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1-3  Damaskvæver S. Kristensen – Snedkermester S. Glavind-Kristensen 
 
 - # hm. 
 1904 Iflg. Byggeanm.// indsættelse af 2 butiksvinduer m.v. i eksist. forhus i 
   én etage// # tegn.mat. 
  f. damaskvæver S. Kristensen. 
 efter 1904 Hv.// forhuset ombygget og forhøjet med én etage til nu to// # hm. 
  f. samme. 
 1910 K.P. Kristjansen// mindre ombygn. af forhuset// blåtryk. 
  f. samme. 
 1923 Edv. Jensen// forhøjelse af sidehus mod vest med én etage// blåtryk. 
  f. samme. 
 1926 Edv. Jensen// opførelse af garage// blåtrtyk. 
  f. samme. 
 1941 E. Svendsen Pedersen// ombygn. af forhus m. bl.a. ændret indgangsparti 
   og indretn. af loftsetage til beboelse, incl. tilføjelse af 
   kviste// 2 lystryk. 
  f. snedkerm. S. Glavind-Kristensen. 
 1955 H.M. Jacobsen, ark.// opførelse af overdækket emballageplads//lystryk. 
  f. møbelhandler Weller-Hansen. 
 1977 Knud Sørensen & Ejner Olesen// al  eksist. byggeri nedrives // lystryk. 
  f. H. Reimar Nielsen A/S. Jf. Østergade 9. 
 
 
2 og   Oprindelig del af matr.nr. 44. 
Østerg. 11  H. Reimar Nielsen A/S. 
 
 - # hm. 
 1901 Iflg. brev af 22.10.1901 til Bygningsinsp. i Silkeborg// opførelse af 
   kontorbygn. i én etage mod Viborgvej// # tegn.mat. 
  f. A. Høyer. Nedrevet 1934. 
 1903   ?  // opførelse af ejendom i én etage mod Viborgvej// # tegn.mat. 
  f. den ’Catholsk Apostoliske Menighed’ v. Hans Jensen. Nedrevet 1934. 
 o. 1925 Det opr. matr.nr. 44 opdeles i to grundstykker, hhv. nr. 44b, Viborgvej 2 
  og Østergade 11, og 44a, Østergade 13. 
 1925 Hans Chr. Rasmussen// opførelse af udstillingsbygn. på hj.Viborgvej - 
   Østergade// blåtryk. 
  f. trælasthandler H. Reimar Nielsen. Nedrevet 1969. 
 1934/35 Knud Sørensen// opførelse af butiks-, kontor- og beboelsesejendom 
   i 3 etager m. udnyttet tagetage, ’a’ på byggekort, 1969// 
      5 lystryk. 
  f. samme. 
 1969-71 Knud Sørensen & Ejner Olesen// opførelse af forretnings- og 
   kontorejendom i 3 etager m. udnyttet tagetage 
 
 
   på hj. Godthåbsvej-Østergade, ’c’ og ’d’ på byggekort// 



      20 lystryk. 
  f. H. Reimar Nielsen A/S. 
 1991/92 ’Årstiderne Arkitekter A/S’ // ombygn. af Godthåbsvej 2 – huset fra  
   1934/35 - incl. mindre facadeændring// 6 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
4-6  Bryggeriet ’Godthåb’ - H. Reimar Nielsen A/S. 
 
 - # hm. 
 1902-63 C. Jensen; Alfr. J.Mortensen; Max Pape; H. Pedersen; E. Svendsen 

  Pedersen // vedr. adskillige ny-, til- og ombygninger i tilknytn. til 

   det eksist. byggeri // 1 pennetegn., 4 blå- og 11 lystryk. 

       LA, KTP 535. 

  f. bryggeriet ’Godthåb’. 

 1981-83 Al eksist. byggeri nedrives // # tegn.mat. LA, KTP 535. 
 1990-92 ’Årstiderne’// opførelse af forretnings- og kontorejendom i  
   2½ (nr. 6) og 3 etager (nr. 4) m. underjordisk garage- 
   anlæg// 22 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
12  Oprindelig del af Østergade 13. 
 
 - # hm. 
 1928 Iflg. Bygningsstamkort// opførelse af kontorbygn. i én etage//  
      # tegn.mat. 
  f. købmd. L.C. Lauritzen. 
 1993 Ejnar Thygesen, murerm.// ombygn. af tidl. døgnkiosk til pub// 
      lystryk. 
  f. Ejendomsselskabet L.C. Lauritzen A/S, udlejet til Olga Zivanovic. 



 


