FRYDENSGADE

Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende
til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

2

Ubebygget grund.

3

Baneformand N.C. Poulsen.
1924

1939
1948
1949

4

# hm.
A. Ustrup // opførelse af tofamiliehus i en etage m. delvis udgravet
kælder og udnyttet tagetage, samt sidehus i en etage
nær skel mod nr. 5 // blåtryk.
f. baneformand N.C. Poulsen.
Kristoffer Hansen // tilføjelse af tagkvist mod haven // lystryk.
f. assistent Anton M. Jensen.
Kristoffer Hansen // indretn. af wc under trappen i entreen // lystryk.
f. slagtermester M. Lykke Petersen.
Alfr. J. Mortensen // opførelse af garage som side-baghus i skel mod
Grønnegade 3 – nedrevet // lystryk.
f. samme.

Murer J.P. Søndergaard.
1921
1958
1978
1978/80
2000

5

# hm.
C. Jensen // opførelse af enfamiliehus i en etage m. kælder og
udnyttet tagetage // blåtryk.
f. murer J.P. Søndergaard.
Alfr. J. Mortensen // indretn. af badevær. i tagetagen // 2 lystryk.
f. vognmand Carl Christensen.
Bo Blokager, ark. // ombygn. af køkken og badevær. // lystryk.
f. Svend Blokager.
Bo Blokager(?) // tilbygn. af garage m.m. til huset mod vest // 2 lystryk.
f. samme.
Skyums Totalrestaurering ApS, Silkeborg // tilføjelse af tagkvist mod
haven // 4 lystryk.
f. Leon Thøgersen.

Martin Jensen.
1923

# hm.
Iflg. BBR-opl. // tofamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet
tagetage // # tegn.mat. Jf. byggekort, 1923.
f. Martin Jensen(?).

1923
1980

7

Murer Otto Møller.
1918

1924
1927

9

# hm.
A. Ustrup // opførelse af tofamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet tagetage som forhus og sidehus i en etage i skel mod
nr. 5 // pennetegning.
f. murer Otto Møller.
Hv. // opførelse af tilbygn. i en etage til forhuset mod vest, samt åbent
skur mel. for- og sidehus // pennetegning.
f. samme.
Hv. // tilbygn. af garage til forhuset mod vest mod gaden // pennetegn.
f. samme.

Murer Otto Møller.
1907
1909
1937
1954

11

# hm.
Iflg. BBR-opl. // tofamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet
tagetage // # tegn.mat.
f. murer Otto Møller(?).
Otto Møller, murer // opførelse af sidehus i en etage i skel mod nr. 11 //
pennetegning.
f. sig selv.
Tage Aaboe Christensen // indretn. af wc i tilknytn. til entreen // lystryk.
f. former Marius Andersen.
Hilmar Jacobsen, ark, // opførelse af garage som side-baghus i skel mod
nr. 7 // lystryk.
f. arbejdsmand Anker Christensen.

S.B. Kristensen.
1911

1983

13

C. Jensen // opførelse af garage som sidehus i skel mod nr. 7 // blåtryk.
f. Martin Jensen.
E. Knudsen // ombygn. og renov. af huset // 2 lystryk.
f. Gunner Olesen.

# hm.
Iflg. byggekort, 1911. Iflg. BBR-opl.: 1920 – for sent! // opførelse af
tofamiliehus i en etage m. kælder – i fuld etage mod
haven – og udnyttet tagetage // usign. pennetegn.
f. S.B. Christensen.
I. Dombrowski, ark. // opførelse af garage m.v. som mellembygn. i skel
mod nr. 13 (erstatter ældre sidehus samme sted) // lystryk.
f. Anders Ole Kristensen.

Se Drewsensvej 114.

15

Tømrermester K. Fastrup.
1952

1986/87

16

# hm.
Alfr. J. Mortensen // opførelse af enfamiliehus i en etage m. kælder i fuld etage mod haven – og disponibel tagetage, samt
garage som side-baghus mod Drewsensvej // 3 lystryk.
f. tømrermester K. Fastrup.
’K.H. Blik’ v. Kim Jørgensen, blikkenslager // tilføjelse af tagkvist mod
haven i forb. m. indretn. af lejl. i tagetagen // lystryk.
f. sig selv.

Th. Christensen.
1925
1961

18

# hm.
? // opførelse af tofamiliehus i en etage m. høj kælder og udnyttet
tagetage // usign., men dat., blåtryk.
f. Th. Christensen.
Iflg. byggeansøgn. // opførelse af garage i skel mod Grønneg. 10-12 //
# tegn. mat.
f. Carla Nielsen.

J.P. Nielsen.
før 1908

1908
1930
1960
1985

20

# hm.
Iflg. plantegn., 1908. Iflg. BBR-opl.: 1918 – for sent! // enfamiliehus i
en etage m. udnyttet tagetage som forhus og vaskehus
i en etage som sidehus i skel mod nr. 20 //
# tegn. mat. Jf. 1908-plantegn.
f. J.P. Nielsen(?).
N.P. Nielsen // udv. af det eksist. sidehus // delvis farvelagt pennetegn.
af grundplan.
f. samme.
A.J.B. Johansen, trafikassistent // tilbygn. af entre m. wc i en etage til
forhuset mod nord // lystryk.
f. sig selv.
? Beerkak-Pedersen // indretn. af toilet i tagetagen // lystryk.
f. frk. A.B. Pedersen.
Hugo Krogh // mindre tilbygn. i en etage til den eksist. entre // 4 lystryk
og 2 pennetegn.
f. sig selv og Barbara Jessen.

M. Madsen.
1906-07

# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af tofamiliehus i en etage m . delvis
udgravet kælder og udnyttet tagetage, samt sidehus
i en etage i skel mod nr. 22 // 2 blåtryk.
f. M. Madsen.

22

M. Madsen.
1906/07

1913

23

# hm.
Iflg. byggeanm.: 1907. Iflg. BBR-opl.: 1910 – for sent! // opførelse af
enfamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet tagetage
som forhus samt sidehus i en etage i skel mod nr. 24 //
# tegn. mat. Jf. dog byggekort, 1906.
f. M. Madsen.
Iflg. byggeanm., Chr. Nielsen, tømrer // opførelse af åbent skur mel. forog sidehus // # tegn. mat.
f. lærer A.C. Jensen-Haarup.

Tømrermester J. Lunding og murermester Chr. Gravesen.
Hj. Vesterbrogade.
1923
1997
1999
2000

24

# hm.
A.C. Gravesen, ark., Kbh. // opførelse af enfamiliehus i en etage m.
kælder og udnyttet tagetage // lystryk.
f. tømrermester J. Lunding og murermester Chr. Gravesen.
Hv. // opførelse af baghus i en etage i skel mod Vesterbrogade 4 //
2 lystryk.
f. Anita Lund.
Årstiderne Arkitekter A/S // tilføjelse af tagkvist mod vest // 3 lystryk.
f. samme.
Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af carport ud mod Frydensgade
i skel mod nr. 25 // 3 lystryk.
f. samme.

Skorstensfejermester H. Langvad.
1907

1925

25

# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af enfamiliehus i en etage m. delvis
udgravet kælder og udnyttet tagetage, samt sidehus
i en etage i skel mod nr. 26 // 2blåtryk.
f. skorstensfejermester H. Langvad.
C. Jensen // indsættelse af 2 større vinduer i facaden mod Frydensg.,
samt indretn. af badevær. i tagetagen // blåtryk.
f. J. Vetlesen.

Lærer P.(?) Larsen.
1920

1955

# hm.
Iflg. byggeansøgn., A.C. Gravesen, ark., Kbh. // opførelse af
enfamiliehus i en etage m. delvis udgravet kælder og
udnyttet tagetage // # tegn. mat. Jf. byggekort, 1920.
f. lærer P.(?) Larsen.
Hv. // tilbygn. af garage til huset mod vest // usign. pennetegning.
f. Karl Sangild.

1972

1975
1976-77

26

Deigård Plastic Import // opførelse af dobbelt carport mel. den eksist.
garage og skellet mod vest // brochure, ”daipla servicebulletin nr.5”.
f. ?
Knud Sørensen og Ejner Olesen // udv. af kælderen // lystryk.
f. Annette Østergård og Aksel Sørensen.
Hv. // indretn. af badeværelser i kælder og tagetage // 3 lystryk.
f. samme.

Tømrermester J. Lunding og murermester Chr. Gravesen.
1919

1942
1966
2000

28

# hm.
A.C. Gravesen, ark., Kbh. // opførelse af enfamiliehus i en etage
m. delvis udgravet kælder og udnyttet tagetage //
lystryk.
tømrermester J. Lunding og murermester Chr. Gravesen.
Max Pape // indretn. af wc i tagetagen // lystryk.
f. tømrermester R. Rasmussen.
? // tilbygn. i en etage til den eksist. beboelse mod haven // 2 lystryk.
f. prokurist Svenning Jensen.
? // udbygn. af den lave tagetage over havetilbygningen fra 1966 til
beboelse // 5 lystryk.
f. Flemming Normann Nielsen.

Tømrermester J. Lunding og murermester Chr. Gravesen.
1919

1961

30

# hm.
A.C. Gravesen, ark. Kbh. // opførelse af enfamiliehus i en etage
m. delvis udgravet kælder og udnyttet tagetage //
lystryk.
f. tømrermester J. Lunding og murermester Chr. Gravesen.
K. Fastrup, tømrerm. // opførelse af garage i skel mod nr. 26 //
pennetegning.
f. Herman E. Christensen.

Tømrermester P. Høgh.
1919

1944
1958

# hm.
A.C. Gravesen, ark., Kbh. // opførelse af enfamiliehus i en etage
m. delvis udgravet kælder og udnyttet tagetage //
2 lystryk.
f. tømrermester P. Høgh.
Max Pape // indretn. af badevær. i tagetagen og opførelse af cykel- og
tørreskur som sidehus i skel mod nr. 32 // 2 lystryk.
f. tømrermester K. Fastrup.
Martin Nielsen // tilbygn. i en etage til beboelsen mod skel til nr. 32 //
lystryk.
f. lærer Einar Jensen.

1960

32

S. Sjørslev Jensen // opførelse af garage mod Frydensgade i skel mod
nr. 28 // 2 lystryk.
f. viceskoleinspektør Einar Jensen.

Murermester Chr. Gravesen.
1919

1970

34

# hm.
A.C. Gravesen, ark., Kbh. // opførelse af enfamiliehus i en etage
m. delvis udgravet kælder og udnyttet tagetage, samt
udhus i en etage sammenbygget m. beboelsen mod
haven // 2 lystryk.
f. murermester Chr. Gravesen.
Martin Nielsen // opførelse af carport ud mod Frydensgade i skel mod
nr. 30 // 2 lystryk.
f. skotøjshandler Josias Nielsen.

Murermester Chr. Gravesen.
1921

36

# hm.
A.C. Gravesen, ark., Kbh. // opførelse af enfamiliehus i en etage
m. kælder og udnyttet tagetage // 2 lystryk.
f. murermester Chr. Gravesen.
Tømrermester J. Lunding og murermester Chr. Gravesen.
Hj. Drechselsvej.

1922
1950
1965

# hm
A.C. Gravesen, ark., Kbh. // opførelse af enfamiliehus i en etage
m. kælder og udnyttet tagetage // 3 lystryk.
f. tørmermester J. Lunding og murermester Chr. Gravesen.
Kristen Jensen // indretn. af badevær. i tagetagen samt flytning af wc
i stueetagen // lystryk.
f. lærer K.P. Tarp.
M.C. Christensen og Thue N. Christensen, ark., Herning // opførelse af
carport som side-baghus mod nr. 34 // lystryk.
f. Marie Due.

