
ESTRUPSGADE 

 
 
 
1-9  Th. Langs Skoler. 
 
(1-3)  Ejerforhold. 
 1886-1918 Theodora Lang, skoleleder. 
 1918- Th. Langs Skoler. 
 
 - # hm. 
 1894 Anton Rosen // opførelse af skolebygn. ( forskoleseminarium) i 
   en etage // # tegn.mat. 
  f. skoleleder Theodora Lang. 
 1907 Anton Rosen // tilbygn. af 2 etager til den eksist. bygn (nu som 
   gymnasium) // # tegn.mat. Jf. dog 1935-tegninger. 
  f. samme. 
 1911 Anton Rosen // ombygn. af den eksist. gymnasiebygn. //4 lystryk. 
  f. samme. 
 1934-35 Knud Sørensen // indv. ombygn. af den eksist. bygn. og stor tilbygn. 
   hertil i 3 etager m. kælder // 5 lystryk. 
    Jf. også LA, KTP 397 m. adskillige blyants- 
    tegn. og lystryk. 
  f. Th. Langs Skoler. 
 1968 Knud Sørensen og Ejner Olesen // ombygn. af de eksist. elevær. på 2. sal 
   til klasseværelser // lystryk. 
  f. samme. 
 1978-79 Knud Sørensen og Ejner Olesen // indv. ombygn. og renov. // 11 lystryk. 
  f. samme. 
 1980 Knud Sørensen og Ejner Olesen // det eksist. bindingsværk på 2. etage 
   fjernes på grund af råd og erstattes af murværk // lystryk. 
  f. samme. 
 
(5)  Ejerforhold. 
 1880-81 F.P. Møller, købmand. 
 1881-87 F.L. Mejlgaard, fiskehandler. 
 1887-89 Julius Fr. V. Hansen, sadelmager. 
 1889-90 Jens Andersen, træhandler. 
 1890-1931 Jens Jensen, ølhandler. 
 1931- Th. Langs Skoler. 
 
  - # hm. 
 1896 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. kælder og udnyttet 
   tagetage. // # tegn.mat. Jf. dog 1935-tegninger. 
  f. ølhandler Jens Andersen. 
 1935 Knud Sørensen // ind- og til dels udv. ombygn. af den eksist. bygn., bl.a. 
   ved tilbygn. af tagkvist mod gården // 5 lystryk. 
  f. Th Langs Skoler. 
 
 
 1978-79 Knud Sørensen og Ejner Olesen // indv. ombygn. og renov. // lystryk. 



  f. samme. 
 
(7)  Ejerforhold. 
 1880-84 Anders Jensen, murer. 
 1884-93 J. Chr. Pedersen Sand, kirkebetjent. 
 1893-99 Ludvig Hertz, slagtermester. 
 1899-1906 P.B. Nielsen, købmand. 
 1906-18 Theodora Lang, skoleleder. 
 1918- Th. Langs Skoler. 
 
 - # hm. 
 1890 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder, port- 
   gennemkørsel og udnyttet tagetage // # tegn.mat. 
  f. kirkebetjent J. Chr. Pedersen Sand. 
 1940 Knud Sørensen // indretn. af 2 wc-er på hhv. 1. etage og i tagetagen // 
      4 lystryk. 
  f. Th. Langs Skoler. 
 1970-71 Knud Sørensen og Ejner Olesen // indretn. af undervisningslokaler i den 
   eksist. bygn. // 3 lystryk. 
  f. samme. 
 1978-79 Knud Sørensen og Ejner Olesen // indv. ombygn. og renov. // 8 lystryk. 
  f. samme. 
 
(9)  Ejerforhold. 
 1880-84 F.P. Møller, købmand. 
 1884-1907 Niels Hansen. 
 1907-10 Anine Hansen (født Lang), enkefrue. 
 1910-24 Silkeborg Kommune. 
 1924- Maria Hertz, enkefrue og slagtermester. 
 -1970- Th. Langs Skoler. 
 
 - # hm. 
 1890 Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og 
   udnyttet tagetage og sidehus i en etage i skel mod nr.7 // 
     # tegn.mat. Jf. dog 1924-tegn. 
  f. Niels Hansen. 
 1924 Hans Chr. Rasmussen // indv. ombygn. og tilbygn. i en etage mel. for- 
   og sidehus // 2 blå- og 1 lystryk. 
  f. slagtermester Maria Hertz. 
 1970-71 Knud Sørensen og Ejner Olesen // indretn. af undervisningslokaler i den 
   eksist. bygn. // 3 lystryk. 
  f. Th. Langs Skoler. 
 1978-79 Knud Sørensen og EjnerOlesen // indv. ombygn. og renov. // 8 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
4  Teknisk Skole – Medborgerhuset. 
 
  Ejerforhold. 
 1889-1967 Teknisk Skole. 
 
 1967-93 Silkeborg kommune 



  - udlejet til Statens Egnsudviklingsdirektorat, 1967-75. 
  - Medborgerhus, 1976-93. 
 1993- Århus Amt, distriktspsykiatrien. 
 
 - # hm. 
 1888-89  Edv. Jensen // skolebygning i 2 etager m. delvis udgravet kælder 
   og udnyttet tagetage // # tegn.mat. Jf. dog LA, A 115, 
    lb.nr. 95 m. 2 pennetegn., hvoraf den ene er sign. 
    Se også Silkeborg Avis, 16.8.1888. 
  f. Teknisk Skole. 
 1909  P.C. Monberg (Odense) // opførelse af 1-fags tilbygn. i 2 etager m. 
   kælder og udnyttet tagetage t.v. for den eksist. bygn. // 
    sign. Lystryk. Jf. også LA, A 115, lb.nr. 95 m. usign. 
    pennetegning (plan). 
  f. samme. 
 1932 Jul. Moll // indretn. af 2 wc-er i hhv. stue- og på 1. etage // lystryk. 
  f. samme. 
 1946 E. Svendsen Pedersen // udgravning af kælder til klasselokaler // lystryk. 
  f. samme. 
 1967 Bygningsinsp.s kontor // opmåling og ombygn. af den tidl. skolebygn. til 
   kontorlokaler m.v. // 6 lystryk.  Jf. også LA, KTP 369. 
  f. Silkeborg kommune, udlejet til Statens Egnsudviklingsdirektorat. 
 1975-76 Bygningsinsp.s kontor // ombygn., incl. brandværnsforanstaltninger, af 
   den eksist. bygning // 6 lystryk. Jf. også LA, KTP 369. 
  f. samme, anvendt som Medborgerhus. 
 1982 Bygningsinsp.s kontor // ombygn. og renov. af den eksist. bygn., incl. 
   nyt tag // 6 lystryk. Jf. også LA, KTP 369. 
  f. samme. 
 1991 Ejendomsadmin. // indv. ombygn. til kunstskole // # tegn.mat. 
  f. samme. 
 1993-94 Søren Jensen, rådg. ing. // ombygn. af den eksist. bygn. til kreative 
   behandlingspsykiatriske formål // 7 lystryk. 
  f. Psykiatrisk hospital Riiskov / Århus amt. 
 1996   ?  // opførelse af carport og redskabsskur samt ny port mod Skole- 
   gade // lystryk. 
  f. samme. 
 
 
6  Particulier Hans Eriksen. 
 
  Ejerforhold. 
 - 1885 Staten. 
 1885-97 N. Morthensen, købmand. 
 1897-1901 Chr. Nielsen, telefonbestyrer, 
  Th. E. Morthensen, købmand og Steensen, lærer. 
 1901-11- Hans Eriksen, particulier. 
 
 - # hm. 
 1901/1902 Iflg. bygeanm.: 1901. Iflg. BBR-opl.: 1902 // opførelse af butiks- og 
   beboelsesejendom i 3 etager m. udnyttet tagetage og 
 
   sidehuse i hhv. en etage i skel mod nr. 4 og 2 etager i 



   skel mod nr. 8 // # tegn. mat. 
  f. particulier Hans Eriksen. 
 1911 K.P. Kristjansen // tilføjelse af en etage til sidehuset mod nr. 4 // blåtryk. 
  f. samme. 
 1973 Ole Kiilerich, civ.ing. // ombygn. af 2 eksist. butikker og tilbygn. i en 
   etage i gården mel. for- og sidehus mod nr. 8 i forb. m. 
   indretn. af grillbar // 8 lystryk. 
  f. Hans Ulrik Andersen. 
 1990 Hv. // indretn. af  2 nye badevær. på hhv. 1. og 2. etage // 2 lystryk. 
  f. tømrermester Jens Haurum. 
 
 
8  Vognmand Niels Petersen. 
 
  Ejerforhold. 
 1885- Niels Petersen, vognmand. 
 -1944- J. Søhohner, enkefrue. 
 
 - # hm. 
 1900 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. ud- 
   nyttet tagetage // # tegn.mat. 
  f. ? 
 1944 E. Svendsen Pedersen // indretn. af 2 toiletter i hhv. stue- og tagetagen // 
      lystryk. 
  f. enkefrue J. Søhohner. 
 
 
10  Kæmner N. Nielsen - Installatør Aage Brems. 
 
  Ejerforhold. 
 1877-84 H.P. Mathiasen, farver. 
 1884-88 Erasmine Mathiasen, enkefrue. 
 1888-90 A.J. Mathiasen, læge. 
 1890-1915 N. Nielsen, kæmner. 
 1915-16 Edel Nielsen, enkefrue. 
 1916-31 Aage Brems, installatør. 
 1931- Poul Eriksen, grosserer. 
 
 - # hm. 
 o. 1890 Hv. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyttet tagetage 
   som forhus og vaskehus i en etage som sidehus i skel 
   mod nr. 8 // # tegn. mat. Jf. 1916-tegningen nedenfor. 
  f. kæmner N. Nielsen(?)  - ( LKJ). 
 1916 C. Jensen // ombygn. i forb. m. indretn. af butik i forhuset, tv. // 3 blåtryk 
  f. installatør Aage Brems. 
 1925   ? // opførelse af værkstedsbygn. i 2 etager som sidehus i forlængelse af  
   det eksist. sidehus i skel mod nr. 8 // blåtryk. 
  f. samme. 
 1933 A. Busk // tilbygn. af lagerbygn. i 2 etager til den eksist. værkstedsbygn. 
   i skel mod nr. 8 // lystryk. 
 
  f. grosserer Poul Eriksen. 



 1934 A. Busk // indretn. af wc i forhusets tagetage samt tilføjelse af 2 tag- 
   kviste mod hhv. gade og gård // lystryk. 
  f. samme 
 1936 A. Busk // udgravn. af kælderrum under forhuset // lystryk. 
  f. samme. 
 1951 Niels H. Nielsen // ombygn. af wc i forhuset til badevær. // lystryk. 
  f. enkefrue E. Eriksen. 
 
 
11  Barber Jens Jensen. 
 
  Ejerforhold. 
 1893-97 Erasmine Mathiasen, enkefrue. 
 1897-1909 Th. Th. Sabroe, agent og købmand. 
 1909-10 Boet efter Th. Th. Sabroe. 
 1910-46- Jens Jensen, barber. 
 
 - # hm. 
 o. 1890 Hv. // beboelsesejendom i en etage m. delvis udgravet kælder og  
   udnyttet tagetage samt sidehus i en etage i skel mod 
   nr. 13 // # tegn. mat. Jf. dog 1946-tegn. 
  f. ? – (LKJ).  
 1910 Iflg. byggeanm. hv. // mindre ombygn. af forhus // # tegn.mat. 
  f. barber Jens Jensen. 
 1914 K. Thomsens Friskluftsvarme // indlægning af centralvarme // 
     delvis farvelagt lystryk. 
  f. samme. 
 1946 Niels H. Nielsen // ombygn. af den eksist. barbersalon – facade- 
   ændring mod Estrupsgade // lystryk. 
  f. samme. 
 1966 H. Kvist, Asklev pr. Christianshede // opførelse af carport i skel 
   mod nr. 9 // blyantstegning. 
  f. frisørmester Ib Mathiasen. 
 2000/2002   ?  // indretn. af lejl. i tagetagen m. indgang fra gården // 3 lystryk. 
  f. Jesper Dige Nielsen. 
 2002-03   ?  // ombygn. af lejl. i forhus og hele sidehuset til 3 lejl. // 5 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
12  Købmand Emil Skovgaard – ’Silkeborg Social Demokrat’ – AAB. 
 
  Ejerforhold. 
 1880-85 Brdr. Gessner, fabrikanter. 
 1885-90 Andreas Petersen. 
 1990 A.J. Mathiasen, læge. 
 1890-91 Thyge Petersen. 
 1891-92 Chr. Nielsen, murermester. 
 1892-1915 Emil Skovgaard, købmand. 
 1915-35 H. Petersen Calle, boghandler. 
 
 
 1935- ’Silkeborg Social Demokrat’. 



 i 1958 ’Aften Posten’. 
 i 1963 ’Jysk Aktuelt’. 
 
 - # hm. 
 1900 Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i en etage m. kælder 
   og udnyttet tagetage // # tegn.mat. 
  f. købmand Emil Skovgaard. 
 1936 Jul. Moll // opførelse af trykkeribygn. i 2 etager m. kælder som sidehus 
   i skel mod nr. 14 // lystryk. 
  f. ’Silkeborg Social Demokrat’. 
 1958-60 Arkitektkontoret, Sanatorievej 25 // opførelse af redaktionsbygn. i 
   2 etager mel. for- og sidehus (den eksist. trykkeribygn.) 
   og rotationshal i 2 etager i forlængelse af trykkeribygn. // 
      5 lystryk. 
  f. ’Aften Posten’. 
 1960 Arkitektkontorer, Sanatorievej 25 // stor ombygn. af forhuset, incl. 
   udbygning af tagetagen til en fuld etage m. markant 
   facadeændring til følge // lystryk. 
  f. samme. 
 1963 DAI // indv. ombygn. af 1. etage i redaktionsbygn. // lystryk. 
  f. ’Jysk Aktuelt’. 
 1994 DAI // indv. ombygn. og renov. af forhuset og mindre ændringer i side- 
   husene // 12 lystryk. 
  f. Arbejdernes Andelsboligforening, AAB. 
 2002 DAI // ombygn. af forhusets facade, som forsynes m. nye vinduer 
   og beklædes med mahognipaneler // lystryk. 
  f. samme. 
 
 
13  Lærer Niels Mathiasen. 
 
  Ejerforhold. 
 1881-92 Niels Mathiasen, lærer. 
 1892-93 Chr. Mortensen, lærer. 
 1893-1904 Carl Sørensen, detailhandler. 
 1904-09 Carl Petersen, købmand. 
 1909-38- A. Andersen Gamborg, portør. 
 
 - # hm. 
 1890 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyt- 
   tet tagetage og sidehus i en etage i skel mod nr. 11 // 
      # tegn. mat. 
  f. lærer Niels Mathiasen. 
 1938 Eivind Kristiansen // tilbygn. af 2 wc-er til forhuset mod gården //  
      2 lystryk. 
  f. portør A. Andersen Gamborg. 
 1946   ?  // opførelse af garage som sidehus i skel mod nr. 15 // lystryk. 
  f. Chas.(?) Stecher. 
 
 
 



14-18  Midtjysk Boligselskab: almennyttigt boligbyggeri. 
 
(14-16)  Ejerforhold. 
 1881-89 N. Chr. Nielsen, murer. 
 1889-1900 P. Pedersen bødkermester. 
 1900-18 Hans Friis, købmand. 
 1918- Kirsten Marie Friis, enkefrue. 
  - - 
 1981- Midtjysk Boligselskab. 
 
 - # hm. 
 1907-70 C. Jensen og Alfr. J. Mortensen // vedr. adskil. ny-, til og ombygn., 
   især i tilknytn. til mellem- og bagbygningerne, som 
   rummede Social Demokratens Bogtrykkeri m.v. // 
    4 blå- og 3 lystryk. LA, KTP 468. 
  f. flere ejere. 
 
(18)  Ejerforhold. 
 1882-1911 Vilhelm Kornerup Bang, tømrermester. 
 1911-12 A. Høyer, tømmerhandler. 
 1912- Jacob Pedersen, grosserer. 
 - - 
 1981 Midtjysk Boligselskab. 
 
 - # hm. 
 1912-47 K.P. Kristjansen og Eivind Kristiansen m.fl. // vedr. flere ny-, til- og  
   ombygn., især i tilknytn. til side- og baghusene //  1 pen- 
    netegn., 1 blå- og 4 lystryk. LA, KTP 469. 
  f. flere ejere. 
 1963-64   ?  // opmåling af ejendommen // 2 penne- og blyantstegn., 7 lystryk. 
  f. ? 
 
(14-18) 1982 Knud Sørensen og Ejner Olesen // nedrivn. af al eksist. byggeri på de 
   berørte grunde // iflg. kommunal tilladelse til nedrivn. 
  f. Midtjysk Boligselskab. 
 1982-83 Knud Sørensen og Ejner Olesen // opførelse af almennyttigt bolig- 
   byggeri i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage, 
   indeh. 18 lejl. af forsk. størrelse // 13 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
15  Mads Madsen. 
 
  Ejerforhold. 
 1883-86 Niels Frits Christensen, møller(?). 
 1886-1905 Mads Madsen. 
 1905-06 Malene Johanne Madsen, enkefrue. 
 1906- Th(?) Larsen, direktør. 
 
 - # hm. 
 1900 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. portgennem- 
 



   kørsel og udnyttet tagetage samt sidehus i en etage 
   i skel mod nr. 13 // # tegn.mat. Jf. dog bygekort, 1906. 
  f. Mads Madsen. 
 1906 Iflg. byggekort, 1906 // tilbygn. af sidehus i 2 etager til forhuset i skel 
   mod nr. 13 // usign. blåtryk. 
  f. direktør Th.(?) Larsen. 
 1909 C. Jensen // indretn. af butik i lejligheden, st.th. – indsættelse af butiks- 
   vindue og –dør // pennetegning. 
  f. samme. 
 1959 Kristoffer Hansen // ombygn. af det eksist. sidehus i en etage til garage // 
      lystryk. 
  f. mælkehandler Jens Skou Andersen. 
 1978 Nielsen & Nielsens Tegnestue // indretn. af beboelse i nedlagt butik - 
   butiksvindue og –dør fjernes og erstattes af 2 vinduer // 
      lystryk. 
  f. samme. 
 
 
17-17B  Valdemar Hinnerup Jensen. 
 
  Ejerforhold. 
 1882- Frkn. Anna og Karoline Larsen. 
 - - 
 1976- Valdemar Hinnerup Jensen. 
 
(17)  Forhuset. 
 - # hm. 
 o. 1890 Hv .// beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyttet tagetage 
   som forhus // jf. opmålingstegn. af stueetagen, 1960, i 
     kommunens byggesagsarkiv. 
  f. ? – (LKJ). 
 1976 Det eksist. forhus nedrives // # tegn. mat. 
  f. Valdemar Hinnerup Jensen, Skive. 
 1976-77 Karl Jørgensen, ark., Rødkærsbro // opførelse af beboelsesejendom 
   i 2 etager m. portgennemkørsel, indeh. 7 1-vær. lejl. // 
      14 lystryk. 
  f. samme. 
 
(17B)  Sidehusene. 
 - # hm. 
 1955 E.M. Knudsen // opførelse af garageanlæg i en etage, indeh. 6 garager, 
   som sidehus i skel mod nr. 19 // lystryk. 
  f. persiennefabrikant Egon Kristensen. 
 1959 E.M. Knudsen(?) // påbygn. af en etage på garageanlægget // lystryk. 
  f. samme. 
 1966 E.M. Knudsen // tilbygn. af 2 garager til det eksist. anlæg // lystryk. 
  f. samme. 
 1988   ?  // tilbygn. af trappehus i 1½ etage til det eksist. garageanlæg mod 
   forhuset // 2 lystryk. 
  f. ’ASAM-HUSET’ v. Preben G. Karlsen. 
 
 



19  ’Turistcafeen’ – ’Hotel Garni’ – ’Hotel Silkeborg’. 
 
  Ejerforhold. 
 1880-1910 J.C. Pedersen, værtshusholder. 
 1910-20- Martin Hansen, restauratør, ’Turistcafeen’. 
 -1951- Kirstine Rasmussen, hotelejer, ’Hotel Garni’. 
 -1968- Ib Preben Nielsen, hotelejer, ’Hotel Silkeborg’. 
 
 - # hm. 
 1917 K.P. Kristjansen // opførelse af hotel- og restaurationsejendom 
   i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage som forhus 
   i 5 fag mod nr. 17, samt vaskehus i en etage som side- 
   hus i skel mod nr. 17 –nedrevet 1981 // jf. byggekort, 
     1917 og 1919-tegning. 
  f. restauratør Martin Hansen, ’Turistcafeen’. 
 1919-20 K.P. Kristjansen // opførelse af stor tilbygn. i 2 etager m. kælder 
   og udnyttet tagetage til den eksist. ejendom – om- 
   fatter 5 fag incl. portgennemkørsel // 2 blåtryk. 
  f. samme. 
 1920 K.P. Kristjansen // opførelse af bilgarage i en etage som sidehus  i skel 
   mod nr. 21 // blåtryk. 
  f. samme. 
 1941 Max Pape // ombygn. af restaurationskøkken // lystryk. 
  f. restauratrice fru W. Hansen 
 1951 Alfr. J. Mortensen // lille tilbygn. af gang m.v. i en etage mel. for- og 
   sidehus i skel mod nr. 17 // lystryk. 
  f. Kirstine Rasmussen, ’Hotel Garni’. 
 1952 Alfr. J. Mortensen // tilføjelse af 5 tagkviste mod hhv. gade og gård i 
   forb. m. ombygn. af tagetage // lystryk. 
  f. samme. 
 1953 Alfr. J. Mortensen // tilbygn. i en etage til forhuset mod gården // lystryk. 
  f. samme. 
 1968   ?  // forslag til opførelse af bygn. i en etage som baghus, indeh. klub- 
   lokale m.v. for ’Down Town Jazzclub’ // 2 lystryk (planer). 
  f. hotelejer Ib Preben Nielsen, ’Hotel Silkeborg’ – Ikke realiseret. 
 1981-82 Eddie Mikkelsen, ark., Bryrup // ombygn. af den tidl. hotelejendom 
   til beboelse, indeh. 6 lejl. - facadeombygn., omfattende 
   tilmuring af de to midterste vinduer i begge etager.  
   Endv. nedrivn. af alle eksist. sidehuse samt den lille 
   tilbygn. til forhuset mod gården // 7 lystryk. 
  f. Silkeborg Fællesbyg I/S v. Per K. Nielsen. 
 
 
20  Overportør P. Lauritzen. 
 
  Ejerforhold. 
 1880-1913 P. Lauritzen, overportør. 
 1913- Sophie Kristine Lauritzen, frk. 
 
 - # hm. 
 1913-14 C. Jensen (planer), L. Bendixen (facader) // opførelse af beboelses- 
 



   ejendom i 3 etager m. kælder og udnyttet tagetage, 
   indeh. 6 3-vær. lejl., samt vaskehus i en etage som side- 
   hus i skel mod nr. 18 // 6 blåtryk. 
  f. overportør P. Lauritzen. 
 1915-16 C. Jensen // tilføjelse af 2 tagkviste mod gården // blåtryk. 
  f. frk. Sophie Kristine Lauritzen. 
 2000 Søren Jensen, rådg.ing. // renov. af ejendommen iflg. byfornyelses- 
   projekt // adskillige lystryk. 
  f. malermester Henning Toft Nielsen. 
 
 
21  ’Jernbanehotellet’ – ’Hotel Silkeborg’. 
  Hj. Drewsensvej. 
 
  Ejerforhold. 
 1880-98 Søren Pedersen, gæstgiver. 
 1898-1902 J.H. Stougaard, maskinfabrikant. 
 1902-30 Niels Chr. Skov Nielsen, gæstgiver, ’Jernbanehotellet’. 
 1930- Helene Helga Jensen. 
 -1964- Ib Preben Nielsen, hotelejer, ’Hotel Silkeborg’. 
 
 - # hm 
 1912 Iflg. BBR-opl. // opførelse af hotel- og restaurationsejendom i 2 
   etager m. kælder og udnyttet tagetage som hjørne- 
   ejendom samt vaskehus og vognport i en etage som 
   sidehuse i skel  mod nr. 19 // usign. blåtryk (planer). 
  f. gæstgiver Niels Chr. Skov Nielsen, ’Jernbanehotellet’. 
 1964 Hans I. Knudsen, ing. // indretn. af 8 vær. i tagetagen // # tegn. mat. 
  f. hotelejer Ib Preben Nielsen, ’Hotel Silkeborg’. 
 1982-83 Eskild Hermansen // ombygn. af den tidl. hotelejendom til beboelse, 
   indeh. 9 ejerlejl. // 7 lystryk. 
  f. Silkeborg Fællesbyg I/S v. Per K. Nielsen. 
 1984 Hv. // opførelse af 3 carporte langs Drewsensvej // 3 lystryk. 
  f. Ejendomsforeningen Estrupsgade 21. 
 
 
22A  Maskinsnedker Lars Peter K. Sunesen. 
 
  Ejerforhold. 
 1919-26 Axel Carlsen, jernhandler. 
 1926- Lars Peter Knudsen Sunesen, maskinsnedker. 
 
 - # hm. 
 i 1919 Eksist. værkstedsbygn. i 2 etager som sidehus i skel mod nr. 20. 
 1919 Hans Chr. Rasmussen // ombygn. af den eksist. værkstedsbygn. // 
      blåtryk. 
  f. jernhandler Axel Carlsen. 
 1930 A. Busk // renov. af den eksist. værkstedsbygn. // lystryk. 
  f. maskinsnedker L. P. K. Sunesen. 
 
 
 



 1933 A. Busk // opførelse af beboelsesejendom i en etage m. høj 
   kælder og udnyttet tagetage som forhus // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
22B-D  Midtjysk Boligselskab: institutions- og boligbyggeri. 
 
  Ejerforhold. 
 1880-95 Jens Andersen. 
 1895-1902 Bodil Marie Andersen, enkefrue. 
 1902- Carl Sørensen, købmand. 
 - - 
 -1988- Midtjysk Boligselskab. 
 
 - # hm. 
 o. 1890 Hv. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus og 
   sidehus i en etage i skel mod nr. 22A // # tegn. mat. 
  f. Jens Andersen(?) – (LKJ). 
 1901-51 C. Jensen, E. Svendsen Pedersen og Alfr. J. Mortensen // vedr. flere 
   ny-, til- og ombygn. i tilknytn. til det eksist. byggeri // 
    2 blå- og 2 lystryk. LA, KTP 470. 
  f. flere ejere. 
 1982 Den gamle Vejerbod, som lå bagerst på grunden, nedrives efter 
  megen diskussion // LA, KTP 470 – m. bl.a. flere avisudklip. 
 1987 Al eksist. byggeri nedrives. 
 1988 DAI // opførelse af institutions- og boligbyggeri i 2 etager m. kælder 
   og udnyttet tagetage, indeh. vuggestue og børnehave i 
   stueetagen og 12 ungdomsboliger på de to etager oven 
   over // 14 lystryk. 
  f. Midtjysk Boligselskab. 
 
 
24  Particulier Niels Melgaard. 
 
  Ejerforhold. 
 1880-89 Hans Chr. Zeltner, fabrikant og arkitekt. 
 1889-90 Valdemar C. Klein, adjunkt. 
 1890-98 Niels Meldgaard, particulier. 
 1898- P. Warthoe, politibetjent. 
 
 - # hm. 
 1890 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet tagetage og 
   sidehus i en etage i skel mod nr. 22B // # tegn. mat. 
  f. particulier Niels Meldgaard. 
 1941 E. Svendsen Pedersen // indretn. af 2 wc-er under hhv. trappe og i sove- 
   værelse // lystryk. 
  f. fru S. Warthoe. 
 1971 Iflg. skrivelse fra kommunens byplanudv. // indretn. af frisørsalon i  den 
   eksist. beboelseslejl., st. tv. // # tegn.mat. 
  f. frisørmester Viggo Kjelbak. 
 
 



26  Cigarhandler Niels Jensen. 
 
  Ejerforhold. 
 1894-97 R.P. Jensen, øltapper. 
 1897-1900 Martin Sørensen. 
 1900-06 Niels Jensen, cigarhandler. 
 1906-16 H.P. Johansen, gårdejer. 
 1916- Lauritz Rasmussen, slagtermester. 
 
 - # hm. 
 o. 1900   ?  // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. portgennemkørsel 
   og udnyttet tagetage som forhus og  sidehus i en etage i 
   skel mod nr. 28 // # tegn. mat. Jf. dog 1908-tegning. 
  f. øltapper R.P. Jensen(?) – (LKJ). 
 1908 Iflg. byggeanm., J. Chr. Knudsen, tømrerm. // ombygn. af den eksist. 
   butik, st.th. - facadeændring // delvis farvelagt pennetegn. 
  f. gårdejer H.P. Johansen. 
 1930 C. Jensen // indretn. af 2 wc-er i hhv. stue- og på 1. etage // blåtryk. 
  f. ? 
 1953 Niels H.. Nielsen // udv. af den eksist. slagterbutik, st. th. – facade- 
   ændring // lystryk. 
  f. slagtermester Børge Hornum. 
 1968 Ole Søndergaard, Karup // ombygn. af stueetagen i forb. m. indretn. 
   af restauration – facadeændring // lystryk. 
  f. Preben Ingemann Rasmussen og Bent Rosenkvist Hansen. 
 1981 Peter Kjeldgaard, ark., Viborg // ombygn. af 1. etage i forb. m. indretn. 
   af en ejerlejl. her // 4 lystryk. 
  f. Sv. Å. Wyrtz. 
 1985 Hv. // ombygn. af det eksist. sidehus // lystryk. 
  f. Åse Andersen. 
 
 
28  Fotograf og musikdirektør J.C. Mogensen. 
  Hj. Drewsensvej. 
 
  Ejerforhold. 
 1893-97 Hans Eriksen, particulier. 
 1897-1924 J.C. Mogensen, fotograf og musikdirektør. 
 1924- Gunnar Mogensen, fotograf. 
 
 - # hm. 
 1890 Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. port- 
   gennemkørsel (mod Drewsensvej) og udnyttet tag- 
   etage som hjørneejendom // # tegn. mat. 
  f. ? 
 1923 Hv. // opførelse af fotografisk atelier og arbejdsrum som to sidehuse 
   i en etage  i skel mod nr. 26 – nedrevet før 1973 //  
    usign. pennetegn. Jf. også byggekort, 1923. 
  f. fotograf og musikdirektør J.C. Mogensen. 
 1973 Max Pape // opførelse af garageanlæg, indh. 4 carporte // lystryk. 
  f. seniorsergent Alex Aggerholm Pedersen. 
 



 1988-89 Tegnestuen Leon A. Sørensen, Galten // indretn. af 3 lejl. i tagetagen // 
      2 lystryk. 
  f. Byggeselskabet Karsten Hansen ApS. 
 1995 Aage Jensen, rådg.ing. // ombygn. og udv. af fodklinik // lystryk. 
  f. samme. 
 1999-2000 Tegnestuen Leon A. Sørensen, Galten // renov. af ejendommen iflg. 
   byfornyelsesprojekt // 9 lystryk. 
  f. samme. 



 


