
  Byggesagsarkiv – og registreret som sådan her. 
 
 
1B  Maskinmester E. Sperling. 
 
 - # hm. 
 1931/1935 Svend Aa. Rasmussen, murerm.: 1931. Iflg. BBR-opl.: 1935 // 
   opførelse af enfamiliehus i en etage m. kælder og 
   udnyttet tagetage // lystryk. 
  f. maskinmester E. Sperling. 
 1951 A. Bjørn Andersen, ark., Bjerringbro // tilbygn. i en etage m. kælder- 
   garage og disponibel tagetage til den eksist. ejendom mod 
   syd // lystryk. 
  f. disponent Carl Jacobsen. 
 
 
2A  Rentier E.W. Baker. 
 
 - # hm. 
  Der findes to næsten identiske forslag til bygningen. Forskellen består i, 
  at det første forslag viser et enfamiliehus, det andet et tofamiliehus. 
  Første forslag. 
 1931 A. Busk // opførelse af enfamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet 
   tagetage // lystryk. 
  f. murermester Svend Aa. Rasmussen. 
  Ander forslag. 
 1933 Max Pape: 1933. Iflg. BBR-opl.: 1933 // opførelse af tofamiliehus i 
   en etage m. kælder og udnyttet tagetage // lystryk. 
  f. rentier E.W. Baker. 
 
 
2B  Murermester Henrik Møller. 
 
 - # hm. 
 1931 Henrik Møller, murerm. // opførelse af tofamiliehus i en etage m. 
   kælder og udnyttet tagetage // lystryk. 
  f. sig selv. 
 
 
 
 



3  Tømrer Emil Jensen. 
 
 - # hm. 
 1928 Emil Jensen(?), tømrer // opførelse af tofamiliehus i en etage m. 
   kælder og udnyttet tagetage // usign. lystryk. 
  f. sig selv. 
 1981 Kjeld Bjørnholdt, VVS-mester // indretn. af badevær. i det tidl. køkken 
   i tagetagen // lystryk. 
  f. Tage Skovdal Larsen. 
 
 
4  Lærer Hartvig Nielsen. 
 
 - # hm. 
 1957-58 Hartvig Nielsen, lærer // opførelse af enfamiliehus m. kælder  og 
   garage heri // lystryk. 
  f. sig selv. 
 1963-64 Hartvig Nielsen, lærer // tilbygn. i en etage til den eksist. ejendom 
   mod vest // lystryk. 
  f. sig selv. 
 
 
5  Murerester S.J. Sørensen. 
 
 - # hm. 
 1926 K.P. Kristjansen // opførelse af tofamiliehus i en etage m. kælder 
   og udnyttet tagetage // blåtryk. 
  f. murermester S.J. Sørensen. 
 1970 Thue Thuesen, lærer // indretn. af badevær. i det tidl. køkken i tag- 
   etagen // blyantstegning. 
  f. sig selv. 
 1975 Per Bredtoft // opførelse af carport ud mod Drechselsvej i skel mod  
   nr. 7 // 2 lystryk. 
  f. sig selv. 
 
 
6  Murermester L. Chr. Nielsen. 
 
 - #hm. 
 1924 L. Chr. Nielsen(?), murerm. // opførelse af materielskur i en etage som 
   side-baghus i skel mod nr. 4 // usign. pennetegning. 
  f. sig selv. 
 1925-26 K.P. Kristjansen // opførelse af tofamiliehus i en etage m. kælder og 
   udnyttet tagetage // 2 blåtryk. 
  f. murermester L. Chr. Nielsen. 
 
 
8-10  Murermester Chr. Graversen. 
 
 - # hm. 
 
 



 1923-24 A.C.(?) Gravesen, ark., Kbh. - Iflg. BBR-opl. opført hhv. 1927 og 
  1923 // opførelse af tofamilie-/dobbelthus i en etage m. kælder og 
   udnyttet tagetage. På tegningen projekteret som et 
   sammenhængende hus uden udv. markering af de to 
   sideordnede lejl., men ved opførelsen delt i to selvst. 
   enheder ved en brandmur m.m. // 2 lystryk ved nr. 8, 
     byggekort ved nr. 10. 
  f. murermester Chr. Gravesen. 
(10) 1927 Hv. // tilbygn. af butik i en etage til den eksist. ejendom mod sydvest // 
      pennetegning. 
  f. malermester Johannes Larsen. 
(10) 1976 ’Sigmatec’ v. Svend Erik Johansen // indretn. af toilet m.m. i den tidl. 
   butikstilbygning // lystryk. 
  f. Ingvald Andersen. 
 
 
9  Murermester Chr. Gravesen – Tømrermester J. Lunding. 
 
 - # hm. 
 1924-25 A.C.(?) Gravesen, ark., Kbh. // opførelse af enfamiliehus i en etage 
   m. kælder og udnyttet tagetage // lystryk. 
  f. murermester Chr. Gravesen og tømrermester J. Lunding. 
 1928 A. Ustrup // opførelse af garage umiddelbart nord for huset // blåtryk. 
  f. gartner E. Jensen. 
 1931 Hv. // mindre tilbygn. i 2 etager til facaden mod Drechselsvej // 
     ulæseligt sign. lystryk. 
  f. samme. 
 1988-89   ?  // forslag til tilbygn. i en etage m. kælder til det sydøstl. hjørne af 
   huset // 4 lystryk. 
  f. Hans Worsøe. Ikke realiseret. 



 


