
GRØNNEGADE 
 

  Hvad Ejerforhold angår, hører Grønnegade i matrikulær henseende 

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

 
 
1-3  Se Vestergade 91A-C. 
 
 
2A-C  Købmand N.P. Faurholt. 
  Hj. Vestergade. 
 
(2A-B) - # hm. 
 1909 Iflg. byggeanm. // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m. 
   kælder og udnyttet tagetage som hjørneejendom // 
      # tegn. mat. 
  f. købmand N.P. Faurholt. 
 1921 K.P. Kristjansen // indretn. af butik i eksist. hjørnelejl. // blåtryk. 
  f. samme. 
 1965 DAI // ombygn. af den eksist. hjørnebutik – facadeændring // 3 lystryk. 
  f. købmand P. Faurholt. 
 
(2C) - # hm. 
 1920(?) Iflg. BBR-opl. // tilbygn. af beboelsesejendom i 2 etager m. kælder 
   og udnyttet tagetage til den eksist. ejendom langs 
   Grønnegade // # tegn. mat. 
  f. købmand N.P. Faurholt(?). 
 
(2A-C) 1998-99 ’Tidens Tegn’ v. Esben Pedersen // renov. af ejendommen iflg. byfor- 
   nyelsesprojekt // 29 lystryk. 
  f. Silkeborg kommune. 
 
 
4-8  Silkeborg Boligselskab: boligbebyggelse med 12 handicapboliger. 
 
(4) - # hm. 
 1891 Iflg. BBR-opl. // enfamiliehus i en etage m. udnyttet tagetage som 
   mellemhus // # tegn. mat. 
  f. ? 
 1955 P. Møller Pedersen // indretn. af wc i entreen // lystryk. 
  f. Johanne Sørensen. 
 2003 Ejendommen nedrevet. 
 
(6) - # hm. 
 1907 Iflg. BBR-opl. // enfamiliehus i en etage m. udnyttet tagetage som 
   side-mellemhus i skel mod nr. 4, samt vaskehus m.v. 
   i en etage som sidehus i skel mod nr. 8 // # tegn. mat. 
  f. ? 
 
 1927 C. Jensen // mindre tilbygn. i en etage til det eksist. side-mellemhus i 



   skel mod nr. 4 // blåtryk. 
  f. papirarbejder H. Bech-Axelsen. 
 1931 A. Ustrup // opførelse af hestestald i en etage som side-baghus i skel 
   mod nr. 8 // lystryk. 
  f. samme. 
 1971 C.C. Hornbech // pålægn. af ny tag samt tilføjelse af tagkvist til det 
   eksist. side-mellemhus i skel mod nr. 8 // lystryk. 
  f. Else Johansen. 
 1988 Kaj Hørlykke, hv., Bryrup // opførelse af carport forrest på grunden i 
   skel mod nr. 4 // lystryk. 
 2003 Ejendommen nedrevet. 
 
(8) - # hm. 
 1900 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. 
   kælder og udnyttet tagetage som forhus og sidehus 
   i en etage i skel mod nr. 10, samt udhus i en etage som 
   mellemhus // # tegn. mat. Jf. dog byggekort, 1916. 
  f. ? 
 2003 Ejendommen nedrevet. 
 
(4-8) 2003-04 Arkitekthuset A/S // opførelse af boligbebyggelse i 3 etager m. 
   kælder, indeh. 12 handicapboliger, og fælleshus i en 
   etage bagerst på grunden // 25 lystryk. 
  f. Silkeborg Boligselskab, afd. 63. 
 
 
5-9  Silkeborg Boligselskab: boligbebyggeri med 23 familieboliger. 
 
(5) - # hm. 
 1932-70 K. Fastrup, hv.; Max Pape // forsk. tilbygn. til og ombygn. af den 

   eksist. ejendom // 1 blyants- og 2 pennetegninger, samt 

      2 lystryk. LA, KTP 540. 

  f. flere ejere. 

 1973 Silkeborg kommune erhverver ejendommen, 

  som herefter nedrives // # tegn. mat. LA, KTP 540. 

 

(7) - # hm. 
 o. 1900(?)   ?  // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus // 
     # tegn.mat. Jf. byggekort, 1967. 
  f. ? 
 1967   ?  // opførelse af værksted i en etage som baghus // 
     # tegn.mat. Jf. byggekort, 1967. 
  f. ? 
 1967/68   ?  // opførelse af flere carporte i skel mod nr. 5  - nedrevet 1977  // 
     # tegn.mat. Jf byggekort, 1967. 
  f. ? 
 1977   ?  // opførelse af tilbygn. til forhus samt værksted og carporte i en etage 
   i skel mod nr. 5 // # tegn.mat. Jf. byggekort, 1977. 
  f. ? 
 
 
 2003 Kommunal tilladelse af 26.2. til nedrivn. af ejendommen // 2 lystryk. 



  f. Silkeborg Boligselskab. 
 
(9) - # hm. 
 o. 1900(?)   ?  // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som mellemhus 
   på grunden, samt vaskehus i en etage som side-baghus i 
   skel mod nr. 7 // # tegn. mat. Jf. byggekort, 1916. 
  f. ? 
 1916   ?  // tilbygn. af stald i en etage til det eksist. side-baghus // 
     # tegn.mat. Jf. byggekort 1916. 
  f. Martin Jacobsen. 
 2003 Kommunal tilladelse af 26.2 til nedrivn. af ejndommen // 2 lystryk. 
  f. Silkeborg Boligselskab. 
 
(5-9) 2003-04 Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af beboelsesbyggeri, indeh. 
   23 lejl., fordelt på forhus i 3 etager (11 lejl.) og to bag- 
   vedliggende længer i 2 etager (hhv. 8 og 4 lejl.), samt  
   fælleshus i en etage // 22 lystryk. 
  f. Silkeborg Boligselskab. 
 
 
10-12  ’Gartneriet Frydenslund’ – ’Frydenslund Plejehjem’. 
 
 - # hm. 
 1912-46 C. Jensen og Max Pape m.fl. //  opførelse af flere drivhuse, lagerbyg- 

   ning, butik og garager m.v. // 1 blyants- og 6 penneteg- 

    ninger, 2 blå- og 1 lystryk. LA, KTP 541. 

  f. ’Gartneriet Frydenslund’. 

 1965 Silkeborg kommune erhverver gartneriet, 

  som herefter nedrives // LA, KTP 541. 

 1981-82 DAI // opførelse af plejehjem m.v. i 2 etager m. kælder som trefløjet 
   anlæg, placeret langs bagsiden af Vestergade-grundene, 
   m. plads til 20 beboere // 14 lystryk. 
  f. Silkeborg kommune – byggeafsnit 1. 
 1982-84 DAI // opførelse af beskyttede boliger m.v. i 2 etager m. kælder som 
   trefløjet anlæg, placeret over for og sammenbygget m. 
   plejehjemsafsnittet, indeh. 24 boliger // 18 lystryk. 
  f. Silkeborg kommune – byggeafsnit 2. 
 
 
11  Tømrermester V. Chr. Hassager. 
 
 - # hm. 
 1909 K.P. Kristiansen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 2 eta- 
   ger m. kælder og mansartetage, indeh. 1 butik og 5 lejl., 
   og sidehuse til begge sider, mod nr. 9 i 2 etager m. kæl- 
   der, mod nr. 13 i en etage // 2 blåtryk. 
  f. tømrermester V. Chr. Hassager. 
 1965-66 Alfr. J. Mortensen // nedlæggelse af de to bagtrapper i ejendommen og 
   indretn. af 5 badevær. her // 4 lystryk. 
  f. chauffør Frode L. Andersen. 
 



13  Mælkehandler C. Andersen. 
 
 - # hm. 
 1890 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage // 
      # tegn. mat. 
  f. ? 
 1951 Tage Andersen, ark. // indretn. af wc under loftstrappen // lystryk. 
  f. mælkehandler C. Andersen. 
 1977 Niels J. Kaihøj og Jens Busch, ark., Århus // indretn. af badevær. i tag- 
   etagen // lystryk. 
  f. Inga Andersen Bæk. 
 
 
14  Murermester M.P. Baltzer. 
  Hj. Skolegade. 
 
 - # hm. 
 1909-10 Iflg. byggeanm., M.P. Baltzer, murerm. // opførelse af butiks- og 
   beboelsesejendom i 3 etager m. kælder og udnyttet 
   tagetage som hjørneejendom og staldbygn. i en etage 
   som sidehus ud mod Skolegade – nedrevet // # tegn.mat. 
  f. sig selv. 
 1982 Bygningsinsp.s kontor // indretn. af lejl. i den tidl. hjørnebutik – facade- 
   ændring // lystryk. 
  f. Silkeborg kommune. 
 1995 Ejendomsadmin. // ombygn. og renov. af ejendommen iflg. byfornyel- 
   sesprojekt // 10 lystryk. 
  f. samme. 
 1997 Ejendomsadmin. // opførelse af skur og overdækket lagerareal // lystryk. 
  f. samme. 
 
 
16  Købmand S. Chr. Jensen. 
  Hj. Skolegade. 
 
 - # hm. 
 1905 Iflg. byggeanm. // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 2 etager 
   m. kælder og udnyttet tagetage som hjørneejendom og  
   2 sidehuse i en etage hhv. i skel mod nr 18 og ud mod 
   Frydensgade sammenbygget m. forhuset // # tegn. mat. 
      Se dog 1912-tegn. 
  f. købmand S. Chr. Jensen. 
 1912 K.P. Kristjansen // ombygn. af hjørnebutikken // blåtryk. 
  f. samme. 
 1924 K.P. Kristjansen // tilføjelse af altan til forhuset mod gården // blåtryk. 
  f. købmand N.L. Jensen. 
 1934 Kristoffer Hansen // opførelse af lagerbygn. i en etage som baghus // 
      lystryk. 
  f. samme. 
 1954 D.S.U.’s Arkitektkontor, Kbh. // tilbygn. i en etage m. kælder til det  
   eksist. sidehus mod Frydensgade // lystryk. 
 



  f. købmand Ejnar Ørnskov. 
 1961/62 D.S.U.’s Arkitektkontor, Kbh. // ombygn. af hjørnebutikken // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 1974 Martin Nielsen // ombygn. og udv. af hjørnebutikken v. inddragelse af 
   en 2-vær.s lejl. langs Grønnegade // 2 lystryk. 
  f. købmand Erik Brandbyge. 
 2001-02 ’Tidens Tegn’ v. Esben Pedersen // ombygn. af hjørnebutikken til 2 lejl.- 
   facadeændring // 3 lystryk. 
  f. murermester Per K. Nielsen. 
 2002 ’Tidens Tegn’ v. Esben Pedersen // ombygn. af 1. etage og tagetagen // 
      7 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
18  Tømrermester A. Mikkelsen. 
 
 - # hm. 
 1906 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder, port- 
   gennemkørsel og udnyttet tagetage samt sidehus i en 
   etage i skel mod nr. 16 // # tegn. mat. 
  f. ? 
 1964 E. Svendsen Pedersen // indretn. af wc i tagetagen // lystryk. 
  f. tømrermester A. Mikkelsen. 
 1998-99 ’Tidens Tegn’ v. Esben Pedersen // renov. af ejendommen iflg. byfor- 
   nyelsesprojekt, samt udv. af det eksist. sidehus i skel mod 
   nr. 16 // 30 lystryk. 
  f. Silkeborg kommune. 
 
 
20  Arbejdsmand P. Lund-Jensen. 
 
 - # hm. 
 o. 1905(?)   ?  // beboelsesejendom i en etage m. delvis udgravet kælder og 
   udnyttet tagetage // # tegn. mat. Jf. byggekort, 1933. 
  f. ? 
 1933 Eivind Kristiansen // opførelse af beboelsesbygn. m.v. i en etage som si- 
   dehus i skel mod nr 22 // lystryk. Jf også byggekort, 1933. 
  f. arbejdsmand P. Lund-Jensen. 
 1976-77   ?  // ombygn. af forhuset m.v., incl. flytning af flere vinduer og døre 
   mod både gade og gård, samt skalmuring af facaden mod 
   gaden // 2 lystryk. 
  f. kontorpakmester Herluf B. Hejlesen. 
 
 
21  Skræddermester S.S. Frandsen. 
 
 - # hm. 
 1917(?) Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyt- 
   tet tagetage, samt sidehus i en etage i skel mod nr. 23 // 
     # tegn.mat. Jf. dog 1918-tegn. 
  f. ? 
 



 1918 K.P. Kristjansen // udv. af en mindre del af tagetagen mod gården til fuld 
   etage i forb. m. ombygn. af tagetagen // blåtryk. 
  f. skræddermester S.S. Frandsen. 
 1938 Eivind Kristiansen // indretn. af  wc-er i hhv. stue- og tagetage // lystryk. 
  f. bademester S. Frandsen. 
 1970 Niels H. Nielsen // tilføjelse af to 2-fags tagkviste mod gaden i forb. m. 
   ombygn. af tagetagen // lystryk. 
  f. Lissy Pedersen. 
 1970 Niels H. Nielsen //opførelse af garage som sidehus i skel mod Skole- 
   gade 69 // lystryk. 
  f. samme. 
 
 
22  C.H. Geer. 
 
 - # hm. 
 1897 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage 
   som forhus og vaskehus m.v. i en etage som sidehus i 
   skel mod nr. 20 // # tegn. mat. 
  f. C.H. Geer(?). 
 1901 Iflg. byggeanm. // tilføjelse af  tagkvist til forhuset mod gaden // 
      # tegn. mat. 
  f. samme. 
 1925 K.P. Kristjansen // opførelse af beboelses- og værkstedsbygn. i en etage 
   som sidehus i skel mod nr. 24 // blåtryk. 
  skomager Hansen. 
 1970 Hv. // indretn. af 2 badevær. i hhv. for- og sidehus // lystryk. 
  f. pensionist M. Klærke. 
 1994 ’Homilius Vinterhaver’, Løgumkloster // opførelse af udestue som side- 
   hus bag det eksist. sidehus i skel mod nr. 24 // 6 lystryk. 
  f. Leif Klærke. 
 
 
23  Murermester Andr. Hansen. 
 
 - # hm. 
 1900 Iflg. byggeanm. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tag- 
   etage og sidehus i en etage i skel mod nr. 21 // 
     # tegn. mat. Jf. dog 1912-tegn. 
  f. murermester Andr. Hansen. 
 1912 C. Jensen // udv. af del af tagetagen mod gården til fuld etage // blåtryk. 
  f. agent Fischer. 
 
 
24  Malermester Anker Jensen. 
 
 - # hm. 
 1900 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. kælder og udnyttet 
   tagetage // # tegn. mat. 
  f. ? 
 
 



 1959 Niels H. Nielsen // indretn. af toilet i tagetagen // lystryk. 
  f. malermester Anker Jensen. 
 
 
26  Overportør J.C. Dyhr. 
  Hj. Drewsensvej. 
 
 - # hm. 
 1895 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage // 
      # tegn. mat. 
  f. ? 
 1938 Eivind Kristiansen // indretn. af wc i entreen // lystryk. 
  f. overportør J.C. Dyhr. 



 


