
Jernbanevej. 

 
Omkr. 1928 forlænges Jernbanevej fra nr. 65 til slutn. vejen ved nr. 113. 
Det forlængede stykke var først en grusvej, som blev kaldt Parallelvej - med banen. 
 
 
3-5 - # hm. 
 1906 iflg. BBR-opl./byggeri af en slags/# hm. 
  f. ? 
 1927 iflg.BBR-opl. v. nr. 5/dobbelthus/# hm. 
  [NK] 
 
7 - # hm. 
 1918/19 L. Bendixen/udkast til flerfam.hus m. 4 tovær. lejl. -  
   kun halvdelen opført/blåtryk. 
  f. tømrermester J. Nedergaard. 
  [H] 
 
9 - # hm. 
 1912 murermester P. Petersen/flerfam.hus m. 4 lejl./orig. tegn. 
  f. sig selv. 
  [H med J-detaljer] 
 
11-13 - # hm. 
 1900 iflg. BBR-opl./2 ens enfam.huse, sam.byg. ved brandmur/# hm. 
  f. ? 
  [NR] 
 
15 - # hm. 
 1877 iflg. BBR-opl./enfam.hus af grundtypen/# hm. 
 - f. ? 
 1945 Kristoffer Hansen/ombygn. af sidebygn. til butik/lystryk. 
  f. grønthandler K. Iversen. 
  [SKl] 
 
17 - # hm. 
 1926 C. Jensen/tofam.hus/2 blåtryk. 
  f. postbud S.E. Nielsen. 
  [nyt tag m. udhæng] 
  [BB/Bl] 
 
19 - # hm. 
(St. Blichers- 1908 K.P. Kristjansen/flerfam.hus m. 4 lejl./blåtryk. 
gade)  f. murermester N. Sørensen. 
 1919 Edv. Jensen/værkstedsbygn. mod St. Blichersgade/blåtryk.  
  f. tømrermester Chr. Mikkelsen. 
 1940 E. Svendsen Pedersen/tilføjelse af entré og to kviste/lystryk. 
  f. samme. 
  [NR med J-detaljer. Allerede her er Kristjansen markant i sin 
 
 
 
  samtid, jvf. de brede flerdelte  vinduer og den stærkt profi- 
  lerede gesims] 
 



21 - # hm. 
(og St.Blichers- 1902 iflg Byggeanm./byggeri af en slags/# hm. 
gade 21A-B)  f. ? 
 1908 iflg. BBR-opl./K.P. Kristjansen/beboelse m. hjørnebutik/ 
   blåtryk. 
  f. butiksindehaver N.A. Sørensen. 
  [NR - noget mere ydmyg byggeri end for nr. 19.s vedk.] 
 
23 - # hm. 
 1900 iflg. BBR-opl./byggeri af en slags/# hm. 
  f. ? 
 1911 K.P. Kristjansen/flerfam.hus m. 4 lejl./blåtryk. 
  f. murermester N.P Sørensen. 
 1946 Max Pape/ombygn. og udv. af kvistparti/lystryk. 
  f. vognmd. Aage Stampe. 
  [NR med J-detaljer. Bygn. ødelagt af Papes kvistparti] 
 
25 - # hm. 
 1906 hv. /tofam.hus/pennetegn. 
  f. tømrermester Chr. Nielsen. 
 1927 C. Jensen/tilbygn. af butik/blåtryk. 
  f. samme. 
  [SKl] 
 
27 - # hm. 
 1900 iflg. BBR-opl./enfam.hus /# hm. 
  f. ? 
 1912 K.P. Kristjansen/tilbygn. af butik/blåtryk. 
  f. Ole Christensen. 
 1972 Henning Dammeyer/tilbygn. til butik - berører ikke den eksisterende 
   facade/lystryk. 
  f. trikotagehandler Peder Christensen. 
  [kviste tilføjet] 
  [SKl] 
 
29-31 - # hm. 
(Richtersvej) 1917/18 Hans Chr. Rasmussen/2 sam.byg. og ens flerfam.huse m. hver 4 lejl/ 
   4 blåtryk. 
  f. overretssagfører C.C. Christensen og tømrermester J.Jensen m.fl. 
  [H/NB] 
 
35 - # hm. 
(Richtersvej) 1930 K.P. Kristjansen/flerfam.hus m. 3 lejl. og hjørnebutik/blåtryk.   
  f. murermester S. Theilgaard. 
  [NK] 
 
37 - # hm. 
 1930 K.P. Kristjansen/tofam.hus - sam.byg. m. nr. 39/blåtryk. 
 
 
 
  f. sadelmager Nielsen. 
  [NK] 
 
39 - # hm.  
 1930 K.P. Kristjansen/tofam.hus m. butik - sam.byg.m.nr.37/blåtryk. 



  f. mejerist Einer Petersen. 
  [NK] 
 
41-49  J.D. KOOPMANNS SVINESLAGTERI. 
 - # hm. 
 1889-90 ? /opførelse af kontor- og slagteribygn. i 2 etager/intet tegn.mat. 
 - f. J.D. Koopmann A/S. 
 1907 Th. Iversen, Ålborg/opførelse af margarinefabrik/flere blåtryk. 
  f. samme. 
 1915 Kai Vilh. Lund, Silkeborg/tilbygn. til margarinefabrik/flere blåtryk. 
  f. samme. 
 1915 Kai Vilh. Lund/opførelse af dampskorsten/farvelagt orig.tegn. 
  f. samme. 
 1919 Kai Vilh. Lund/opførelse af værkstedsbygn./2 blåtryk. 
  f. samme. 
  O.S.V. (flere byggesager i arkivet). 
 2002-03 Al eksist. byggeri på grunden nedrevet med henblik på opførelse  
  af boligbyggeri. 
  [H/Bl] 
 
48-50  DSB. 
 
51-55  SILKEBORG MASKINFABRIK. 
 - # hm. 
 1919 Edv. Jensen/opførelse af fabriksanlæg m.m./div. blåtryk m.m. 
  f. Zeuthen & Larsen. 
      -      /"Planskitse til Nyanlæg"/farvelagt pennetegn.  
     (jvf. beliggenhedsplan, 1920) 
      -      /hovedbygn. - facader og snit/2 blåtryk. 
      -      /lagerbygn. - plan, facader og snit/blåtryk. 
      -      /snedkeri og kærnemontering - planer, facader og 
     snit/2 blåtryk. 
      -      /spise- og vaskerum - plan, facader og snit/blåtryk. 
      -      /emballageværksted - plan, facader og snit/blåtryk. 
      -      /garage - plan, facader og snit/blåtryk. 
      -      /cykelstald, retirader og portnerhus/3 blåtryk. 
      -      /kloak- og reguleringsplan/blåtryk. 
  Med Meget Mere. 
 1973 Solgt. Fabrikken flytter ud. 
  [H] 
 
57 - # hm. 
 1901 iflg. Byggeanm./tofam.hus/# hm. 
  f. ? 
  [H] 
 
 
 
 
59 - # hm. 
 1903 iflg. Byggeanm./beboelsesbygn. og snedkeri/# hm./NEDREVET. 
  f. ? 
 (1970-erne  ? /maskinfabrik, -smedie el.lign./# hm. 

f. ?)               
 
61 - # hm.  



 1934 ark. H.P. Jensen/enfam.hus/lystryk. 
  f. lokomotivfører A. Norre. 
  [BB/NK] 
 
62  DSB. 
 
64-66  Fællesdepot f. De Forenede Bryggerier. 
 
65 - # hm. 
(Valde- 1906/07 K.P. Kristjansen/udkast til flerfam.hus m. 4 lejl. og sidehus - 
marsgade)   kun knap halvdelen kommer til udførelse/2 blåtryk. 
  f. Mourits Nielsen. 
 1928 K.P. Kristjansen/ny hjørnegavl p.gr.a. ændret byggelinie i forb. 
   m. Jernbanevejs forlængelse/blåtryk. 
  f. grosserer P. Eriksen. 
  [opr. NR] 
  
67 - # hm. 
 1934/35 Max Pape/enfam.hus m. kælderbutik - bungalowtype/lystryk 
  f. kasserer G. Henriksen. (nu Burre Reklame). 
  [F] 
 
73 - # hm. 
(Knudsgade) 1934 Max Pape/tofam.hus i to etager/lystryk. 
  f. banearb. Chr. Winther.  
  [F] 
 
77 - # hm. 
 1944/45 Kristoffer Hansen/lager- og værkstedsbygn./lystryk 
  f. entrepenør Pauli Bloch. 
 ? Senere købt af Silkeborg kommune v. Stadsgartneren. 
  [Bl] 
 
79-109  FÆLLES PARKEN. 
 
111 - # hm. 
 1934 Max Pape (?)/enfam.hus/lystryk. 
  f. enkefru Pouline Poulsen. 
  [H/T] 
 
113 - # hm. 
 1931 Adolf E. Laursen/tofam.hus/lystryk. 
  f. arbejdsmd. Chr. Niebuhr. 
  [BB/NK] 
 
 
 


