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HOSTRUPSGADE 

 
 
 
1  Landsretssagfører N.C.A. Nielsen. 
 
  Ejerforhold. 
 1906-16 Flere ejere. 

 1916-21 O.M. Thun, postkontrollør. 

 1921-31 N.C.A. Nielsen, landsretssagfører. 

 1931- Ole Sørensen. 

 

 - # hm. 
 1907 Iflg. BBR-opl. // enfamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet 
   tagetage // # tegn.mat. 
  f. ? 
 1924 Hans Chr. Rasmussen // opførelse af garage i skel mod nr. 3 // 
      blåtryk. 
  f. landsretssagfører N.C.A. Nielsen. 
 1927 C. Jensen // indretn. af wc i tagetagen // blåtryk. 
  f. samme. 
 
 
2  Tømmerhandler Hans Nørager. 
 
  Ejerforhold. 
 1895-1902 Vilhelm Morthensen, fabrikant. 

 1902-06 S. Nielsen, læge. 

 1906-18 Richard Kjær, tømmerhandler. 

 1918-19 V. Froberg. 

 1919-21 Hans Nørager, tømmerhandler. 

 1921- E.V. Asmussen, lektor(?). 
 
 - # hm. 
 1920-21 A. Ustrup // opførelse af tofamiliehus i en etage m. kælder og 
   udnyttet tagetage // blåtryk. 
  f. tømmerhandler Hans Nørager. 
 1989 Poul Erik Nannsen // tilbygn. af cykelskur til huset mod gaden // 
      2 lystryk. 
  f. sig selv. 
 1997 Poul Erik Nannsen(?) // opførelse af carport // 2 lystryk. 
  f. sig selv. 
 
 
3  Lærer J.K. Jensen. 
 
  Ejerforhold. 
 1909-21 J.K. Jensen, lærer. 

 1921- August Lindquist. 
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 - # hm. 
 1909 Iflg. byggeanm. // opførelse af tofamiliehus i en etage m. kælder og 
   udnyttet tagetage // # tegn. mat. Jf. byggekort, 1909. 
  f. lærer J.K. Jensen. 
 
 
4  Lærer Edvard Egeberg. 
 
  Ejerforhold. 
 1895-1904 Edvard Egeberg, lærer og organist. 

 1904-19 Ane Kristensen Bording. 

 1919-20 P. Plette, gæstgiver. 

 1920 J. Sehested. 

 1920-23 Ezra Jensen, handelsgartner. 

 1923-24 Johannes Larsen. 

 1924-30 Carl Jørgen Hjort. 

 1930- Holger Jørgensen, malermester. 
 
 - # hm. 
 1903 Iflg. BBR-opl. // enfamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet 
   tagetage // # tegn.mat. 
  f. lærer Edvard Egeberg. 
 1930 C. Jensen // opførelse af værkstedsbygn. i en etage m. kælder // blåtryk. 
  f. malermester Holger Jørgensen – nedrevet. 
 1878/79 Carl Dyrnesli, ing. // opførelse af dobbelt carport, sam.byg. m. huset 
   mod nord // 2 lystryk. 
  f. sig selv. 
 1979/80 Carl Dyrnesli, ing. // tilbygn. af stort kvistparti mod vest (søen) i forb. m. 
   indretn. af ejerlejl. i tagetagen // 6 lystryk. 
  f. sig selv. 
 
 
5  Malermester C. Rix Walsted. 
 
  Ejerforhold. 
 1906-16 C. Rix Walsted, malermester. 

 1916-29- Niels M.M. Nielsen, bogholder, senere grosserer. 
 
 - # hm. 
 1906 Iflg. BBR-opl. // enfamiliehus i en etage m. høj kælder og udnyttet 
   tagetage, sam.byg. m. nr. 7 // # tegn. mat. Jf. 1929-tegn. 
  f. malermester C. Rix Walsted. 
 1929   ?  // tilbygn. i en etage af entre og wc til husets nordside // blåtryk. 
  f. grosserer Niels M.M. Nielsen. 
 
 
6  Murermester Heinrich Wilkens. 
 
  Ejerforhold. 
 1895-97 L. Johansen, skolebestyrer. 

 1897-1901 Heinrich Wilkens, murermester. 
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 1901-35 Ane Wilkens, enkefrue. 

 1935- Marie Elvine Wilkens. 
 
 - # hm. 
 1898 Iflg. BBR-opl. // tofamiliehus i 2 etager m. kælder, i fuld etage mod 
   søen, og udnyttet tagetage // # tegn. mat. 
  f. murermester Heinrich Wilkens. 
 1998 Flemming Ryge Petersen // nedrivn. af ældre garage tæt ved huset og 
   opførelse af ny carport m. redskabsskur nær gaden // 
      4 lystryk. 
  f. sig selv. 
 
 
7  Lærer A.G. Nørtoft. 
 
  Ejerforhold. 
 1906-27 A.G. Nørtoft, lærer. 

 1927-30 A.L. Holmann. 

 1930-46- P. Keilstrup Clemmensen, hestehandler. 
 
 - # hm. 
 1900(?) Iflg. BBR-opl. // enfamiliehus i en etage m. høj kælder og udnyttet 
   tagetage, sam.byg. m. nr. 5 // # tegn. mat. 
  f. ? 
 1946 Max Pape // tilbygn. i en etage m. høj kælder og altan til huset mod  
   haven i skel mod nr. 5 // lystryk. Jf. også LA, KTP 299. 
  f. hestehandler P.K. Clemmensen. 
 
 
9-11 og Søgade 31 ’Den gamle Samlestald’ – Boligbyggeriet ’Samlestalden’. 
 
  Ejerforhold. 
 - - 

 1959-89 Silkeborg kommune. 

 1989- Arbejdernes Andels Boligforening. 
 
 - # hm. 
 1957-89 Bygningsinsp.s kontor // vedr. flere ny-, til- og ombygn. i tilknytn. til det 

   eksist. byggeri // 35 lystryk m.v. LA, KTP 70, 70B og 644. 

  f. Silkeborg kommune. 
 1990 DAI // nedrivn. af al eksist. byggeri på grunden m.undt. af dækkonstruk- 
   tionen over et offentligt beskyttelsesrum // # tegn. mat. 
  f. AAB. 
 1989/90-91 DAI // opførelse af alment boligbyggeri i 3 længer i 2 etager m. kæl- 
   der, indeh. 24 lejl. og 8 ungdomsboliger // 56 lystryk. 
  f. AAB, afd. 28. 
 
 
10  Sct. Josefsøstrene – Købmand J. Jensen. 
 
  Ejerforhold. 
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 -1899 Marius Bitsch, købmand. 

 1899- Ansgarstiftelsen. 

 -1934- Sct. Josefsøstrene. 

 -1946- J. Jensen, købmand. 
 
 - # hm. 
 1934 Henry Michaelsen, hv. // opførelse af træhus, blokhus, i en etage midt på  
   grunden // pennetegning. 
  f. Sct. Josefsøstrene til spejderbrug – nedrevet. 
 1937 N.P. Svostrup, tømrerm. // opførelse af garage tæt ved gaden i skel mod 
   nr. 12 // lystryk. 
  f. samme – nedrevet. 
 1943 Max Pape // opførelse af enfamiliehus i en etage m. kælder og udnyt- 
   tet tagetage // lystryk. 
  f. købmand J. Jensen. 
 1995-96 Max Bach, skiltemaler // tilbygn. af kvistparti i 3 fag t.v. for indgangs- 
   partiet // 3 lystryk. 
  f. sig selv. 
 
 
12  Landsretssagfører Frede Edlund. 
 
  Ejerforhold. 
 -1941-52- Frede Edlund, landsretssagfører. 

 -1974- Poul Edlund, landsretssagfører. 

 

 - # hm. 
 1941 Max Pape // opførelse af en familiehus i en etage m. kælder 
   og udnyttet tagetage m. stor altan mod haven// 
      lystryk. 
  f. landsretssagfører Frede Edlund. 
 1952 Niels H. Nielsen // opførelse af garage m. redskabsrum i skel mod 
   nr. 10 // lystryk. 
  f. samme. 
 1991 ’Silkeborg Inventar- & Møbelindustri’ // tilbygn. af udestue på have- 
   siden // 3 lystryk. 
  f. Svend Erik Møller Nielsen. 
 
 
14  Sygehuslæge Axel Hansen. 
 
  Ejerforhold. 
 1896-1933 Axel Hansen, sygehuslæge. 

 1933- Harald Christensen, læge. 

 -1975- Mogens Christensen, læge. 
 
 - # hm. 
 1897 Iflg. BBR.opl. // enfamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet 
   tagetage m. tofagskvist som forhus samt udhus i en 
   etage som sidehus i skel mod nr. 16 // # tegn. mat. 
  f. sygehuslæge Axel Hansen. 
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 1902 Iflg. byggeanm. // mindre tilbygn. i en etage til huset mod haven i 
   skel mod nr. 12 // # tegn. mat. 
  f. samme. 
 1922/23 C. Jensen // tilføjelse af bindingsværksetage til den eksist. tilbygn.  
   fra 1902 // blåtryk. 
  f. samme. 
 1938 Knud Sørensen // mindre tilbygn. i en etage af ventevær. på have- 
   siden mod nr. 16 // lystryk. 
  læge Harald Christensen. 
 1975 R. Geest, tømrerm. // mindre tilbygn. af havestue i en etage nær skel 
   mod nr. 12 // lystryk. 
  f. læge Mogens Christensen. 
 1997-98 Ejendomsadmin. // indv. ombygn. af det eksist. forhus til værested 
   for psykisk syge, samt anlæg af 5 parkeringspladser i 
   haven // 2 lystryk. 
  f. Silkeborg kommune. 
 
 
16  ’Vor Frue kirke’. 
 
  Ejerforhold. 
 1898- Ansgar Stiftelsen –Den katolske Kirke i Danmark. 
 
 - # hm. 
 1912 Edv. Jensen // opførelse af kirkebygn. i en etage m. præstebolig i 
   2 etager m. udnyttet tagetage på kirkens nordside // 
    7 blåtryk. Jf. også LA, KTP 214. 
  f. den katolske menighed i Silkeborg som Vor Frue kirke. 
 
 
18  Se Vestergade 41. 
 
 
19  Træhandler Hans Laursen. 
 
  Ejerforhold.  
 1918- A. Madsen, ølhandler. 

 1899-1918 Hans Laursen, træhandler.  
 
 - # hm. 
 1900 Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. kælder 
   og udnyttet tagetage // # tegn. mat. 
  f. træhandler Hans Laursen. 
 1917 C. Jensen // indretn. af lejl. i tagetagen // blåtryk. 
  f. samme. 
 1919 C. Jensen // opførelse af staldbygn. m.v. i en etage som baghus // blåtryk. 
  f. ølhandler M. Madsen – nedrevet 1989. 
 1956 Poul Davidsen, ark., Viborg // indretn. af kontorlokaler i lejl., st.tv. // 
      lystryk. 
  f. damefrisør Magda Søndergaard, udlejet til Forsikringsselskabet 
  Nye Danske af 1864. 
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 1958   ?  // opsætning af 2 altaner på gårdsiden // lystryk. 
  f. samme. 
 
 
20  Se Vestergade 41. 
 
 
21-23  Handelsgartner A.G. Rasmussen – Installationsfa. H.W. Zeuthen. 
 
(21)  Ejerforhold. 
 -1869 Jacob Petersen. 

 1869-73 Jørgen Petersen, H. Petersen og Niels Mortensen. 

 1873-85 Niels Mortensen og Kirsten Petersen, enkefrue. 

 1885-92 Ellen Petersen. 

 1892-1930 A.G. Rasmussen, handelsgartner. 

 1930-58 A.G. Rasmussens arvinger. 

 1958-64 Silkeborg kommune. 

 1964- H.W. Zeuthen A/S, installationsfirma. 

 

(23)  Ejerforhold. 
 1876-79 Jens Peter Knudsen, murer. 

 1979-82 Knud Jensen Knudsen. 

 1882-1913 Ernst Rasmussen. 

 1913-30 A.G. Rasmussen, handelsgartner. 

 1930-58 A.G. Rasmussens arvinger. 

 1958-64 Silkeborg kommune. 

 1964- H.W. Zeuthen A/S, installationsfirma. 
 
(21-23) - # hm. 
 1938-63 Flere ark. // forsk. ombygninger m.v. // 18 lystryk.  LA, KTP 113 og 553. 

  f. A.G. Rasmussens arvinger og Silkeborg kommune. 
 1963 Al eksist. byggeri nedrives. 
  f. Silkeborg kommune. 
 1964-66 Alfr. J. Mortensen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 
   3 etager m. kælder og gadegennemførsel midt i ejen- 
   dommen // 9 lystryk. 
  f. installationsfirmaet H.W. Zeuthen A/S. 
 1967 F. Jønsson, ing., Lyngby // indretn. af  møntvaskeri  i butikken, st.tv. // 
      3 lystryk. 
  f. Vita Thøgersen som ’Vascator Møntvask’. 
 
 
22-24  Se Vestergade 41. 
 
 
25  Slagtermester Ejnar Keller – Installatør H.W. Zeuthen. 
 
  Ejerforhold. 
 1879-86 N.J. Anholm, murer. 

 1886 J. Henriksen, slagtermester. 
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 1886-1924 Nicolai Keller, slagtermester. 

 1924-33- Ejnar Keller, slagtermester. 
 
 - # hm. 
 1924 C. Jensen // ombygn,. af det eksist. baghus til garage // 2 blåtryk. 
  f. slagtermester Ejnar Keller. 
 1924-25 C. Jensen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 2 etager 
   m. portgennemkørsel og udnyttet tagetage, samt 
   pølsemageri i en etage som sidehus i skel mod nr. 23 // 
      blåtryk. 
  f. samme. 
 1933 Jul. Moll // ombygn. af og tilbygn. til det eksist. pølsemageri // blåtryk. 
  f. samme. 
 1946 Kristoffer Hansen // tilbygn. af en etage til det eksist. baghus // lystryk. 
  f. installatør H.W. Zeuthen. 
 1953 Kristoffer Hansen // ombygn. af butiksfacaden // lystryk. 
  f. samme. 
 1955 Kristoffer Hansen // tilbygn. af en etage til det eksist. sidehus (det tidl. 
   pølsemageri) mod nr. 23 // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 1975 Jesper Lisberg, ark. // ombygn. af det eksist. baghus til butik og repara- 
   tionsværksted – facadeændring mod Bio’s gård // lystryk. 
  f. ’P.S. Radio’ v. H. Pilgaard og J. Schuman. 
 
 
26-32  ’Silkeborg Friboligforening’. 
 
  Ejerforhold. 
 1860-1987 Silkeborg Friboligforening (friboliger for pensionerede håndværkere 

  og deres enker). 

 1987- Midtjysk Boligselskab. 
 
 - # hm. 
 1867 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet tagetage 
   som længebyggeri m. 4 opgange og portgennemkørsel, 
   indeh. 16 lejl., samt sidehus og baghus i en etage i skel 
   mod nr. 20-22 // # tegn. mat. Jf. dog 1988/89-tegninger. 
  f. Silkeborg Friboligforening. 
 1923 C. Jensen // indretn. af 8 wc-er i hhv. tilbygninger i en etage til stueeta- 
   gen mod gården og på trappegangene på 1. etage // blåtryk. 
  f. samme – nedrevet hhv. ombygget 1981-82. 
 1981-82 Knud Sørensen og Ejner Olesen // indv. renov. og modernisering af de 
   16 lejl., incl. opførelse af nye toiletter og køkkener i tilbyg- 
   ninger 2 og 2 på gårdsiden – nedrevet 1988. // 13 lystryk. 
  f. samme. 
(26A-K) 1988-89 Ejner Olesen // de eksist. side- og baghuse samt tilbygningerne til 
   længebyggeriet mod gården nedrives – dog undt. den 
   store tilbygn. ved nr. 32. De eksist. 16 lejl. ombygges 
   til nu 12 lejl. // 18 lystryk. 
  f. Midtjysk Boligselskab, afd. 14, afsnit 1. 
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(28-32) 1989-90 Ejner Olesen // opførelse af ny boligbebyggelse i 2 etager m. kælder 
   som baghus, indeh. 12 ældreboliger // 16 lystryk. 
  f. samme, afsnit 2. 
 
 
27  Marie Louise Olsen. 
 
  Ejerforhold. 
 1886-91 J. Henriksen, slagtermester. 

 1891-1917 Juliane Nielsen, enkefrue. 

 1917-19 Flere ejere. 

 1919-51- Marie Louise Olsen. 
 
 - # hm. 
 1880 Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. mansart- 
   etage // # tegn. mat. Jf. dog 1928-tegninger. 
  f. ? 
 1928   ?  // opmåling af ejendommen i forb. m. ombygn. af mansartetagen // 
      2 blåtryk. 
  f. Marie Louise Olsen. 
 1951 R. Sehested, murerm. // opførelse af tilbygn. i en etage til ejendommen 
   som sidehus i skel mod nr. 25 // lystryk. 
  f. samme. 
 1964 Max Pape // opførelse af tilbygn. i en etage til det eksist. sidehus, indeh. 
   garage m.v. // lystryk. 
  f. murerarbejdsmand Arne Munk. 
 1966 Max Pape // mindre tilbygn. i en etage til den eksist. butik på gårdsiden 
   i skel mod nr. 29 // lystryk. 
  f. samme. 
 1989 Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. af de eksist. kontorlokaler, st. th., 
   til grillbar // lystryk. 
  f. Torsten Søberg. 
 1995-96 Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. af den eksist. grillbar til beboelses- 
   lejl. // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
29  Fyrbøder N. Chr. Hansen – ’Restaurant Stigbøjlen’. 
 
  Ejerforhold. 
 1880-1902 N. Chr. Hansen, fyrbøder. 

 1902-04 N. Chr. Hansens arvinger. 

 1904-14 Hans Laursen, træhandler. 

 1914-16 A.L. Andersen, ejendomsmægler. 

 1916-38- Emil Madsen, maler. 
 
 - # hm. 
 1900 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder, portgen- 
   nemkørsel og udnyttet tagetage // # tegn. mat. 
  f. fyrbøder N. Chr. Hansen. 
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 1938 Eivind Kristiansen // indretn. af 2 wc-er på hovedtrappen i hhv. stue- og 
   på 1. etage // lystryk. 
  f. maler Emil Madsen. 
 1962-63 Im. Hansen, glarmester // indretn. af 2 butikker i stueetagen // 2 lystryk. 
  f. sig selv. 
 1974 Søren Sørensen og Poul Rasmussen, bygmestre // nedrivn. af ældre side- 
   baghus og ombygn. af butikken t.v. til restaurant, samt til- 
   bygn. af serveringslokale og køkken i en etage som sidehus 
   i skel mod nr. 31 // 2 lystryk. 
  f. sig selv til ’Restaurant Stigbøjlen’. 
 1989 Årstiderne Arkitekter A/S // etablering af overdækket lager m. altan 
   mel. den eksist.ejendom og skellet mod nr. 27 // lystryk. 
  f. Torsten Søberg.  
 
 
31  ’Frelsens Hær’. 
 
  Ejerforhold. 
 1895- Frelsens Hær i Danmark. 
 
 - # hm. 
 1877 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. kælder og udnyttet 
   tagetage, opført som gavlhus mod gaden // # tegn. mat. 
  f. ? 
 1910 Frelsens Hærs Bygnings- og Forretningsaktieselskab // indv. ombygn. af 
   stue- og især tagetage // 2 blå- og 1 lystryk. 
  f. Frelsens Hær i Silkeborg. 
 1926/27 Iflg. byggeanm. // opførelse af tilbygn. i 2 etager til den eksist. ejen- 
   dom på gårdsiden // delvis farvelagt lystryk. 
  f. samme. 
 1993   ?  // opførelse af udhus i en etage som tilbygn. til den eksist. bygn. i 
   gården // # tegn. mat. Jf. byggekort, 1993. 
  f. samme. 
 
 
33  Murermester N.J. Anholm – ’Restaurant Royal’, ’Eldorado’, 
  ’Crazy Daisy’ og ’Brews’N Bongo’. 
  Hj. Nygade. 
 
  Ejerforhold. 
 1854-96 N.J. Anholm, murermester. 

 1896-99 Marie Anholm, enkefrue. 

 1899-1905 Frederik Sørensen, æggehandler. 

 1905-10 Flere ejere. 

 1910-12 J.P. Clemmensen. 

 1912-16 S. Brøndum, enkefrue. 

 1916-18 A. Andersen, gårdejer. 

 1918- Chr. Bentzen, restauratør. 

 

 - # hm. 
 i 1896 Hv. // beboelsesejendom i en etage som forhus t.h. på grunden 
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   i skel mod Nygade 36 – den højre del af ’a’ på bygge- 
   kort , 1918 // usign. og udat. blyants- og pennetegn., 
    vedlagt brev fra Justitsmin. af 6.1.1896. 
  tilhørende murermester N.J. Anholm. 
 1895/96 Hv. // opførelse af værksted m.v. i en etage som baghus – ’c’ på bygge- 
   kort, 1918 // blyants- og pennetegn. Jf. ovenfor. 
  f. samme eller hans enke. 
 1902 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage 
   som hjørnebygn. – den venstre del af ’a’ på byggekort, 
   1918 // # tegn. mat. Jf. dog 1909-tegning. 
  f. æggehandler Frederik Sørensen. 
 1909 Morten Hansen, hv. // mindre tilbygn. i en etage i gårdhjørnet // 
      pennetegning. 
  f. ? 
 1911 Hv. // indv. ombygn. af forhuset langs Nygade // farvelagt pennetegn. 
  f. J.P. Clemmensen. 
 1918 K.P. Kristjansen // indv. ombygn. af forhuset langs Hostrupsg. til 
   restauration og tilbygn. hertil af restaurationslokale 
   m.v. i en etage m. kælder og udnyttet tagetage - 
   ’d’ på byggekort, 1918 // 2 blåtryk. 
  f. restauratør Chr. Bentzen. 
 1923 K.P. Kristjansen // udv. af restaurationen m. den eksist. hjørnebutik, 
   samt indsættelse af dør mod Hostrupsg. // blåtryk. 
  f. restauratør A. Kristiansen. 
 1930 K.P. Kristjansen // ombygn. af det eksist. forhus til 3 butikker – facade- 
   ændring // blåtryk. 
  f. restauratør A. Kristiansens enke. 
 1945 Alfr. J. Mortensen // indretn. af den eksist. butik længst t.h. mod Nygade 
   36 til osteforretn., og tilbygn. af ostelager i en etage som 
   sidehus hertil – ’e’ på byggekort, 1918 // 2 lystryk. 
  f. restauratør Chr. Larsen, udlejet til ostehandler. 
 1969 Preben S. Christensen, ark., Herning // mindre tilbygn. i en etage af  
   toiletter m.v. i gårdhjørnet // lystryk. 
  f. restauratør Mogens Hansen, Restaurant ’Royal’. 
 1984/86 Nielsen & Nielsens Tegnestue // større indv. ombygn. af eksist. restaura- 
   tionslokaler og beklædning af facadedelen mod Nygade 36 
   m. krydsfiner // 5 lystryk. 
  f. restauratør Max Karlsen, restauration ’Eldorado’. 
 1993/94 Riis & Søn, ark., Kolding // indv. ombygn. af den eksist. restauration, 
   samt tilbygn. af lagerlokale i en etage i gårdhjørnet - 
   ’5’ på byggekort, 1993. Endv. opsætn. af stofbaldakiner 
   på facaden // 11 lystryk. 
  f. ACC Invest ApS, Vejle, til restauration ’Crazy Daisy’. 
 
 
34  Lærer Johan P. Andersen. 
 
  Ejerforhold. 
 1881-1909 Johan P. Andersen, lærer. 

 1909-35- Mette Dorthea Andersen og søskende. 
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 - # hm. 
 1907 Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og 
   udnyttet tagetage og portgennemkørsel gennem midt- 
   risalit // # tegn. mat. Jf. dog  1933-plantegning. 
  f. lærer Johan P. Andersen. 
 1909 Hv. // opførelse af pakhus m.v. i en etage som sidehus i skel mod Skole- 
   gade 2 // usign., men dat., farvelagt pennetegning. 
  f. Mette D. Andersen m.fl. 
 1916 C. Jensen // ombygn. af butiksfacaden, st.tv. // blåtryk. 
  f. samme. 
 1933 Jul. Moll // mindre tilbygn. i 2 etager mel. for- og sidehus // blåtryk. 
  f. samme. 
 1935 Jul. Moll // ombygn. af butiksfacaden, st.th. // lystryk. 
  f. samme. 
 
 
35 og  Købmand Jens Peter P. Holm – ’Holmenshus’. 
Nygade 45  Hj. Nygade. 
 
  Ejerforhold. 
 -1853 A. Kruse, købmand. 

 1853-64 Peter Rasmussen. 

 1864-84 Hans Hansen, tøffelmager. 

 1884-91 Rasmus Andersen. 

 1891-1905 Peter Olesen Jensen Kirkegaard, købmand. 

 1905-08 H. Christensen, købmand. 

 1908-26- Jens Peter Petersen Holm, købmand. 
 
 - # hm. 
 1910 K.P. Kristjansen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3 eta- 
   ger m. kælder og mansartetage som hjørneejendom, 
   indeh. 5 butikker og 9 beboelseslejl. // blåtryk. 
  f. købmand Jens Peter P. Holm. 
 1910 Hv. // opførelse af cykelskur som side-baghus // farvelagt pennetegning. 
  f. samme – nedrevet 1959. 
 1926 K.P. Kristjansen // opførelse af garage som baghus // blåtryk. 
  f. samme – nedrevet 1959. 
 1959 Hv. // nedrivn. af de eksist. side- og baghuse og opførelse af nyt garage- 
   anlæg // # tegn. mat. Jf. byggekort, 1910, m. påtegning. 
  f.  ? – nedrevet 1967. 
 1967 Poul Busk, ark. // nedrivn. af det eksist. garageanlæg og opførelse af  
   5 carporte m.v. // lystryk. 
  f. kunsthandler Erik Kruse – nedrevet 1994. 
 1971 Søren Jensen, rådg. ing. // ombygn. og udv. af den eksist. hjørnebutik - 
   facadeændring // 5 lystryk. 
  f. købmand Hans Kvolsbak. 
 1999-2000 AK 83 Arkitektkontoret A/S,  Aalborg // renov. af ejendommen iflg. 
   byfornyelsesprojekt, omfattende bl.a. tag- og facaderenov., 
   nye vinduer og altaner, brandsikring m.v. // 11 lystryk. 
  f. ejerforeningen ’Holmenshus’. 
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37  Købmand Peter O.J. Kirkegaard. 
 
  Ejerforhold. 
 1884-91 Rasmus Andersen.. 

 1891-1915- Peter Olesen Jensen Kirkegaard, købmand. 
 
 - # hm. 
 1907 Edv. Jensen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3 etager m. 
   kælder og mansartetage, indeh. 2 butikker og 3 beboel- 
   seslejl. // 3 lystryk. 
  f. købmand Peter O.J. Kirkegaard. 
 1915 C. Jensen // indretn. af de to butikker i stueetagen til en lejl. – facadeom- 
   bygning // blåtryk. 
  f. samme. 
 1967 Hv. // opførelse af carport som side-baghus // # tegn. mat. Jf. byggekort, 
      1907, med påtegn. 
  f. ? 
 1990 Ejner Olesen // ombygn. af eksist. lejl på 1. etage til kontorer // 3 lystryk. 
  f. sig selv. 
 1994 Arkitekthuset i Silkeborg // nedlæggelse af bagtrappe // 5 lystryk. 
  f. Ejerforeningen Hostrupsgade 37. 
 1995/97 Arkitekthuset i Silkeborg // renov. af ejendommen iflg. byfornyelses- 
   projekt // 5 lystryk. 
  f. samme. 
 1998 Oto Schiess, ark. Silkeborg // ombygn. af eksist. restauration, ’Ørne-Ca- 
   feen’, til kontorlokaler m.v. – facadeændring // 4 lystryk. 
  f. advokat Peder Paulsen. 
 
 
39  ’Silkeborg Højskolehjem & Hotel’ – ’Holmgaards Hotel’ - 
  ’Grand Hotel’ – ’Th. Langs Skoler’ – ’Arkitekthuset i Silkeborg’- 
  ’Galerie Moderne’. 
 
  Ejerforhold. 
 1898-1933 Silkeborg Højskoleforening. 

 1933-42 M.P. Holmgaard, hotelejer, ’Holmgaards Hotel’. 

 1942-68 A. Vig, hotelejer, ’Grand Hotel’. 

 1968-78 Th. Langs Skoler. 

 1978- Flere ejere, bl.a. Ejner Olesen, arkitekt, og Willy Omme, galleriejer. 
 
 - # hm. 
 1900 Iflg. BBR-opl. // beboelses- og forsamlingsejendom i 3 etager m. 
   kælder som forhus // # tegn. mat. 
  f. Silkeborg Højskoleforening. 
 1906 Iflg. byggeanm. // opførelse af mellembygn. i 2 etager (m. foredrags- 
   sal) og udnyttet tagetage på gårdsiden i tilknytn. til for- 
   huset // # tegn. mat. 
  f. samme. 
 1923 C. Jensen // tilbygn. i en etage af toilet m.v. til mellembygn. // blåtryk. 
  f. samme. 
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 1926 C. Jensen // udv. af foredragssalen i mellembygn. // blåtryk. 
  f. samme. 
 1939 Tage Aaboe Christensen // tilbygn. af mansartetage til forhuset // 
      # tegn. mat. 
  f. hotelejer M.P. Holmgaard, ’Holmgaards Hotel’. 
 1945-46 E. Svendsen Pedersen // ombygn. og modernisering af den eksist. hotel- 

   ejendom // 15 lystryk.  LA, KTP 300. 

  f. hotelejer A. Vig, ’Grand Hotel’. 
 1958 Alfr. J. Mortensen // tilbygn. i en etage til det eksist. køkken i hjørnet  
   mel. forhus og mellembygn. // lystryk. 
  f. samme. 
 1969 Knud Sørensen og Ejner Olesen // indretn. af baderum og toiletter  på 
   1., 2. og 3. etage i forhuset // lystryk. 
  f. Th. Langs Skoler, Kostskolen. 
 1978 Knud Sørensen og Ejner Olesen // ombygn. af stueetagen (m. kælder) 
   i forhuset til erhvervslokaler og nedrivn. af de forsk. 
   tilbygninger til mellembygningen // 8 lystryk. 
  f. Expa Plan ApS. 
 1980 Knud Sørensen og Ejner Olesen // tilbygn. af udv. lukket trappe mel. 
   stue- og første etage på gårdsiden, t.h. // 5 lystryk. 
  f. galleriejer Willy Omme, ’Galerie Moderne’. 
 1998-99 Arkitekthuset i Silkeborg // indv. ombygn. af stue- og 1. etage i forb. m. 
   en sammenkobling af de to etager via etablering af en ny 
   trappe // 8 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
40-56  ’Th. Langs Skoler’. 
 
(40)  Ejerforhold. 
 1886-1918 Theodora Lang, skoleleder. 

 1918- Th. Langs Skoler. 
 
 - # hm. 
 1886 Anton Rosen // opførelse af skolebygn. i 2 etager m. kælder og 
   mezzaninetage mod Skoletorvet // # tegn. mat. 
  f. skoleleder Theodora Lang som hovedbygning. (LKJ). 
 1900 Anton Rosen // opførelse af skolebygn. i 2 etager m. kælder og 
   udnyttet tagetage mod Hostrupsgade, forbundet m. 
   den eksist. hovedbygn. ved mellembygn. i 2 etager 
   m. kælder // 1 pennetegn. (over hele grunden), 2 blå- 
    og 1 lystryk. LA, KTP 397. 
  f. samme som kvindeseminarium, kaldet ’den hvide bygning’. 
 1931 Edv. Jensen // tilbygn. af mindre bindingsværksetage som opholds- 

   stue til den eksist. mellembygn. // lystryk. LA, KTP 554. 

  f. Th. Langs Skoler – nedrevet. 
 1972 Knud Sørensen og Ejner Olesen // opførelse af skolepavillon i en 
   etage i skolegården // 5 lystryk. 
  f. samme. 
 1978 Knud Sørensen og Ejner Olesen // indv. ombygn. af hovedbygn. og den  
   hvide bygn. // 10 lystryk. 
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  f. samme. 
 1988 Henning Dammeyer, ark. // indv. ombygn. af tagetagen i den hvide 
   bygn. til musiklokaler m.v. // 2 lystryk. 
  f. samme, udlejet til ’Center f. Rytmisk Musik’ m.v. 
 
(42-46)  Ejerforhold. 
 1889-93 N. Morthensen, købmand. 

 1893-1918 Theodora Lang, skoleleder. 

 1918- Th. Langs Skoler. 
 
 - # hm. 
 1959/60-63 Knud Sørensen // opførelse af skolebygn. i 3 etager m. kælder // 
      12 lystryk. 
  f. Th. Langs Skoler, til fagklasser 
 1978-79 Knud Sørensen og Ejner Olesen // opmåling og indv. ombygn. af den 
  eksist. bygn. // 18 lystryk. 
  f. Århus Amt, til VUC-kurset. 
 2001 Århus Amt, Bygnings- og Energikontoret // mindre indv. ombygn. 
   af  1. etage // 5 lystryk. 
  f. samme. 
 
(48-50)  Ejerforhold. 
 1880-95 Inger Katrine Viborg, enkefrue. 

 1895-1901 Flere ejere. 

 1901-16 M.M. Quottrup, murer. 

 1916-20 Emil Nielsen, murermester og 

  Vald. Jensen, slagtermester. 

 1920- Th. Langs Skoler. 
 
 - # hm. 
 1949-50 Knud Sørensen // opførelse af skolebygn. i 3 etager m. kælder // 
      2 lystryk. 
  f. Th. Langs Skoler, til ’hovedskolen’. 
 1954-55 Knud Sørensen // opførelse af gymnastiksal m.v. i en etage i skole- 
   gården mod Estrupsgade 13-15 // lystryk. 
  f. samme. 
 1959/60-63 Knud Sørensen // udv. af den eksist. bygn. i 3 etager m. kælder 
   og portgennemkørsel i tilknytn. til den nye fagklasse- 
   bygn. , nr. 42-46 // 12 lystryk. 
  f. samme. 
 1974-75 Knud Sørensen og Ejner Olesen // mindre indv. ombygninger // 4 lystryk 
  f. samme. 
 1978-79 Knud Sørensen og Ejner Olesen // større indv. ombygn. i forb. m. over- 
   gang til anden skolefunktion // 8 lystryk. 
  f. Århus Amt, til HF-kurset. 
 
(52-54)  Ejerforhold. 
- nr. 52 1896-1916 Jens Sørensen, murermester. 

 1916- Hanne Sørensen, enkefrue. 

 -1958- Th. Langs Skoler. 
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- nr. 54 1895-1934 N.P. Nielsen, tømrermester. 

 1934- N.P. Nielsens arvinger. 

 -1958- Th. Langs Skoler. 
 
 - # hm. 
 1958-59 Knud Sørensen // opførelse af skolebygn. i 3 etager m. kælder og 
   portgennemkørsel // 4 lystryk. 
  f. Th. Langs Skoler, til seminariet. 
 1959 Knud Sørensen // opførelse af tegnesal-formningslokale i en etage m. 
   kælder i forlængelse af den eksist. gymnastiksal i skole- 
   gården mod Estrupsgade 17 // 3 lystryk. 
  f. samme. 
 1978-79 Knud Sørensen og Ejner Olesen // større indv. ombygn. i forb. m. over- 
   gang til anden skolefunktion // 10 lystryk. 
  f. Århus Amt, til HF-kurset. 
 
(56)  Ejerforhold. 
 1895-96 S. Christiansen. 

 1896-98 A. Jensen, tømrermester. 

 1898-1912 Hans Peter Hansen, tømrer. 

 1912-18 A. Jensen, brandinspektør og 

  Jes Klindt, købmand. 

 1918-19 Christen Bruun. 

 1919-41- M. Th. Løkkegaard. 

 -1967- Th. Langs Skoler. 
 
 - #m. 
 1890 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet 
   tagetage // # tegn. mat. 
  f. ? 
 1935 R. Rasmussen(?), hv. // indretn. af wc-er på de 3 etager // lystryk. 
  f. M. Th. Løkkegaard. 
 1941 E. Svendsen Pedersen // tilføjelse af tagkvist mod gaden i forb. m. 
   indretn. af lejl. i tagetagen // lystryk. 
  f. samme. 
 1967 Knud Sørensen og Ejner Olesen // ombygn. af de to lejl. på 1. etage til 
   undervisningslokaler // lystryk. 
  f. Th. Langs Skoler. 
 1978-79 Knud Sørensen og Ejner Olesen // indv. ombygn. i forb. m. overgang til 
   anden skolefunktion // 10 lystryk. 
  f. Århus Amt, til HF-kurset(?). 
 
 
41  ’Th. Langs Forskoleseminarium’ – ’Silkeborg Kunstmuseum’ - 
  ’Lokalhistorisk Samling’ – ’Galerie Moderne’. 
 
  Ejerforhold. 
 -1960 Th. Langs Skoler. 

 1960-91 Silkeborg kommune, anvendt til 

  - Silkeborg Kunstmuseum, 1963-82, og 
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  - Lokalhistorisk Samling, 1982-91. 

 1991- Willy Omme, galleriejer. 
 
 - # hm. 
 1910/11 Anton Rosen // opførelse af skolebygn. i 2 etager m. kælder og 
   mansartetage // 5 lystryk. 
  f. Theodora Lang, skoleleder, til ’forskoleseminariet. 
 1960 Bygningsinsp.s. kontor v. Knud Lisberg // forslag til indretn. af det tidl. 
   forskoleseminarium til socialkontor // 2 lystryk. Jf. også 

     LA, KTP 371 med 4 lystryk. 

  f. Silkeborg kommune. 

 1978 Bygningsinsp.s kontor v. Knud Lisberg // udv. renov. af den eksist. 
   bygn., omfattende tag og skorstenspiber m.v., samt ny 
   fordør // blyantstegning. 
  f. Silkeborg Kunstmuseum. 
 1981/82 Bygningsinsp.s kontor // indretn. af den eksist. bygn. til Lokalhistorisk 
   Samling // 2 lystryk. 
  f. Silkeborg Bibliotek. 
 1991/92 Ejner Olesen // indv. renov. og mindre ombygn. af den eksist. bygn. // 
      14 lystryk. 
  f. galleriejer Willy Omme.  
 1998/99 Årstiderne Arkitekter A/S // indretn. af den eksist. bygn. til under- 
   visningsbrug // 4 lystryk. 
  f. samme, udlejet til Silkeborg Handelsskole. 
 
 
41A  ’Silkeborg Bibliotek’. 
 
  En omfattende samling af bygningstegninger m.v. og papirer af forsk. 

  art vedr. bibliotekets opførelse, forsk. ombygninger og udvidelser m.v. 

  findes på Lokalhistorisk Arkiv i: A 200, lb.nr. 58/2-6 samt LA, KTP 40. 

  114, 182, 219, 393 og 555. 
 
 - # hm. 
 1918/19-21 (Anders) L(auritz) Bendixen // opførelse af kommunal ejendom i 2 
   etager m. høj kælder og udnyttet tagetage, indeh. bade- 
   anstalt, bibliotek, museum samt brandstation i en nord- 
   fløj mod Bindslevs Plads – realiseres ikke // 5 penne- 
     tegn. og 12 blå- og 4 lystryk. 
  f. Silkeborg kommune. 
 
  Bygningen blev opført efter en indbudt konkurrence, feb. 1918, om et 

  ”kommunalt Bygningskompleks på Markedspladsen”, m. deltagelse af 

  Edv. Jensen og Hans Chr. Rasmussen, begge Silkeborg, og L. Bendixen, 

  København. – Jf. LA, A 200, lb. nr. 58/2-4. Her ses endv. et stort antal 

  arbejdstegninger  vedr. opførelsen. Jf. også LA, KTP 40. 

 

 1921 L. Bendixen // indretn. af nordfløjen mod Bindslevs Plads, opr. planlagt 
   til brandstation, til kommunale kontorer for forsørgelses- 
   væsen, arbejdsanvisning og stadsingeniør // pennetegning. 
     Jf. også LA, A 200, lb. nr. 58/4. 
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  f. samme. 
 1934 L. Bendixen & Klein // tilbygn. i en etage m. kælder og udnyttet tag- 

   etage til nordfløjen mod Bindslevs Plads // 4 lystryk. 

     La, A 200, lb. nr. 58/4. 

  f. samme. 
 1955-57 Bygningsinsp.s kontor v. Knud Lisberg og Werner Petersen // 
   ombygn. af den eksist. hovedbygn. mod Hostrupsg. 
   og tilbygn. af en sydlig fløj hertil i en etage m. høj 
   kælder og udnyttet tagetage // 9 lystryk. Jf. også 
    LA, A 200, lb. nr. 58/4 m. et stort antal 
    arbejdstegn. (lystryk) vedr. opførelsen. 
  f. samme. 
 1973-74 Bygningsinsp.s kontor v. Knud Lisberg // ombygn. af  nordfløjen mod 
   Bindslevs Plads til børnebibliotek // lystryk. 
     Jf. også LA, A 200, lb. nr. 58/5. 

  f. samme. 
 1976/77-78 Mogens Storgaard Madsen og Edvin Madsen // opførelse af en stor 
   tilbygn. i en etage m. delvis udgravet kælder til det 
   eksist. bibliotekskompleks mod den gamle markeds- 
   plads //25 lystryk. Jf. også LA, A 200, lb. nr. 58/5 m. et 
     stort antal arbejdstegn. (lystryk) vedr. op- 
    førelsen, samt LA, KTP 393. 
  f. samme. 
 1980 Mogens S. Madsen og Edvin Madsen // tilbygn. af vindfang mod syd 
   mel. de eksist. bygn. fra 1955-57 og 1976-78 // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 1986-87 Bygningsinsp.s kontor // indv. ombygn. af 1. etage i hovedbygn. mod 
   Hostrupsgade // 11 lystryk. 
  f. samme. 
 1991-92 Ejendomsadmin. v. N. Daugaard Pedersen // opførelse af tilbygn. i 
   en etage til Lokalhis. Samling i bygningshjørnet mod 
   nordøst, samt af tilbygn. i en etage til arrangements- 
   salen i atriumgården // 13 lystryk. Jf. også LA, A 200, 
    lb. nr. 58/5 m. farvelagte originaltegninger. 
  f. samme. 
 1999-2000 Årstiderne Arkitekter A/S // udv. af det eksist. vindfang og stor indv. 
   ombygn. af det eksist. bibliotekskompleks // 8 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
41B og C  Se Hostrupsgade 47. 
 
 
43A-B  ’Th. Langs Skoler’. 
 
  Ejerforhold. 
 1893-1918 Theodora Lang, skoleleder. 

 1918- Th. langs Skoler. 
 
 - # hm. 
(43A) 1897 Iflg. BBR-opl. // opførelse af skolebygn. i 2 etager m. kælder og  
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   udnyttet tagetage // # tegn. mat. 
  f. skoleleder Theodora Lang, til ’øvelsesskolen’. 
 1928 Edv. Jensen // indretn. af lokaler til håndgerning i tagetagen // lystryk. 
  f. Th. Langs Skoler. 
 1974 Knud Sørensen og Ejner Olesen // etablering af indv. trappe mel. to 
   klasser og udv. brandtrappe v. sydgavl, samt udskiftning 
   af døre // 3 lystryk. 
  f. samme. 
 1980-81 Knud Sørensen og Ejner Olesen // indretn. af 2 nye toiletter i hhv. stue- 
   og på 1. etage // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 
(43B) 1922 Edv. Jensen // opførelse af gymnastikbygn. i 2 etager m. udnyttet 
   tagetage // 2 blå- og 1 lystryk. 
  f. Th. Langs Skoler. 
 1978-79 Knud Sørensen og Ejner Olesen // indv. ombygn. og brandsikring af 
   den eksist. gymnastikbygn. // 11 lystryk. 
  f. samme. 
 1980-81 Knud Sørensen og Ejner Olesen // mindre indv. ombygn. af gymnastik- 
   salen // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
45-47 og  ’Silkeborg Elværk’ – Silkeborg kommunale el- og varme- 
41B og C  forsyning’ – ’Silkeborg varmeforsyning’. 
 
(41B) - # hm. 
 1895 Iflg. BBR-opl. // enfamiliehus i en etage m. udnyttet tagetage - 
   ’a’ på byggekort, 1952 // # tegn. mat. 
  f. dyrlæge C.P.F. Winter. 
 1924   ?  // indretn. af wc // usign., men dat., pennetegning. 
  f. bestyreren for Silkeborg Elværk. 
 
(41C)  - # hm. 
 1926 Iflg. BBR-opl. // garagebygn. og sprøjtehus i en etage m. udnyttet 
   tagetage – ’b’ på byggekort, 1952 // # tegn. mat. 
  f. Silkeborg Elværk. 
 
(45)  Ejerforhold. 
 1880-85 Robert Jones, købmand. 

 1885-1907 C.P.F. Winter, dyrlæge. 

 1907-09 Johs. Hammer, fabriksejer og 

  Martin Henriksen, købmand. 

 1909 Erik Rasmussen, hestehandler. 

 1909-10 S.P. Rasmussen, hestehandler. 

 1910- Silkeborg kommune. 

 

(47)  Ejerforhold. 
 1897-1902 C.P.F. Winter, dyrlæge. 

 1902-15 Magdalene Andersen. 

 1915-22 Ole Peter Larsen. 



1999/2005  LKJ 93 

 

 1922-34 Jens Nielsen Rathmann. 

 1934- Silkeborg kommune. 

 

(45-47) - # hm. 
 1917 C. Jensen // opførelse af maskinhus i en etage bagerst på grunden - 
   ’f’ på byggekort, 1952 // blåtryk. 
  f. Silkeborg Elværk. 
 1926 Edv. Jensen // opførelse af elektricitetsværk i 2 etager m. kælder og 
   akkumulatorhus i en etage, samt af køleværk i en etage 
   m. høj skorstensoverbygn. – ’c’, ’d’ og ’g’ på bygge- 
   kort, 1952 // 7 blå- og 1 lystryk. 
  f. samme. 
 1932 Knud Sørensen // ombygn. og forhøjelse af det eksist. maskinhus m. en  
   etage – ’f’ på byggekort, 1952 // lystryk. 
  f. samme. 
 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af fjernvarmecentral i en etage m. høj 
   kælder og skorsten, samt tørveskur i en etage // 3 lystryk. 
  f. samme – nedrevet 1954. 
 1952 Alfr. J. Mortensen // opmåling af de eksit. elværksbygn. // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 1952-53 O. Lock-Hansen og Søren Jensen, ing.fa. // opførelse af ny fjern- 
   varmecentral i en etage m. kælder i skel mod nr. 43, 
   samt høj skorsten midt på grunden – ’’t’ og ’u’ på 
   byggekort, 1952 // 7 lystryk. 
  f. samme. 
 1954-55 Alfr. J. Mortensen // opførelse af kontor-, lager- og værkstedsbygn. 
   i 2 etager m. kælder ud mod Hostrupsg., samt garage- 
   anlæg i en etage i skel mod Drewsensvej 34 – ’v’, ’x’ og 
   ’y’ på byggekort, 1952 // 9 lystryk. 
  f. samme. 
 1954-55 Alfr. J. Mortensen // nedrivn. af ældre fjernvarmecentral m.v. (op- 
   1941-42) og opførelse af ny stor tilbygn. i en etage m. 
   kælder til den eksist. fjernvarmecentral – ’z’ på bygge- 
   kort, 1952 // 7 lystryk. 
  f. samme. 
 1958 O. Lock-Hansen og Søren Jensen, ing.fa. // nedrivn. af ældre beboelses- 
   bygn. (det opr. nr. 45) og etablering af underjordisk olie- 
   beholder  ud mod Hostrupsg. i skel mod nr. 43 – ’æ’ på 
   byggekort, 1952 // lystryk. 
  f. Silkeborg kommunale el- og varmeforsyning. 
 1964 Alfr. J. Mortensen // indretn. af kontorlokaler m.v. i tagetagen i den 
   eksist. kontor- og lagerbygn. langs Hostrupsg. – ’v’ på 
   byggekort 1952 // 7 lystryk. 
  f. samme. 
 1972/73 DAI // ombygn. af den eksist. kontor- og lagerbygn. langs Hostrupsg. 
   til skoletandklinik m.v. – ’v’ på byggekort, 1952 // 
      lystryk. 
  f. Silkeborg kommune. 
 1980 DAI // indv. ombygn.. af den eksist. skoletandklinik m.v. – ’v’ på bygge- 
   kort, 1952 // 6 lystryk. 
  f. samme. 
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 1987-88 dk Tekn. 70, Søborg // opførelse af tilbygn. i en etage mel. den eksist. 
   fjernvarmecentral og skorsten – mel.’z’ og ’u’ på bygge- 
   kort, 1952 // lystryk. 
  f. Silkeborg varmeforsyning. 
 2000 Ejendomsafd. // ombygn. af 1. og 2. etage i den eksist. skoletandklinik - 
   ’v’ på byggekort, 1952 // 4 lystryk. 
  f. Silkeborg kommune. 
 2002 Ejendomsafd. // ombygn. af stueetagen i den eksist. skoletandklinik – 
   ’v’ på byggekort, 1952 // 2 lystryk. 
  f. samme. 


