GESNERSVEJ

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

1A

Britta Boje.
1976
1980
1984

1B

# hm.
H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus i en etage // lystryk.
f. Britta Boje.
’Træ-Centret ApS’, Egå // opførelse af carport m.v. som side-baghus
i skel mod nr. 1B // 2 lystryk.
f. Jytte Blokager og Morten Olsen.
Morten Olsen // større tilbygn. i en etage til den eksist. beboelse mod
nord // 2 lystryk.
f. sig selv.

Gårdejer Graves Kristensen.
1922-23

1969

3

# hm.
C. Jensen // opførelse af tofamiliehus i en etage m. delvis udgravet
kælder og udnyttet tagetage samt stald og vognport i
en etage som sidehus // 3 blåtryk.
f. gårdejer Graves Kristensen.
Fa. Martin Nielsen, Silkeborg // indretn. af nyt badevær. og ombygn. af
det eksist. køkken i stueetagen // lystryk.
f. pens. chauffør Martin Andersen.

Murermester Holger Christensen.
1947

5

# hm.
Kristoffer Hansen // opførelse af enfamiliehus i en etage m. kælder
og udnyttet tagetage, samt garage sammenbygget hermed mod øst // lystryk.
f. murermester Holger Christensen.
Silkeborg-Kjellerup-Rødkærsbro Jernbane.

1949

# hm.
Knud Lisberg // opførelse af rutebilgarage i en etage m. smøregrav // 2 lystryk.
f. Silkeborg-Kjellerup-Rødkærsbro Jernbane.

6

Trafikassistent A. Johansen.
1929-30

1977

1979

8-10

Murermester J.B. Frandsen.
Hj. Pandurosvej.
1922-23

14-16

(14)

# hm.
C. Jensen // opførelse af dobbelthus i en etage m. udnyttet tagetage
m. to indgange og adskildt ved brandmur samt to
sam.byg. vaskehuse i en etage på gårdsiden // blåtryk.
f. murermester J.B. Frandsen.
Tømrer Viktor Riberholt.

1929

# hm.
Hv. // opførelse af dobbelthus i en etage m. sideindgange og adskildt
på langs ved brandmur // blåtryk.
f. tømrer Viktor Riberholt.

1937

Hv. // tilbygn. af entre og wc i en etage til den eksist. indgang //
usign, men dat., blyantstegning.
f. fiskehandler N. Jørgensen.
Max Pape // opførelse af garage som side-baghus i skel mod Pandurosvej 6 // lystryk.
f. købmand Møller.
DAI // tilbygn. i en etage m. kælder til den eksist. beboelse mod syd Gesnersvej // lystryk.
f. Dagmar Sørensen.

1946

1966

(16)

# hm.
Svend Aa. Rasmussen, murerm. // opførelse af enfamiliehus i en
etage m. kælder og udnyttet tagetage // blåtryk.
f. trafikassistent A. Johansen.
’Lito Byg’ // opførelse af carport m. redskabsrum som sidehus mod
Drechselsvej 8-10 // lystryk.
f. Thorkild Skovbo.
Ole Andersen, ing., Hørning // indretn. af badevær. i tagetagen samt
wc i kælderen // lystryk.
f. Hans Andersen.

1932
1938

1992

Hv. // tilbygn. af udhus og wc i en etage til den eksist. beboelse mod
nord // usign., men dat., pennetegning.
f. tømrer Viktor Riberholt.
Hv. // tilbygn. af lukket veranda i en etage til den eksist. beboelse mod
syd – Gesnersvej // usign., men dat., blyantstegning.
f. samme.
Hv. // opførelse af garage m. redskabssrum ud mod Gesnersvej som
sidehus mod nr. 18 // lystryk.
f. Jesper Dannemand Jensen.

18

(Ejendommen er meget sparsomt belyst i kommunens
byggesagsregister).
1897

20

# hm.
Iflg. BBR-opl. // dobbelthus i en etage m. udnyttet tagetage //
# tegn. mat.
f. ?
(Ejendommen er meget sparsomt belyst i kommunens
byggesagsregister).

1900

22

# hm.
Iflg. BBR-opl. // enfamiliehus i en etage m. udnyttet tagetage,
sam.byg. m. nr. 22 // # tegn. mat.
f. ?
(Ejendommen er meget sparsomt belyst i kommunens
byggesagsregister).

1900

1969

24

# hm.
Iflg. BBR.opl. // enfamiliehus i en etage m. udnyttet tagetage,
sam.byg. m. nr. 20 // # tegn. mat.
f. ?
Vejen Træindustri // opførelse af carport som sidehus i skel mod nr. 24 //
lystryk.
f. invalidepensionist Frits E. Søhot.

Billedhugger J.P. Jørgensen – Murermester Holger Christensen.
1934

1945

1981/82

1981/82

1982/83

# hm.
P. Svostrup // opførelse af et kombineret lysthus og arbejdsskur i en
etage midt på grunden – nedrevet // lystryk.
f. billedhugger J.P. Jørgensen.
Max Pape // opførelse af enfamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet tagetage // lystryk.
f. murermester Holger Christensen.
? // tilbygn. af overdækket indgangsparti til den eksist. beboelse //
lystryk.
f. Knud Andersen.
? // opførelse af garage m. redskabsrum som sidehus i skel mod nr.22 //
# tegn.mat. Jf. byggekort,1945, m. påtegning.
f. samme
? // tilbygn. af overdækket terrasse (vinterhave) til den eksist. beboelse
mod sydvest // 2 lystryk.
f. samme.

26

Chauffør Anton Nielsen.
1938-39

1969

1987

28

# hm
Max Pape // opførelse af tofamiliehus i en etage m. kælder og
udnyttet tagetage // lystryk.
f. chauffør Anton Nielsen.
K. Kristiansen // opførelse af garage som sidehus i skel mod nr 24 //
2 lystryk.
f. samme.
’KT-Plus Center’, Silkeborg // den eksist. garage nedrives og en ny
opføres på stedet // 2 lystryk.
f. Jens Peter Kjærgård.

Murermester Holger Christensen.
1942

1944/45

30
1909
1925

1940/41
1981

1984
1999

# hm.
Max Pape // opførelse af enfamiliehus i en etage m. kælder og
udnyttet tagetage // lystryk.
f. murermester Holger Christensen.
Max Pape // tilbygn. af kontor i en etage til husets sydside // lystryk.
f. samme.

Filip Johansen.
# hm.
Hv. // opførelse af enfamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet
tagetage // usign., men dat., pennetegning.
f. Filip Johansen.
Iflg. byggeanm., hv. // opførelse af tilbygn. i en etage m. karnap til
nordsiden af den eksist. beboelse og entre i en etage til
sydsiden // # tegn.mat. Jf. byggekort, 1925.
f. politibetjent S. Knudsen Sørensen.
A. Busk // tilbygn. af wc til den eksist. entre // lystryk.
f. kontorassistent A. Sørensen.
Hv. // opførelse af cykelskur og redskabsrum som sidehus i skel mod
Vestergade 175 // 3 usign., men dat., pennetegninger.
f. fotograf Lars Bay Rasmussen.
Ib Thomsen // ombygn. af køkken og bad // 2 lystryk.
f. sig selv.
Hv. // ombygn. af og tilbygn. til det eksist. sidehus i skel mod Vestergade 175 // lystryk.
f. Claes P. Petersen.

