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GADEFORTEGNELSE

Møllegade
Nygade
Pandurosvej
Rådhusgade
Skolegade
Søgade
Søndergade
Søtorvet
Søvej

103
117
142
145
146
175
179
206
207
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TYPOGRAFI.
Stejlskrift henviser til oplysninger fra Kommunens Byggesagsarkiv.
Kursiv henviser dels til oplysninger fra Lokalhis.Arkivs KTP-registrering (LA, KTP),
og undersøgelser foretaget af Poul Tullberg, LA, vedr. matrikulære Ejerforhold;
dels til egne kommentarer (LKJ).

FORKORTELSER M.V.
#

ingen, intet

jf.

jævnfør

anm.
ansøgn.
ark.

anmeldelse
ansøgning
arkitekt, arkitektur

BBR
bygn.

Bygge og Bolig Register
bygning

m.
m.m.
m.v.
md.
mel.

med, mester
med mere
med videre
mand
mellem

nedrivn.

nedrivning

opl.
opr.
opsætn.

oplysning
oprindelig
opsætning

renov.
rådg.

renovering
rådgivende

sam.byg.
sign.

sammenbygget
signeret

tegn.
tegn.mat.
tekn.
tilh.

tegning
tegningsmateriale
teknisk
tilhørende

udv.

udvalg, udvendig
udvidelse

v.
vær.

ved
værelse

eksist.

eksisterende

f.
fa.
fl.
forb.
forvaltn.

for
firma
flere
forbindelse
forvaltning

handl.
hhv.
hj.
hm.
hv.

handler
henholdsvis
hjørne
historisk materiale
håndværker

iflg.
incl.
indeh.
indretn.
indv.
ing.
insp.
instal.

ifølge
inclusiv
indeholdende
indretning
indvendig
ingeniør
inspektør
installering
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MØLLEGADE

1

Murermester M.P. Baltzer – Sagfører Otto Bisgård.

1880-86
1886-89
1889-98
1898-99
1899-1900
1900-07
1907-29
18291925

1991

3

Ejerforhold.
Søren Christiansen, møller.
Cathrine Dahl, enkefrue.
P. Warthoe, politibetjent.
Andrea Maria Zacho, slagtermester.
J.C. Therkildsen, particulier.
Anton Hansen Fenger, hestehandler.
M.P. Baltzer, murermester.
Otto Bisgaard, sagfører.
# hm.
Holger Lindhardt, ark., Århus // nedrivn. af ældre beboelses- og
oplagsbygninger og opførelse af beboelsesejendom
i 2 etager m. kælder, mansartetage og udnyttet tagetage; facaden endv. forsynet m. en markant midtrisalit og portgennemkørsel i hver side // 4 lystryk.
f. murermester M.P. Baltzer.
Ole Rasch og Bo Petersen // indretn. af 6 badevær. på den nedlagte
bagtrappe, 2 på hver etage // lystryk.
f. Ernst Vigh.
Murermester M.P. Baltzer.
Ejerforhold.
Som ved Møllegade 1.

1918-19

2000

4

# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m.
kælder og udnyttet tagetage m. 2 tagkviste; facaden
endv. forsynet m. en midtrisalit, øverst afsluttet af en
buet trekantsgavl // 2 blåtryk.
f. murermester M.P. Baltzer.
Årstiderne Arkitekter A/S // renov. af ejendommen iflg. byfornyelsesprojekt, samt ombygn. af og tilbygn. til det eksist. trappetårn på gårdsiden // 22 lystryk.
f. Grethe Højvang Andersen.
Murermester M.P. Baltzer.

-1906-

Ejerforhold.
M.P. Baltzer, murermester.
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# hm.
? // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. kælder, portgennemkørsel til begge sider og udnyttet tagetage //
usign., farvelagt pennetegn. (planer).
f. murermester M.P. Baltzer.
Ejendomsadmin. // renov. af ejendommen iflg. byfornyelsesprojekt //
9 lystryk.
f. Silkeborg kommune.
’Arbejdernes Fællesbageri A/S’.

-1938-501938-39

1950
1995-96

6

Ejerforhold.
’Arbejdernes Fællesbageri A/S’.
# hm.
Tage Aaboe Christensen // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager
m. kælder og mansartetage, indeh. 9 to- og 2 trevær.s
lejl. // 2 lystryk.
f. ’Arbejdernes Fællesbageri A/S’.
Arkitektkontoret, Sanatorievej 25 // opførelse af cykelskur m.v. som
sidehus i skel mod nr. 7 // lystryk.
f. samme.
’Tidens Tegn’ v. Esben Pedersen // renov. af ejendommen iflg. byfornyelseprojekt // 8 lystryk.
f. ’Møllegade 5, Silkeborg ApS’ v. Hans Aaboe.
Murermester Jens Kr. Jensen.

1893-1906
1906-131906

1912/13
1959
1993

Ejerforhold.
Th. E. Mortensen m.fl., aktieselskab.
Jens Kr. Jensen, murermester.
# hm.
? // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. kælder og udnyttet
tagetage, samt vaskehus i en etage som sidehus i skel
mod nr. 8 – nedrevet før 1993 // usign., delvis farvelagt
pennetegning (planer og snit ).
f. murermester Jens Kr. Jensen.
Iflg. byggeanm., hv. // opførelse af åbent vognskur i en etage som baghus – nedrevet før 1959 // 2 pennetegninger.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen // opførelse af garageanlæg, indeh. 3 garager, som nyt
baghus – nedrevet før 1993 // 2 lystryk.
f. købmand H.H. Nielsen.
Årstiderne Arkitekter A/S // renov. af ejendommen iflg. byfornyelsesprojekt; nedrivn. af de eksist. side- og baghuse og opførelse
af cykel- og renovationsskur som nyt baghus // 9 lystryk.
f. andelsboligforeningen ’Morgenrøden i Midtbyen’.
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’Arbejdernes Fællesbageri A/S’.

(7)
1893o. 1910

1916-32

1983
(9)
1893-1908
1908-13
1913-18

1918-

Ejerforhold.
Chr. Bentzen, slagtermester.
# hm.
? // beboelsesejendom i 3 etager m. udnyttet tagetage og vaskehus
i en etage som sidehus i skel mod nr. 5 // # tegn. mat.
Jf. dog byggekort, 1928.
f. ? (LKJ)
Hans Chr. Rasmussen; Knud Sørensen og A. Ustrup // forsk. ombygn.
af den eksist. ejendom // 1 blyantstegn., 2 blå- og 1 lystryk.
LA, KTP 593.
f. flere ejere.
Al eksist. byggeri nedrevet // LA, KTP 593.
Ejerforhold.
Th. E. Mortensen m.fl., aktieselskab.
P.J. Nielsen, tømrermester.
W. Tommerup, tømmerhandler,
Jens Kr. Jensen, murermester og
R. Pedersen.
’Arbejdernes Fællesbageri A/S’
’Arbejdernes Fællesbageri A/S’, med indkørsel fra nr. 9, optog hele
det store gårdareal bag nr. 7-9, hvor opr. Silkeborg Vindmølle lå.

1900-81

1983
7A-C og 7D-9

# hm.
Arkitektkontoret, Sanatorievej 25; DAI; C. Jensen; K.P. Kristjansen;
Hans Chr. Rasmussen og Tage Aaboe Christensen // opførelse af tilbygn. til Silkeborg Vindmølle (1900) og ombygn. af denne
til motormølle (1911); opførelse af nyt bageri (1908) og
herefter adskillige ny-, til- og ombygn. i forb. m. dette //
4 blå- og 31 lystryk. LA, KTP 593.
f. ’Arbejdernes Fællesbageri A/S’.
Al eksist. byggeri nedrevet // LA, KTP 593.
Midtjysk Boligselskab: almennyttigt boligbyggeri.

(7A-C)

Beliggende på grundstykket bag Møllegade 11-15.
1994/95-96 Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af almennyttigt boligbyggeri
i 2 etager m. kælder, indeh. 6 lejl. // 7 lystryk.
f. Midtjysk Boligselskab.

(7D-9)

1983-84

1984-85

DAI // opførelse af almennyttigt boligbyggeri i 3 etager m. kælder,
portgennemkørsel og udnyttet tagetage, indeh. 13 lejl.
og 4 ungdomsboliger // 18 lystryk.
f. samme.
DAI // opførelse af cykelskur som sidehus i skel mod nr 11 // 2 lystryk.
f. samme.
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Træskomager Søren Andersen.

1880-93
1893-98
1898-1904
1904-18
1918-21
1921-24
19241904

10

Ejerforhold.
Søren Christiansen, møller.
Flere ejere.
W.F. Tommerup og
Jes Klindt, købmænd.
Søren Andersen, træskomager.
Johan Jørgensen.
S.M. Andersen.
Chr. Jensen.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. kælder
og udnyttet tagetage som forhus og side-baghus i en
etage i skel mod nr. 6 // # tegn. mat.
f. træskomager Søren Andersen.
Mælkehandler P. Petersen.

1893-1909-1923-291906

1909
1910
1923
1923
1929

1982

Ejerforhold.
J.P. Jensen, uldspinder.
Marius Petersen, brændehandler.
P. Petersen, mælkehandler.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. delvis
udgravet kælder og udnyttet tagetage som forhus //
# tegn. mat. Jf. dog 1923-tegn.
f. ?
Hv. // opførelse af brændselsskur som sidehus i skel mod nr. 12 – nedrevet 1923 // pennetegning.
f. brændehandler Marius Petersen.
C. Jensen // indretn. af butik i forhuset, st.tv. – facadeændring // blåtryk.
f. samme.
A. Ustrup // opførelse af beboelsesbygn. og hestestald i en etage som nyt
sidehus i skel mod nr. 12 – nedrevet 1974 // blåtryk.
f. mælkehandler P. Petersen.
A. Ustrup // tilbygn. af 2-fagskvist til forhuset mod gaden // pennetegn.
f. samme.
A. Ustrup // stor ombygn. af og tilbygn. til forhuset: tagetagen udbygges til fuld etage; mansartetage og udnyttet tagetage påbygges; endv. tilbygges et fag m. portgennemkørsel mod nr. 8 // 2 blåtryk.
f. samme.
Bygningsinsp.s kontor // ombygn. af den eksist. butik i forhuset –
facadeændring // lystryk.
f. Silkeborg kommune.
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Ejendomsadmin. // renov. af ejendommen iflg. byfornyelsesprojekt;
endv. opførelse af cykel- og renovationsskur som baghus //
13 lystryk.
f. samme.
Particulier Jakob Christensen Hede.

1893-99
1899
1899-1907
1907-08
1908
1908-12
1912-15
1915-18
1918-23
19231899

1957
1983-84
1995
1997-98
2000

12-14

Ejerforhold.
Flere ejere, bl.a. telefonbestyrer Nielsen.
C. Bentsen, slagtermester.
Jakob Christensen Hede, particulier.
Chr. Clemmensen.
Chr. Pedersen.
Chr. Clemmensen.
Sofie Brøndum.
Chr. Clemmensen.
Johan Jørgen Andersen.
Laurids Andersen.
# hm.
H. Kristiansen, hv. // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m.
kælder, midtanbragt portgennemkørsel og udnyttet
tagetage som forhus, samt sidehus i en etage, indeh.
beboelse og vaskehus, i skel mod nr. 9 – del heraf nedrevet 1995 // delvist farvelagt pennetegn. (plantegn.).
f. particulier Jakob Christian Hede.
Ejner Olesen // opførelse af garageanlæg i en etage som side-baghus
i skel mod nr. 9 // lystryk.
f. værkfører L. Andersen – nedrevet 1995.
S.B. Frandsen, hv. // indretn. af nye badevær. i forhuset, st. th., 1. th.
og 2. th. // 2 lystryk.
f. Lydia Frandsen.
DAI // nedrivn. af al eksist. side- og baghusbyggeri bag Møllegade 11,
13 og 15 // lystryk.
f. ’Svejbæklund ApS’ v. Carsten Pallesen.
Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. og renov. af ejendommen iflg.
byfornyelsesprojekt // 14 lystryk.
f. samme.
DAI // tilrettelæggelse af fælles gårdanlæg for Møllegade 11, 13, 15
og 17 iflg. byfornyelsesprojekt, samt opførelse af cykelog renovationsskur // arbejdsbeskrivelse og 5 lystryk.
f. samme.
Midtjysk Boligselskab: almennyttigt boligbyggeri.

(12)
1890-

Ejerforhold.
Anders Pedersen, murer.
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1882-87
18871913-62
1992
(12-14)

1992-93
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# hm.
E. Svendsen Pedersen // indretn. af butik i det eksist. forhus // lystryk.
LA, KTP 594.
f. ?
Al eksist. byggeri nedrives // blyantstegning. LA, KTP 594.
f. Silkeborg kommune.
Ejerforhold.
Søren Christiansen, møller.
Anders Madsen, murer.
# hm.
Niels H. Nielsen og Werner Pedersen m.fl. // opførelse af vaskehus og
garage m.v. // 1 pennetegn. og 2 lystryk. LA, KTP 595.
f. flere ejere.
DAI // al eksist. byggeri nedrives // # tegn. mat.
f. Midtjysk Boligselskab.
Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af almennyttigt bolibyggeri
i 2 etager m. kælder, portgennemkørsel og udnyttet
tagetage, indeh. 12 ungdomsboliger // 8 lystryk.
f. Midtjysk Boligselskab.
N. Nielsen – Skrædder Anton Poulsen.

1897-1900-19311898

1910
1931
1995
1998-99
2000

Ejerforhold.
N. Nielsen.
W. F. Tommerup, købmand, m. fl.
Anton Poulsen, skrædder.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 3 etager m. kælder og udnyttet
tagetage, samt sidehus i en etage i skel mod nr. 15 nedrevet 1995 // # tegn. mat. Jf. dog 1910-tegning.
f. N. Nielsen(?).
Edv. Jensen // ombygn. af sidehuset // pennetegning (plantegn.).
f. flere ejere.
Alfred Nielsen, tømrerm. // indretn. af 2 lejl. i tagetagen // lystryk.
f. skrædder Anton Poulsen.
DAI // nedrivn. af al eksist. side- og baghusbyggeri bag Møllegade 11,
13 og 15 // lystryk.
f. malermester Hermann Rasmussen A/S.
Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. og renov. af ejendommen iflg.
byfornyelsesprojekt // 22 lystryk.
f. samme.
DAI // tilrettelæggelse af fælles gårdanlæg for Møllegade 11, 13, 15
og 17 iflg. byfornyelsesprojekt, samt opførelse af cykelog renovationsskur // arbejdsbeskrivelse og 5 lystryk findes under Møllegade 11.
f. samme.
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Tømrermester A.P. Nielsen.

1893-98
1898-1901
1901-08
1908-13
1913-18
1918-25
1925-28
19281898

1946
1954-56
1984
1995
1997-98
2000

16-20

Ejerforhold.
Th.E. Mortensen m. fl., aktieselskab.
A.P. Nielsen, tømrermester.
Jens Hansen, tricotagehandler.
Ole Christian Nielsen Mougaard, tricotagehandler.
Johannes Hansen, smedemester.
Flere ejere.
Carl Sørensen, arbejdsmand.
Chr. Nebb.
# hm.
Iflg. byggeanm. // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m.
kælder, portgennemkørsel og udnyttet tagetage som
forhus, og vaskehus i en etage som sidehus i skel mod
nr. 13 - nedrevet 1995 // # tegn. mat.
f. tømrermester A.P. Nielsen.
Max Pape // opførelse af værkstedsbygn. i en etage som baghus – nedrevet 1995 // lystryk.
f. motorcykelforhandler A. Kildegaard Petersen.
Niels H. Nielsen // indretn. af 2 butikker i forhusets stueetage – facadeændring // 2 lystryk.
f. samme.
Henning Dammeyer // ombygn. af de 2 butikker i forhuset til 2 lejl. facadeændring // kuglepentegn. og lystryk.
f. Carsten Damsgaard.
DAI // nedrivn. af al eksist. side- og baghusbyggeri bag Møllegade 11,
13 og 15 // lystryk.
f. samme.
Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. og renov. af ejendommen iflg.
byfornyelsesprojekt // 17 lystryk.
f. samme.
DAI // tilrettelæggelse af fælles gårdanlæg for Møllegade 11, 13, 15
og 17 iflg. byfornyelsesprojekt, samt opførelse af cykelog renovationsskur // arbejdsbeskrivelse og 5 lystryk findes under Møllegade 11.
f. samme.
Silkeborg Handelsskole.
Se også Markedsgade 3.

(16)
1888-97
1897-1900
1900-19
1919-20
1920-23
1923-

Ejerforhold.
A.N. Christensen Ustrup, tømrermester.
Jens Jensen, slagteriarbejder.
T. Truelsen, maskinmester.
Chr. Sørensen.
M. Møller.
Marius Andersen.
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1887-1942

1957

(18)
1890-94
1894-1905
19051930-67

1971
før 1975
1975-76

(20)
1894-96
1896
1896-98
1898
1898-99
1899-1908
1908-09
1909-12
19121913-58

1971
(16-20)

1997-98

LKJ

# hm.
Forsk. hv. // vedr. flere ny-, til- og ombygn. i tilknytn. til den eksist.
ejendom // 2 pennetegn., 1 blå- og 1 lystryk.
LA, KTP 592.
f. flere ejere.
? // nedrivn. af ejendommen og anlæggelse af legeplads og cykelparkering på grunden // lystryk. LA, KTP 592.
f. Silkeborg kommune.
Ejerforhold.
Søren Christiansen, møller.
N. Nissen, tømrer.
Jens Nielsen Levning.
# hm
Jul. Moll m. fl. // vedr. flere ombygn. i tilknytn. til den eksist ejendom //
1 blyants- og 2 pennetegn., 1 blå- og 1 lystryk. LA, KTP 589.
f. flere ejere.
Silkeborg Handelsskole køber ejendommen af kommunen // LA, KTP 589
Ejendommen nedrives.
Mogens Storgaard Madsen og Edvin Madsen // opførelse af skolebygn. i 3 etager m. kælder, indeh. kantine, og gavl mod
Møllegade // 16 lystryk – findes under Markedsgade 3.
f. Silkeborg Handelsskole.
Ejerforhold.
Andrea Maria Zacho, slagtermester.
Niels Madsen, slagtermester.
Ludvig Hertz, slagtermester.
Jakob Christian Hede, particulier.
Erik Sørensen, værtshusholder.
Anton Nielsen Lund.
Jens Peter Jørgensen.
Søren Chr. Rasmussen.
Jens Peter Jørgensen.
# hm.
Max Pape m. fl. // vedr. flere ny- og ombygn. i tilknytn. til den eksist.
ejendom // 1 pennetegning og 2 lystryk. LA, KTP 590.
f. flere ejere.
Silkeborg Handelsskole køber ejendommen af kommunen //
LA, KTP 589 og 590.
Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af ny skolebygn. i 3 etager
m. kælder langs Møllegade og ombygn. af den eksist.
skolebygn. her i forb. m. integrationen af denne i den
nye skolebygn. // mange lystryk (under Markedsgade 3)
f. Silkeborg Handelsskole.
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Murer Hans Julius Magnussen.

1894-95
1895-97
1897-1900
1900-06
1906
1906-07
1907-18
1918-19
19191899

1926
1931
1944
1953-54

1954
1972
1976
2000

2001-02

Ejerforhold.
A. Larsen, murer.
Niels Jensen, detailhandler.
Hans Julius Magnussen, murer.
Jakob Chr. Hede, particulier.
Laurits A. Walsted.
A.E. Hansen, lærer.
Cecilie Marie Pedersen, enkefrue.
C.M. Pedersens arvinger.
Chr. Nedergaard.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet
tagetage, samt sidehus i en etage i skel mod Amaliegade 5 // # tegn. mat.
f. murer Hans Julius Magnussen.
Max Pape // tilbygn. af 2 tagkviste mod gården // farvelagt pennetegn.
f. Th. Nedergaard.
A. Ustrup // tilbygn. af wc mellem for- og sidehus // blåtryk.
f. samme.
Max Pape // tilbygn. af tagkvist mod gaden // lystryk.
f. enkefru M. Nedergaard.
Niels H. Nielsen // udv. af den eksist. tagkvist mod gaden og udbygn. af
de eksist. 2 tagkviste mod gården til et sammenhængende
kvistparti i forb. m. indretn. af lejl. i tagetagen // 2 lystryk.
f. samme.
Niels H. Nielsen // ombygn. af lejl. på 1. etage // lystryk.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen // indretn. af badevær. i lejl. i stueetagen // lystryk.
f. el-ing. Jørn Secher Boye.
Mogens Storgaard Madsen og Edvin Madsen // ombygn. af den eksist.
butik i stueetagen til lejl. – facadeændring // 2 lystryk.
f. samme.
DAI // tilrettelæggelse af fælles gårdanlæg for Møllegade 11, 13, 15
og 17 iflg. byfornyelsesprojekt, samt opførelse af cykelog renovationsskur // arbejdsbeskrivelse og 5 lystryk findes under Møllegade 11.
f. samme.
Årstiderne Arkitekter A/S // renov. og mindre indv. ombygn. af ejendommen iflg. byfornyelsesprojekt // 4 lystryk.
f. samme.

22-24 og
Amaliegade 3

AAB: kontor- og boligbyggeri (ungdomsboliger).
Hj. Amaliegade.

(22)

Ejerforhold.
Søren Christiansen, møller.
Thyge Pedersen.

1890-95
1895-96
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1896-1905
1905-

W. Hansen, particulier.
Carl Chr. Nielsen, slagtermester.

1924

# hm.
M.A. Jacobsen // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage,
opført bagerst på grunden, og sidehus i en etage i skel
mod nr. 20 // # tegn. mat. LA, KTP 596. Jf. også byggekort, 1924 og 1954.
f. ?
Niels H. Nielsen // ombygn. af tagetagen // lystryk.
f. tømrer Axel Hansen.
H.B. Madsen, hv. // opførelse af garage forrest på grunden mod gaden
som sidehus mod nr. 20 // lystryk. Jf. også byggekort, 1954
f. samme.
Al eksist. byggeri nedrives // 1 blyantstegn. og 3 lystryk. LA, KTP 596.
f. Silkeborg kommune.
DAI // opførelse af kontor- og boligbyggeri i 2 etager m. delvis udgravet kælder og udnyttet tagetage som hjørneejendom,
indeh. kontorlokaler i stueetagen og 12 ungdomsboliger
i de to øvre etager // 15 lystryk.
f. AAB, afd. 27.
DAI // opførelse af renovationsskur // 2 lystryk.
f. samme.

1954
1959
1978
(22-24 og
1987-88
Amalieg. 3)

1996

23

Gas- og vandmester Søren Jessen.

1889-91
1891-1907-1933-1964-781900
1933

1964
1965-66

1978

Ejerforhold.
Frederik Herholdt, træskomager.
M. Madsen, smed.
Søren Hansen.
Enkefru Hansen.
Søren Jessen, gas- og vandmester.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. portgennemkørsel og
udnyttet tagetage, opført midt på grunden // # tegn. mat.
f. ? – nedrevet 1964.
Knud Sørensen // tilbygn. i en etage m. udnyttet tagetage til den eksist.
ejendom, samt opførelse af smedie i en etage som sidehus
i skel mod Amaliegade 6 // 2 lystryk.
f. enkefru Hansen – nedrevet 1964.
Al eksist. byggeri nedrives.
Kristian Kristiansen // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m.
kælder, portgennemkørsel og udnyttet tagetage, indeh.
18 ungdomsboliger, som forhus // 4 lystryk.
f. gas- og vandmester Søren Jessen.
Kurt Andersen, bygmester // indv. ombygn. af ejendommen fra 18 ungdomsboliger til 10 ejerlejl. // 2 lystryk.
f. samme.
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Nielsen & Nielsens Tegnestue - 1988: tegning/1993: opførelse //
ombygn. af tagetagen til fuld etage // 2 lystryk.
f. John Hougaard.
Gas- og vandmester Søren Jessen.

-1890
1890-91
1891-19641900
1964-65

1983-84
2001

27

Ejerforhold.
Rasmus Nielsen, smed.
Frederik Herholdt, træskomager
M. Madsen, smed.
Søren Jessen, gas- og vandmester.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. kælder og udnyttet
tagetage som forhus // # tegn. mat.
f. ?
Kristian Kristiansen // opførelse af kontor- og garagebygninger i en
etage som sidehuse i skel mod nr. 27 og værksteds- og
lagerbygning i en etage som fælles baghus for nr 23 og
25 // 2 lystryk.
f. gas- og vandmester Søren Jessen.
John Hougaard // indretn. af solcenter i det eksist. baghus // lystryk.
f. sig selv.
E. Thomsen’s Eftf. A/S, murerm. // ombygn. af de eksist. side- og baghuse til lægeklinik // 6 lystryk.
f. ’Ejerforeningen Møllegade 23-25’, udlejet til læge Uffe Jacobsen.
Fabrikant Ingolf Jensen.

1890-1946-641887

1946
1963-64
1990

Ejerforhold.
Karen Grønning.
Ingolf Jensen, fabrikant.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage
som forhus, samt vaskehus i en etage som sidehus i
skel mod nr. 29 // # tegn. mat.
f. ?
Alfr. J. Mortensen // opførelse af værkstedsbygn. m.v. i 2 etager som
baghus // lystryk.
f. fabrikant Ingolf Jensen.
B. Hansen, ing. // opførelse af værkstedsbygn. i en etage som sidehus
mel. det eksist. sidehus og baghuset // lystryk.
f. samme.
Iflg. BBR-opl. // ombygn. af forhuset – facadeændring // lystryk.
f. ?
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Murer Jens Chr. Nielsen – Tømrermester Alfred Nielsen.

1890-1934
1934-36-1942-451884

1923
1936
1942
1943

1944-45

29

Ejerforhold.
Jens Chr. Nielsen, murer.
Thomas Thorvald Nielsen, faktor.
Alfred Nielsen, tømrermester.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage
som forhus, samt vaskehus i en etage som sidehus i skel
mod nr. 30 – ’a’ og ’b’ på byggekort, 1923 // # tegn.mat.
f. ?
C. Jensen // opførelse af værkstedsbygn. i en etage som sidehus i skel
mod Amaliegade 4 – ’c’ på byggekort, 1923 // blåtryk.
f. murer Jens Chr. Nielsen.
Alfr. Nielsen, tømrerm. // tilbygn. af 2 tagkviste til forhuset mod hhv.
gade og gård // pennetegning.
f. faktor Thomas Th. Nielsen.
Knud Sørensen // opførelse af sidehus i en etage mel. forhuset og sidehuset i skel mod nr. 30 – ’d’ på byggekort, 1923 // lystryk.
f. tømrermester Alfred Nielsen.
Knud Sørensen // tilbygn. i 2 etager til den eksist. værkstedsbygn. i skel
mod Amaliegade 4 – ’f’ på byggekort 1923, samt tilbygn.
af vaskehus i en etage til sidehuset i skel mod nr. 30 – ’g’
på byggekort, 1923 // lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen // tilbygn. i 2 etager til den eksist. værkstedsbygn. i skel
mod Amaliegade 4 som side-baghus – ’h’ på byggekort,
1923 // 3 lystryk.
f. samme – nedrevet.
Forretningsfører N. Sjørslev Christensen.

1890-19321887

1932

Ejerforhold.
Hans Hansen, uldspinder.
N. Sjørslev Christensen, forretningsfører.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage
og sammenbygget hermed et vaskehus i en etage som
sidehus mod Hostrupsgade 45 // # tegn. mat.
f. ?
Sv. Aa. Rasmussen, murerm. // mindre tilbygn. i en etage til beboelsen
på gårdsiden // lystryk.
f. forretningsfører N. Sjørslev Christensen.
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Silkeborg kommune.

1888-92
1892-94
18941950’erne
1912
1950’erne

32

Ejerforhold.
Chr. Jacobsen, værtshusholder.
Ebbe Ebbesen.
Jens Chr. Christiansen.
Silkeborg kommune.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage
og sidehus i en etage i skel mod nr. 28 // # tegn. mat.
f. ?
Bygningsinsp.s kontor v. Knud Lisberg // indretn. af wc i stueetagen i
forb.m. trappen // delvis farvelagt blyantstegn. og 2 lystryk.
f. Silkeborg kommune.
Entrepenør Chresten Jensen.

1888-92
1892-95
1895-98
1898-1903
1903-10
1910
1910-12
1912-15
1915
1915-18
19181918

34

Ejerforhold.
Chr. Jacobsen, værtshusholder.
Ebbe Ebbesen.
Anders Nielsen.
C.W. Westergaard, tømrer.
Thomas Møller Andersen.
Jens Vilhelm Jensen, maskinfører.
Anton Kleistrup Jensen.
Lauritz Petersen Rohde.
Jens Chr. Iversen, overpostbud.
Marius Svendsen.
Chresten Jensen, entrepenør.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage
som baghus mod Bindslevs Plads // # tegn. mat.
f. entrepenør Chresten Jensen.
Silkeborg kommune: brandvæsen – bibliotek.

1888-95
1895-1959-831912

Ejerforhold.
E. Bursche, enkefrue.
P.P. Krogh, farver.
Silkeborg kommune.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage
som forhus, og vaskehus i en etage som sidehus i skel
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mod nr. 32 // # tegn. mat. Jf. dog opmålingstegn., 1959.
f. ?
Bygningsinsp.s kontor // opmåling af ejendommen // lystryk.
f. Silkeborg kommune.
Bygningsinsp.s kontor v. Werner Petersen // opførelse af garageanlæg
i en etage, indeh. 4 garager, som baghus mod Bindslevs
Plads // 2 lystryk.
f. Silkeborg kommunale Brandvæsen.
Bygningsinsp.s kontor v. Lars Sylvest // indretn. af bogdepot i en del af
det eksist. garageanlæg // 2 lystryk.
f. Silkeborg Bibliotek.

117

1999/2005

LKJ

NYGADE

1A og 1C

Nygade 1A og 1C er registreret under Søndergade 14-16
i kommunens Byggesagsarkiv.

1B

Baggårdsbyggeri – se byggekort, Nygade 14-16.
1954
1992/93
1993

Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af side-baghus i 2 etager //
# tegn.mat. Jf. dog 1992-tegn.
f. ?
? // indretn. af stueetagen til fysioterapeutklinik // 3 lystryk.
f. ing. F.C. Schou.
Fr. Madsen A/S, tømrerfa. // ombygn. af 1. sal til kontor- og klublokaler // 2 lystryk.
f. Poul E. Schou.

2 og 2A

Nygade 2 og 2A er registreret under Søndergade 12 i kommunens
Byggesagsarkiv.

3

Slagtermester Ludvig Hertz – Fabrikant Sven Børge Jensen.

-1884
1884-85
1885-86
1886-87
1887-90
1890-96
1896-98
1898-1906
1906-12
1912-23
19231897

1902

Ejerforhold.
Jørgen Martinus Jørgensen, bager.
F.F. Frank.
Jens Pedersen, kroejer.
J. Christiansen, murermester.
Jens Pedersen, kroejer.
Ane Kirstine Pedersen, enkefrue.
Martin Sørensen, husejer.
Ludvig hertz, slagtermester.
Poul Hansen, detailhandler.
Chr. Nielsen, bødkermester.
Jørgen Jensen, cigarhandler.
# hm.
Iflg. brev fra Justutsmin. til Politim. i Silkeborg // dispensation til
opførelse af ”Brændehus” trods overskridelse af bebyggelsesgrad // # tegn.mat.
f. husejer Martin Jørgensen.
Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager
som forhus og sidehus i èn etage // # hm. Jf. dog
1923-tegn.
f. slagtermester Ludvig Hertz.
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K.P. Kristjansen // indretn. af butik i stueetagen t.v., incl. facadeombygn. // blåtryk.
f. cigarhandl. Jørgen Jensen.
Max Pape // tilbygn. af mansartetage med fremhævet 2-fags kvist
og udnyttet loftsetage til forhuset // pennetegn. og
lystryk.
f. vognmand Jørgen Jensen.
Niels H. Nielsen//ombygn. og udv. af eksist. butik til hele stueetagen//
2 lystryk.
f. fabrikant Sven Børge Jensen.
Ejner Olesen // ombygn. af butik, incl. facadeombygn., samt indv. ombygn. og renov. af loftsetagen // 8 lystryk.
f. S.B. Jensen, El-artikler og lamper.
Snedkermestrene Chr. Mathiesen og Henry Mathiesen.

i 1894
i 1904
i 1933
1904
1933
1951
1973
1974

5

Ejerforhold.
Andrea Zacho, slagtermester
Chr. Mathiesen, snedkermester
Henry Mathiesen, snedkermester
# hm.
Iflg. Byggeanm. // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager som
forhus // # tegn.mat.
f. snedkermester Chr. Mathiesen.
Kristoffer Hansen // tilbygn. i 3 etager til forhuset op mod nr. 2 //
lystryk.
f. snedkermester Henry Mathiesen.
P. Møller Pedersen // tilføjelse af kviste mod gade og gård i forb.m.
indretn. af loftslejl. // lystryk.
f. fabrikant Chr. Mathiesen.
Søren Jensen, rådgiv.ing.fa. // indretn. af butik i stueetagen, incl. facadeændring // 3 lystryk.
f. købmd. Karl Johan T. Sørensen.
Ole Kiilerich, civiling. // opsætn. af Aluma-baldakin på butiksfacaden //
3 lystryk.
f. samme.
Tømrermester Fr. Madsen.

1853-57
1857-73
1873-79
1879-89
1889-1911
1911-

Ejerforhold.
Jørgen Jørgensen, murersvend.
Bent Jensen.
Thomas Peder Andersen.
Niels Pedersen.
Anders Jensen.
Fr. Madsen, tømrermester.
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1942
1971

6

# hm.
(Anders) L(auritz) Bendixen // opførelse af beboelses- og butiksejendom i 3 etager m. udnyttet loftsetage (værelser) //
2 blåtryk (planer, sign. Fr. Madsen) og
1 lystryk (facade, sign. L. Bendixen).
f. tømrermester Fr. Madsen.
Fr. madsen og Søn, tømrerm. // tilbygn. af kvist mod gaden i forb. m.
ombygn. af loftsetage // lystryk ( samme i LA, KTP 308).
f. sig selv.
Svend Madsen, Knud og Fr. Madsen, tømrerm. // tilføjelse af 3 tagvinduer mod gaden i forb.m. ombygn. af loftsetage //
2 lystryk.
f. sig selv.
Glarmestrene Mogens & Evald Gjerulff.

1892-1905
19051900

1916
1939
1972
1997

7-9, 11 og
Markedsg. 8

Ejerforhold.
Chr. Meldgaards enke.
Christiane Melgaard, jordmoder.
Christiane Melgaards arvinger.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af beboelseshus som forhus, samt
værkstedsbygn. og vaskehus som baghus, alt i én etage//
# hm. Jf . Byggekort, 1908.
f. jordmoder Christiane Meldgaard.
C. Jensen // isætn. af 2 butiksvinduer i facaden mod Nygade // blåtryk.
f. pantelåner Krogh.
Viggo Schou, installatør // opførelse af garage foran vaskehus // lystryk.
f. sig selv.
Mogens & Evald Gjerulff, glarm. // om- og tilbygn. til eksist. baghus //
3 lystryk.
f. sig selv.
Aage Jensen, rådgiv.ing. // tilbygn. i én etage til forhuset mod nr. 4
og ombygn. af loftsetage, indbefattet tilføjelse af kvistparti mod Nygade m.v. // 4 lystryk.
f. Mogens & Allan Gjerulff, glarm.
Tømrermestrene Fr. Madsen og Th. Madsen.

1900-78
1978-90
1990(7-9)

LKJ

1900-67

Ejerforhold.
Fr. Madsen A/S, tømrerfirma.
Silkeborg kommune.
Midtjysk Boligselskab.
# hm.
Fr. og Th. Madsen, tømrerm. // vedr. div. ny-, til- og ombygn. // 1 pennetegn., 1 blå- og 4 lystryk. LA, KTP 599.
f. sig selv.
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(Markedsgade 8)

1913-61

1912-37

(7-9, 11 og 1978-80
Markedsg.8)
(1984-85

1989/90
1990-91

8

LKJ

# hm.
Magnus Jensen, hv.; E. Svendsen Pedersen // vedr. div. ny-, til- og
ombygn. // 5 pennetegn., 2 blå- og 4 lystryk. LA, KTP 599.
f. flere ejere.
# hm.
C. Jensen // vedr. div. ny-, til- og ombygn. // 3 pennetegn., 6 blå- og
2 lystryk. LA, KTP 598.
f. flere ejere.
Kommunen erhverver ejendommene // 2 matrikelkort, juni 1978.
LA, KTP 599.
Knud Lisberg, bygningsinsp.// udkast til butiks- og beboelsesbyggeri
i 3 etager m. udnyttet loftsetage mod Nygade // 7 lystryk
(Jf. også LA, KTP 103).
f. Midtjysk Boligselskab. Ikke realiseret).
DAI // al eksist. byggeri på grundene nedrives // # tegn. mat.
f. Silkeborg kommune.
’Årstiderne’ // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3 etager
m. udnyttet loftsetage mod Nygade og beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet loftsetage mod Markedsgade // 33 lystryk.
f. Midtjysk Boligselskab.
Midtjysk Boligselskab: almennytigt boligbyggeri.

1852-67
1867-85
1885-98
1898-1914
191419851887-1976

1985
1985-86
1985

Ejerforhold.
Emanuel Christian Petersen.
Peter Petersen og
Rasmus Petersen.
Højskolehjemmet.
A/S Arbejdernes Forsamlingsbygning.
Andreas Madsen, mejeriejer.
Midtjysk Boligselskab.
# hm.
Hans Guldager; C. Jensen; N.K. Laugesen, murerm., Herning;
Th. Madsen, tømrerm.; Niels H. Nielsen // vedr. div. ny-, til- og
ombygn. // 2 pennetegn., 7 blå-og 3 lystryk. LA, KTP 600.
f. flere ejere.
Iflg. nedrivningstilladelse, Ejner Olesen // al eksist. byggeri nedrives.
f. Midtjysk Boligselskab.
Ejner Olesen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3 etager
m. udnyttet loftsetage // 20 lystryk.
f. samme.
Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakiner og lysskilte på butiksfacaden // 3 lystryk.
f. samme, udlejet til ’Steen Sko’.
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Billedskærer L. Larsen.

1899i 1912
i 1918
i 1930
1912

1918
1930

1978
1990

12

Ejerforhold.
C. Aagesen, sadelmager.
P. Jensen, malermester.
Krogsgaard, malermester.
L. Larsen, billedskærer.
# hm.
A.S. Storgaard, murerm. // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager
m. mansartetage som forhus og kort sidehus i 2 etager,
samt værkstedsbygn. i én etage som baghus // usign.,
delvis farvelagt pennetegn. Men iflg. Byggeanm. tegnet og opført af A.S. Storgaard.
f. malermester P. Jensen.
Hans Chr. Rasmussen // ombygn. af værksted-baghus // blåtryk.
f. malerm. Krogsgaard.
Knud Sørensen // ombygn. af butik i forhus, incl. facadeombygn., og
opførelse af sidehus i én etage, indeh. værksted og kontor,
i tilknytn. til eksist. værkstedsbygn.-baghus // 2 lystryk.
f. billedskærer L. Larsen.
Alusol A/S, Virklund // opsætn. af foldemarkise på butiksfacade //
lystryk.
f. glarmester B. Ahlberg.
Teknisk Forvaltning, Ejendomsadmin. // ombygn. af side- og baghus //
lystryk.
f. restauratør Erling Hjorth.
Brygger Peder Pedersen – Ejendomsmægler Peter Arentoft.

1853-93
1893-1912
19121853!!!
1912
1913
1950
1971

Ejerforhold.
Peder Pedersen, arbejdsmand, brygger.
Dorthea Pedersen, enkefrue.
Martin Christensen, arbejdsmand.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af dobbelthus i én etage m. midtanbragt indgangsdør som forhus // # hm. Jf. 1950-tegn.
f. arbejdsmdand og brygger Peder Pedersen.
Chr. Kjeldgaard, hv.// tilføjelse af tagkvist mod gaden (mod nr.10) //
delvis farvelagt pennetegn.
f. arbejdsmd. Martin Christensen.
C. Jensen // tilføjelse af tagkvist mod gaden (mod nr.14) // blåtryk.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen // indretn. af butik i stueetagen t.h.// lystryk.
f. møbelhandler Christiansen.
PLAN, modern design, Egå // opsætn. af baldakin på butiksfacade //
lystryk.
f. skotøjshandler Steen H. Poulsen.
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Eskild Hermansen // nedrivn. af loftsetagen og tilbygn. af 1. etage
og ny loftsetage // 6 lystryk.
f. Statsaut. ejendomsmægler Peter Arentoft.
Ole Kiilerich, civiling. // ombygn. af lejl. t.v. i forhus og indretn. af butik
heri, samt mindre tilbygn. i gården mel. for- og sidehus //
6 lystryk.
f. samme.
Cykelhandler N.P. Madsen.

1894i 1903-27i 1903
1903
1909
1916

1927
1978
1978
1990

Ejerforhold.
Thyge Petersen.
N.P. Madsen, købmand, cykelhandler.
# hm.
Hv. // eksist. beboelsesbygn. i 2 etager som forhus og sidehuse i
hhv. 2 og én etage i skel mod nr. 11 // # hm.
tilh. købmand N.P. Madsen.
Iflg. Byggeanm. // indsættelse af butiksvindue i forhuset // # tegn.mat.
f. samme.
Hv. // indsættelse af 2 butiksvinduer i forhuset // usign. pennetegn.
f. cykelhandler N.P. Madsen.
Hans Chr. Rasmussen // opførelse af lager- og garagebygn. i 2 etager
som baghus samt en lille smedie i én etage mel. eksist.
sidehus og baghus // blåtryk.
f. samme.
Hans Chr. Rasmussen // tilbygn. af altan i 2 etager til forhuset mod
gården //blåtryk.
f. samme.
? //ombygn. af købmandsforretn. og cykelhandel til skoforretn.,
incl. facadeændring // lystryk.
f. fru cykelhandl. Petrea E. Nielsen, udlejet til Steen Hjorth Poulsen.
Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade// lystryk.
f. samme, udlejet til samme.
Iflg. div. papirer // sammenlægn. af matr.nr. 145a, Nygade 15, og
145b, Nygade 13, under matr.nr. 145a, Nygade 13-15.
f. statsaut. revisor Lars Kruse.
Se videre under Nygade 13-15.

14

Hj. Nygade - Tværgade.
Nygade 14 er registreret under Tværgade 15 i kommunens Byggesagsarkiv.

15

Cykelhandler N.P. Madsen.

1854-59
1869-70

Ejerforhold.
Niels Pedersen.
Vilhelm Jensen.
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1870-93
1893-97
1897-1913
1913-51-

Proprietær Hee fra Vester Kejlstrup.
Thyge Petersen.
Søren Andersen, træskomager.
N.P. Madsen, cykelhandler.

1893

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af beboelseshus i én etage som
forhus// # hm.
f. Thyge Petersen.
Iflg. Byggeanm. // opførelse af sidehus i én etage // # tegn.mat.
f. træskomager Søren Andersen.
Hans Chr. Rasmussen // opførelse af lager- og garagebygn. i én etage
som baghus // blåtryk.
f. cykelhandler N.P. Madsen.
Hans Chr. Rasmussen // opførelse af lagerbygn. i én etage mel. eksist.
side- og baghuse // blåtryk.
f. samme.
Hans Chr. Rasmussen // indretn. af 2 butikker i forhuset // 2 blåtryk.
f. samme.
Kristoffer Hansen // indretn. af 2 toiletter // lystryk.
f. samme.
PLAN, modern design, Egå // opsætn. af baldakin på butiksfacade //
lystryk.
f. fru cykelhandler Petrea E. Nielsen, udlejet til tricotagehandler
I.C. Christensen.
Max Pape // mindre tilbygn. i gårdhj. mel. for- og sidehus // lystryk.
f. samme, udlejet til samme.
Sigmatec v. Svend Erik Johansen, Silkeborg// ombygn. og sammenlægn.
af forhusets 2 butikker, incl. facadeombygn. // 2 lystryk.
f. N. Chr. Nielsen, udlejet til tricotagehandl. Ejlert Jensen.
Aluma baldakiner og Ole Kiilerich, civiling. // opsætn. af nye baldakiner
på hele butiksfacaden // 3 lystryk.
Iflg. div. papirer (v. Nygade 13)// sammenlægn. af matr.nr. 145a,
Nygade 15, og 145b, Nygade 13, under matr.nr. 145a,
Nygade 13-15.
f. statsaut. revisor Lars Kruse.
Se videre under Nygade 13-15.

1903
1919
1920
1926
1951
1970

1970
1974
1974
1990

13-15

Tiden før 1990 er behandlet særskilt under Nygade 13 og 15.
1990-91

’Årstiderne’ // ombygn. af forhusenes butikker og loftsetager,
bl.a. indbefattet tilbygn. af en etage til nr. 15 nu i 2½ etage som nr. 13. Endv. opførelse af portbygn. i 2½ etage mel. nr. 13 og 15.
Nedrivn. af baghusene og mindre dele af sidehusene
bagerst, samt murstensskellet mel. nr. 13 og 15 //
13 lystryk.
f. statsaut. revisor Lars Kruse.
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Cykelhandlerne Knud og Børge Jensen.
Hj. Nygade – Tværgade.

1880-85
1885-95
1895-97
1897-99
1899-1902
1902- 18
19181875

1903
1918

1927
1955

Ejerforhold.
Niels Jacob Sørensen.
S.A. Vingberg, vægter.
J. Petersen, købmand.
Henriksen, fattiggårdsbestyrer og
Jens Jensen, træhandler.
Jens Jensen, træhandler.
Rasmus Peder Max Pedersen.
Knud Jensen, cykelhandler.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af beboelses- og butiksejendom
i 2 etager som hjørneejendom, samt side- og baghuse
i én etage // # hm.
f. ?
Iflg. Byggeanm.// opførelse af åbent skur // # tegn.mat.
f. Rasmus Peder Max Pedersen. Nedrevet 1918.
K.P. Kristjansen // opførelse af værkstedsbygn. m.v. i 2 etager mod
Nygade og i skel mod nr. 18, ’b’ og ’c’ på byggekort,
1918 // blåtryk.
f. cykelhandler Knud Jensen.
K.P. Kristjansen // mindre ombygn. af butiksfacaden mod Tværgade //
blåtryk.
f. samme.
? // tilbygn. af værkstedsbygn. til forhuset i skel mod Tværgade 16,
’d’ på byggekort // usign. lystryk.
f. cykelhandler Børge Jensen.

17

Hj. Nygade – Tværgade.
Nygade 17 er registreret under Tværgade 17 i kommunens Byggesagsarkiv.

18

Blikkenslagermester A.S. Nichelsen.

1863-69
1869-73
1873-77
1877-95
1895-1919
1919-50o.1895(?)

Ejerforhold.
Jens Nielsen, træskomand.
Henrik Jensen.
Bent K. Thomssen.
Henrik Buss, detailhandler.
Frederik Jensen.
Arnold Sterndorff Nichelsen, blikkenslagerm.
# hm.
Hv .// opførelse af beboelsesbygn. som forhus samt baghus, begge
i én etage // # hm. Jf. dog 1925-tegn.
f.Frederik Jensen(?) (LKJ).
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1950
1984-85

1998
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C. Jensen // opførelse af sidehus i én etage i skel mod nr. 16 // blåtryk.
f. blikkenslagermester A.S. Nichelsen. Nedrevet 1984.
C. Jensen // indretn. af butik i forhuset // blåtryk.
f. samme.
Erik Rude, ark.(?) // tilbygn. af en etage til sidehuset // lystryk.
f. samme.
Niels H. Nielsen // om- og tilbygn. i én etage til baghuset // 2 lystryk.
f. samme.
Niels Frithiof Truelsen // ombygn. af forhuset m. bl.a. tilføjelse af
2 loftsvinduer, samt om- og tilbygn. til baghuset.
Sidehuset nedrives // 3 lystryk.
f. Niels Rømer.
Ausol A/S, Tietgensvej // opsætn. af 2 knækarmsmarkiser på caféfacaden // 2 lystryk.
f. samme, udlejet til Café Rookie’s.
Bogtrykker Bernhard Larsen.
Hj. Nygade – Tværgade.

1911i 1914
1918-441870
1914
1918

1928
1944

20-22

Ejerforhold.
J.P. Klemmensen, købmand.
Enkefru Brøndum.
Bernhard Larsen, bogtrykker.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af beboelsesbygn. i én etage som
forhus mod Nygade // # hm. Jf. dog 1918-tegn.
f. ?
Iflg. Byggeanm, J.P. Nissen, hv. // indsættelse af vindue i gavlen mod
Tværgade // # tegn.mat.
f. enkefru Brøndum.
Hans Chr. Rasmussen // ombygn. af eksist. forhus, samt opførelse af
tilbygn. i 2 etager som hjørneejendom til trykkeri og
beboelse // blåtryk.
f. bogtrykker Bernhard Larsen.
K.P. Kristjansen // indretn. af bad og wc på 1. sal, samt udskiftning
af 3 vinduer // blåtryk.
f. samme.
E. Svendsen Pedersen// opførelse af lagertilbygn. i én etage i forlængelse
af trykkeriet mod Tværgade// lystryk (også i LA, KTP 309).
f. samme. Nedrevet.
Silkeborg Jern- og Staalforretning A/S, ’Staalgaarden’.

(20)
1853-63
1863-69
1869-76
1876-1905

Ejerforhold.
Jørgen Albrecht Madsen.
A. Pedersen, skolelærer.
Mads Jørgensen.
Christen Rasmussen.
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1905-07
1907-251937-

Chr. Rasmussens arvinger.
Karl Frandsen, malermester.
C.B. Jensen, grosserer.

o.1895(?)

# hm.
Hv. // opførelse af beboelsesbygn. i én etage som forhus // # hm.
Jf. dog 1925-tegn.
f. Christen Rasmussen. (LKJ). Nedrevet 1938.
K.P. Kristjansen // indretn. af butik og indsættelse af ny stuevinduer i
forhuset, samt opførelse af sidehus i én etage // blåtryk.
f. malermester Karl Frandsen. Sidehus nedrevet 1938.

1925

(22)
1855-84
1884-1913
1913-14
1914-15
1915-17
1917-28
1928
192819371913
1916
1937
1938

(20-22)

1938
1938-39

1946

LKJ

Ejerforhold.
Bertel Clausen Schmidt, murermester.
J.C.E. Ørum, købmand.
Rudolf Jensen, murer.
Th. Rasch, teglværksejer og
Chr. Jensen, gårdejer.
Arnold Elmgreen, grosserer.
Brdr. Kier A/S.
Chr. Andersen.
Chr. Jensen.
C.B. Jensen, grosserer.
# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af værkstedsbygn. i 2 etager // blåtryk.
f. murer Rudolf Jensen. Nedrevet.
Edv. Jensen // opførelse af lager- og staldbygn. i én etage som baghus,
’f’ på byggekort, 1946 // blåtryk.
f. grosserer A. Elmgreen. Nedrevet 1950.
Knud Sørensen // opførelse af ”overbygget Gaardsplads” i én etage,
’i’ på byggekort, 1946 // lystryk.
f. grosserer C.B. Jensen. Nedrevet.
Knud Sørensen // opførelse af nok en ”overbygget Gaardsplads” i én
etage foran den eksist., ’n’ på byggekort, 1946 // lystryk.
f. samme. Nedrevet.
Knud Sørensen // de eksist. forhuse nedrives.
f. grosserer C.B. Jensen.
Knud Sørensen // opførelse af butiks-, kontor- og beboelsesejendom
i 5 etager, ’Staalgaarden’, ’o’ på byggekort, 1946, og
lagerbygn. i 2 etager som sidehus i skel mod nr. 18, ’q’
og ’p’ på byggekort, 1946 // 2 lystryk.
f. Silkeborg Jern- og Staalforretning v. samme.
E. Svendsen Pedersen // mindre tilbygn. i én etage i gårdhj. mel. for- og
sidehus, ’r’ på byggekort, 1946 // lystryk.
f. samme.
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1986/87
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E. Svendsen Pedersen // opførelse af lagerbygn. i 3 etager bagerst på
grunden, ’s’ på byggekort, 1946 // lystryk.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen // om- og tilbygn. af en etage til de eksist. ”overdækkede Gaardspladser”, ’i’ og ’n’ på byggekort, 1946 //
lystryk.
f. samme.
Rix, Jensen & Bruhn, ark.fa. Århus // ombygn. og indretn. af rejsebureau
i de eksist. butikslokaler i forhuset // 6 lystryk.
f. DSB rejsebureau – Silkeborg.
Slagtermestrene Brdr. Sørensen.

1854
1854-80
1880-87
1887-1902
1902
1902-04
1904-25
1925-26
19261932(?)1900
1932
1946
1983

23

Ejerforhold.
Jens Peter Andersen.
Carl Dige og C. Diges enke.
Svend R. Jensen.
Nelle Marie Pedersen, enkefrue.
Carl Jensen, smed.
Johannes Jensen, sadelmager.
M.N. Søgaard, købmand.
M.N. Søgaards arvinger.
Chr. Sørensen og
Chr. Jørgensen.
Brdr. Sørensen, slagtermester.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // butiks og beboelsesejendom i 2 etager
som forhus // # hm. Jf. dog 1946-tegn.
f. enkefru Nelle Marie Pedersen.
Jul. Moll // opførelse af pølsemageri som sidehus i én etage i skel
mod nr. 19 // lystryk.
f. slagtermestrene Brdr. Sørensen.
Tage Aaboe Christensen // tilbygn. af karnap og indsættelse af nye
vinduer på 1. sal i forhus // lystryk (også i LA, KTP 310).
f. samme.
Hv. // indretn. af grillbar i tidl. slagterforretn. // lystryk.
f. samme, udlejet til ’China-Grill’ v. Hung Quach.
Malermester H.S. Rasmussen – Radioforhandler Finn Johansen.
Ejerforhold ikke oplyst i detaljer.

1912

# hm.
? // opførelse af beboelses- og butiksejendom i 3 etager m. mansartetage som forhus og side- og baghuse i én etage nedrevet 1968 // 2 usign. blåtryk.
f. malermester H.S. Rasmussen.
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K. Kristiansen // ombygn. af butiksfacaden og opførelse af radioværksted som nyt side-baghus i én etage i skel mod
nr. 21 // 6 lystryk.
f. radioforhandl. Finn Johansen.
Kaj Hansen, ark. // ombygn. af radio- og tv-forretn. til cafeteria og
smørebrødsforretn., incl. facadeændring, samt tilbygn.
af køkkenafd. i én etage til og bag det eksist. sidebaghus // 6 lystryk.
f. samme.
Kirkesalen ’Bethel’ – Silkeborg Kunstnerhus.

1912i 1923
i 1937(?)
1912

1912

1923
1966/68

25

Ejerforhold.
Chr. Jensen, arbejdsmand.
N.C. Jensen, skræddermester.
Silkeborg Jern- og Staalforretning A/S.
# hm.
C. Jensen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3 etager m.
udnyttet tagetage som forhus, ’k’ på byggekort, 1946 //
blåtryk.
f. arbejdsmand Chr. Jensen.
Iflg. Byggeanm., C. Jensen // opførelse af sidehus i 2 etager, indeh.
en kirkesal, ’Bethel’, i stueetagen og lejl. på 1. sal,
’m’ på byggekort, 1946 // usign. blåtryk.
f. samme.
C. Jensen // opførelse af mindre tilbygn. i én etage mel. for- og sidehus,
’z’ på byggekort, 1946 // blåtryk.
f. skrædderm. N.C. Jensen.
Alfr. J. Mortensen // indv. ombygn. af stueetagen i for- og sidehuse,
samt mindre tilbygn. i én etage mel. for- og sidehus, ’t’ på
byggekort, 1946 // 2 lystryk.
f. Silkeborg Jern- og Staalforretning.
KFUM.

1854-56
1856-66
1866-1904
1904-06
1906
1906-11
19111911

Ejerforhold.
Peter Finnerup.
Poul Jacobsen Grundahl.
Søren Rasmussen, snedker.
Søren Rasmussens arvinger.
J.P. Clemmensen.
Laurits Lauritzen, bogholder.
Kristelig Forening for Unge Mænd, KFUM.
# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af forsamlingsbygn. og pensionat i 2
etager m. udnyttet tagetage m. markeret trekantsgavl
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i 2 fag som forhus, samt sidehus ligeledes i 2 etager //
blåtryk (Jf. også LA, jour.nr. 1991/56,
A 134, lb.nr. 10).

1926

1943
1960
1969

1977
1978
1997

26

f. KFUM.
Iflg. Byggekort, 1911, og Byggeanm., Hans Chr. Rasmussen //
opførelse af sidehus i 2 etager i forlængelse af det
eksist., samt baghus i én etage // blåtryk (Jf. også LA,
som ovenfor).
f. samme.
A. Busk // tilbygn. af 4-fags kvist til baghuset // lystryk (Jf. også LA,
som ovenfor).
f. samme.
O. Rømer, ark(?) // indretn. af værelser på tagetagen i baghus // lystryk.
(Jf. også LA, som ovenfor).
f. samme.
Eskild Hermansen // indretn. af midlertidige klasselokaler i stue- og
1. etage i for- og sidehus // 2 lystryk (Jf. også LA,
som ovenfor).
f. samme.
Eskild Hermansen // ombygn. af tagetagen til fuld opmuret etage efter
brand; den opr. trekantsgavl forsvinder // lystryk.
f. Mika og Carl Jacobsen.
S. Knudsen // ombygn. af stueetagen i forhuset til butik // lystryk.
f. Inge Hjort, Them.
’Årstiderne’ // omfattende renov. og genopretn. af den opr. loftsetage m. trekantsgavl fra 1911 i forhuset, samt indretn
af undervisningslokaler i bygningerne // 9 lystryk.
f. Midtbyhus Advokaterne, Tværgade 9, v. Katty Busach.
Detailhandler R.C. Søndergaard - Glarmestrene
Erik og Kaj Gjerulff – Galerie Buchelhax.

1860-63
1863-77
1877-81
1881-89
1889-91
1891-1903
19031905

Ejerforhold.
L. Jensen. bødkerm.
L.C. Vogelius og
B.C. Schmidt.
B.C. Schmidt.
G. Møller,engmester.
N.N. Brinch, detailhandl.
A. Kofoed, købmd.
R.C. Søndergaard, detailhandl.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af butiks- og beboelsesejendom
i 2 etager som forhus, ’a’ på byggekort , 1936, og
sidehuse i begge skel i hhv. 2 (mod nr. 28) og én etage
(mod nr. 24), hhv. ’a/d’ og ’b’ på byggekort // # hm.
Jf. dog 1984-tegn.
f. detailhandl. R.C. Søndergaard.
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27-29

LKJ

Iflg. Byggekort, 1936// opførelse af lagerbygn. i én etage i forlængelse af
eksist. sidehus i skel mod nr. 24, ’e’ og ’f’ på byggekort //
# tegn.mat.
f. ?
Iflg. Byggekort, 1936// opførelse af lagerbygn. i 2 etager i forlængelse af
eksist. sidehus i skel mod nr. 28, ’h’ på byggekort //
# tegn.mat.
f. ?
Vestjydsk aluplast industri, Skive // opsætn. af baldakin på butiksfacade // 2 lystryk.
f. Silkeborg kommune, udlejet til glarmestrene Erik og Kaj Gjerulff.
Bygningsinsp.s kontor // ombygn. og renov. af 1. sal og loftsetagen i
forhuset, samt nedrivn. af bagerste halvdel af sidehuset
i skel mod nr. 28, ’d’ på byggekort // 7 lystryk (Jf. også
LA, KTP 112 og 374 m. opmålings- og ombygningstegninger, 1983-84).
f. Silkeborg kommune.
Ejendomsadmin.// renov. og mindre ombygn. af del af forhusets facade//
lystryk (Jf. også LA, KTP 374).
f. samme.
’Nielsen & Nielsen’ // opførelse af kontorbygn. i 2 etager bagerst på
grunden // 4 lystryk.
f. Ernst Rødgaard.
Silkeborg Jern- og Staalforretning.
Restauranterne ’Boudisque’ og ’Hasta la Vista’.

(27-29)

1953/54

(27)

1953/54

(29)

1959

(27-29)

1974

(29)

1976

(27)

1982

(27-29)

1990

# hm.
Iflg. div. skrivelser // nedrivn. af begge forhuse // # tegn.mat.
f. Silkeborg Jern- og Staalforretn.
Niels H. Nielsen // opførelse af lagerbygn. i én etage, tilbagetrukket
på grunden i skel mod nr. 25 // 2 lystryk.
f. samme.
Kristoffer Hansen // opførelse af lagerbygn. i 1 til 2 etager, tilbagetrukket på grunden i skel mod nr. 31 // 2 lystryk.
Jf. også LA, KTP 601.
f. samme.
Ole Kiilerich, civiling.// indretn. af tæppeforretn. i de eksist. lagerbygn.//
2 lystryk.
f. Midtjysk Gulvbelægning v. Frank Christensen.
Søren Bjørn, murerm.// indretn. af restaurant i eksist. forretningslokale //
lystryk.
f. ’Restaurant Boudisque’ v. Gunnar Johansen og Frede Mathiasen.
Niels Frithiof Truelsen // ombygn. og udv. af restaurant i eksist. forretningslokale // 3 lystryk.
f. samme.
ksi-consulting aps, Silkeborg // indretn af danserestaurant m.v. i
eksist. lokaler // 3 lystryk.
f. restauranterne ’Boudisque’ og ’Hasta la Vista’ v. Frede Mathiasen.
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Mogens S. Madsen, ark.(?) // indretn. af café i eksist. garderobe i kælderen // lystryk.
f. samme.
Købmand C. Brødegaard – ’Heksekosten’ v. Signe Rømer.

1854-56
1856-63
1863-80
1880-88
1888-95
1895-1919
1919-24
19241897
1900

1908
1913
1981

28D-E

Ejerforhold.
Helene Rasmussen(?).
P.J.F. Hyllequist.
Christen Hammer, farver.
Søren Sørensen, murer.
Ane Sørensen, enkefrue.
C. Brødegaard, købmand.
Anders Refsgaard.
Holger Jensen, marskandiser.
# hm.
Iflg. skrivelse fra C. Brødegaard til Silkeborg Kommunalbestyrelse //
eksist. sidehus i én etage i skel mod nr. 26 // # tegn.mat.
tilh. købmand C. Brødegaard.
Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af beboelsesbygn. som forhus
og baghus, begge i én etage // usign. pennetegn. (plan).
Jf. også 1908- og 1913-tegn.
f. samme.
Iflg. Byggeanm., F. Michelsen (?), hv. // indsættelse af butiksvinduer
i forhusets facade, t.v. // usign. pennetegn.
f. samme.
J.Chr. Knudsen, tømrerm. // indretn. af lejl. i baghuset // pennetegn.
f. samme
Niels Frithiof Truelsen // ombygn. af forhus, herunder udv. af
butik i nedlagt lejl.; ombygn. og udv. af sidehus, samt
ombygn. og renov. af baghus // 7 lystryk.
f. Signe og Niels Rømer.
Marskandiser Holger Jensen.
Vedr. ejerforhold, se Nygade 28A-C.

1900
1929
1931
1943

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af beboelsesbygn. som forhus og
sidehus i skel mod nr. 30, begge i 2 etager // # hm.
f. købmd. C. Brødegaard.
Hv. // indretn. af wc i sidehus // usign. blyantstegn.
f. marskandiser Holger Jensen.
Eivind Kristiansen // ombygn. af forhusets butiksfacade // blåtryk.
f. samme.
E. Svendsen Pedersen // tilføjelse af kviste til forhuset mod gade og
gård i forb.m. indretn. af lejl. i loftsetagen // lystryk.
f. samme.
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Niels H. Nielsen // tilføjelse af kviste til forhuset mod gaden i forb.m.
ombygn. af loftsetagen // 2 lystryk.
f. samme.
Henry Pedersens tegnestue, Kjellerup // ombygn. af forhusets loftsetage // 5 lystryk.
f. Investeringsgruppen af 22.01.1989, Kjellerup.
Iflg. Byggekort, 1993 // opførelse af udhus i én etage i forlængelse
af og bag det eksist. sidehus // # tegn.mat.
f. samme (?).
Købmand K.P. Henriksen – Møbelhandler Aksel Christiansen.

1893-1906
1906-08
1908-18
1918-19
1919-

Ejerforhold.
K.P. Henriksen, købmand.
Johan Jaede, læderhandler (usikkert ejerskab).
S. Jensen, pianohandler (usikkert ejseskab allerede fra 1908).
A. Jørgensen.
H. Andersen.

1900

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af butiks- og beboelsesejendom
som forhus samt sidehus, begge i 2 etager // # hm.
Jf. dog 1945-tegn.
f. købmand K.P. Henriksen.
1901
Iflg. Byggeanm. og brev fra ”Silkeborg By- og Birks Contor” til bygningsinsp. Korsgaard // ombygn. af forhuset, bl.a. m. tilføjelse af karnap
mod gaden // # tegn.mat.
f. samme.
1910 og 14 Iflg. Byggeanm. // ombygn. butik i forhuset // # tegn.mat.
f. samme.
1945
Alfr. J. Mortensen // ombygn. af for- og sidehuse, incl. facadeændring
mod Nygade // lystryk.
f. snedkermester Aksel Christiansen.
1953
Alfr. J. Mortensen // opførelse af lagerbygn. i 2 etager som baghus /
lystryk.
f. møbelhandler Aksel Christiansen.
1982
Bruno Carlsen // ombygn. af baghuset til undervisningsbrug // 2 lystryk.
f. Tove Kidmose Hansen, udlejet til Annette Dyrbye og Emma Hvidt.
31

Vaskeriejer Magnus S. Sløk – Kulturhuset ’Vaskehuset’ med
’Galerie Krogen’ og ’Silkeborg Filmklub’.

1854-56
1856-91
1891-93
1893-1900
1900-01
1901-02

Ejerforhold.
Rasmus Jensen.
Peter Jensen, murer.
Jensine Frederikke Jensen, enkefrue.
Fr. Mickelsen, snedkermester.
P. Petersen, tømmerhandler.
A/S Aarhus Trælasthandel.
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1902-20
1920-30
1930-45-

Frk. Bolette Nielsen.
Carl Jespersen.
Magnus Skov Sløk, vaskeriejer.

o.1900(?)

# hm.
Hv. // opførelse af beboelsesbygn. i én etage m. midtanbragt portgennemkørsel som forhus, ’a’ på byggekort, 1916 //
# hm. Jf. dog 1945-tegn.
f. ? (LKJ).
C. Jensen // opførelse af sidehus i én etage til beboelse, vaskeri m.m.
i skel mod nr. 29, ’b’ på byggekort, 1916 // blåtryk.
f. frk. Bolette Nielsen.
Iflg. Byggekort, 1916 // mindre tilbygn. i én etage mel. for- og sidehus,
’e’ på byggekort // # tegn.mat.
f. vaskeriejer Magnus S. Sløk.
Iflg. Byggekort, 1916 // opførelse af strygestue i én etage som sidehus
mod nr. 33, ’f’ på byggekort // # tegn.mat.
f. samme.
Sv.Aa. Rasmussen, murerm. // opførelse af skorsten i tilslutn. til vaskeribygn., ’g’ på byggekort, 1916 // lystryk.
Sv.Aa. Rasmussen // opførelse af strygestue i én etage i forlængelse af
den eksist., ’i’ på byggekort, 1916 // lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen// renov. af forhuset efter krigsskade, samt opførelse af ny
vaskeribygn. i forlængelse af strygestuen i skel mod nr. 33,
’k’ på byggekort, 1916 // lystryk.
f. samme.
Iflg. Byggekort, 1916, DAI(?) // opførelse af ny renseribygn. i forlængelse af det eksist. sidehus mod nr. 29, ’m’ på byggekort //
# tegn.mat.
f. samme.
DAI // opførelse af kedelrum i tilknytn. til vaskeribygn. bagerst på
grunden, ’n’ på byggekort, 1916 // 2 lystryk.
f. vaskeriejer F. Knudsen Pedersen.
Knud Sørensen & Ejner Olesen // indretn. af vinstue m.v. i forhuset
t.v. og i sidehuset i skel mod nr. 29, og ombygn. og indretn. af teater- og forsamlingssal i forhuset t.h. og
sidehuset i skel mod nr. 33 // 4 lystryk.
f. hhv. restauratør Bent V. Aagesen og kulturhuset ’Vaskehuset’
Ole Kiilerich, civiling.// indretn. af biografteater i ’Vaskehuset’// lystryk.
f. Silkeborg Filmklub.
Niels Frithiof Truelsen // sstørre indv. ombygn. af restaurant // 2 lystryk.
f. restauratør Anni Danielsen.
? // ombygn. af restaurant, incl. facadeombygn. // 4 lystryk.
f. ’John Bull Pub’ v. Arne Stig Andersen.

1916
1942
1943
1943
1944
1945

1964

1964/65
1974/75

1977
1981
1995

32

Gartner K.S. Fogde.

1854-56

Ejerforhold.
Niels Madsen.
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1856-57
1857-68
1868-75
1875-76
1876-79
1879-85
1885-88
1888-1901? -1935
1935-

Anders Pedersen Søgaard.
G. Wedell.
Enkefru G. Wedell.
Niels Nielsen, tømrer.
Niels Peter Hansen.
Hans Nielsen.
Erik Petersen.
Købmd. Henriksen.
J.C. Kristensen, tømrer.
K.S. Fogde, gartner, blomsterhandler.

1901

# hm.
Iflg. udksrift af Silkeborg Bygningskommissions Forhandlingsprotokol // opførelse af beboelses- og butiksejendom i 2 etager som
forhus, samt sidehus i skel mod nr. 34 og mellembygn.,
indrettet til beboelse, begge i én etage // # hm.
f. købmd. Henriksen.
Jul. Moll // ombygn. af butik, incl. facadeændring // lystryk.
f. gartner K.S. Fogde.
Eivind Kristiansen // tilføjelse af kviste mod gade og gård i forb.m.
indretn. af lejl. i loftsetagen // 2 lystryk.
f. samme.
E. Svendsen Pedersen // udbygn. af den eksist. kvist mod gaden, samt
tilføjelse af ny stor 3-fags kvist // lystryk.
f. enkefru Carole Fogde.
Alusol A/S, Virklund // opsætn. af markise på butiksfacade // 2 lystryk.
f. Jens Vestergård.
Nygade 32 sammenlægges matrikulært med nr. 34.
Se videre under Nygade 32-34.

1935
1936
1943
1978
1982/83

33

Trikotagefabrikant Niels Peter Hauge – Piaf’s Vinhandel.
Ejerforhold.
Rasmus Jensen.
C. Jensen, snedkermester.
C.Jensens arvinger.
Chr. Dam og
Poul Eriksen, trikotagefabrikanter.
1913(?)-18 Niels Peter Hauge, trikotagefabrikant.
1918-19
H. Andersen.
1919-26
Niels Peter Hauge, trikotagefabrikant.
1926-28
Peter Jensen.
1928Frederik Johansen.
1854-56
1856-94
1894-1908
1908-13(?)

1880

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager
som forhus, ’a’ på byggekort, 1962, og to sidehuse i én
etage i skel mod nr. 31, ’b’ og ’d’ på byggekort // # hm.
f. snedkerm. C. Jensen. Sidehus ’d’ nedrevet 1994.
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Iflg. bygningsstamkort // opførelse af mellembygn. i 2 etager til værksted m.v., ’c’ på byggekort, 1962 // # hm.
f. samme. Nedrevet 1994.
K.P. Kristjansen // indretn. af butik m. 2 store butiksvinduer i forhuset //
blåtryk.
f. A. Kousgaard (?).
K.P. Kristjansen // indretn. af mellembygn. til beboelse // blåtryk.
f. Peter Jensen.
E. Svendsen Pedersen // indretn. af lejl. i forhusets loftsetage // lystryk.
f. snedkermester A. Michelsen.
Henning Chr. Nielsen, blikkenslager // opførelse af mindre tilbygn.
til forhuset mod gården, ’f’ på byggekort, 1962 // 4 lystryk.
f. sig selv.
Iflg. nedrivningstilladelse, DAI // nedrivn. af mellembygn. og bagerste sidebygn., ’c’ og ’d’ på byggekort, 1962 //# tegn.mat.
f. Gert Wilmer Thomsen.
Tegnestuen ’Kridthuset’ v. Steffen Spangsberg Nielsen // ombygn. og
renov. af forhuset, incl. facadeændring mod gård, samt
anlæggelse af haveanlæg i gården // 10 lystryk.
f. samme.
DK Totalbyg A/S, Silkeborg // opførelse af sidebygn. i én etage
op mod forhuset i skel mod nr. 31 // 9 lystryk.
f. Piaf’s Vinhandel v. Jesper Danielsen.
Købmand Anders M. Krüger.

Ejerforhold.
1883-86
Vilhelmine Chantelauze, enkefrue.
1886-96
Ferdinand Alfred Jørgensen, former.
1896-1916- Anders Marius Krüger, købmand.
1887
1900

1902
1909
1916
1979

# hm.
Iflg. skrivelser fra Justitsmin. til Bygningsinsp. i Silkeborg // opførelse
af 2 nyttebygn. på grunden // # tegn.mat.
f. former F.A. Jørgensen.
Iflg. BBR-opl. // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager som forhus
samt 2 sidehuse i hhv. 2 og 1 etage i skel mod nr. 32 //
# hm.
f. købmand Anders M. Krüger.
Iflg. Byggeanm. // indsættelse af butiksvindue i forhuset // # tegn.mat.
f. samme.
Iflg. Byggeanm. // ombygn. af sidehus // # tegn.mat.
f. samme.
Iflg. Byggeanm. og Byggekort, 1916 // opførelse af mindre tilbygn. i
gårdhj. mel. for- og sidehus // # tegn.mat.
f. samme.
Preben og Poul Würtz (?) // ombygn. af 1. sal i forb. m. indretn. af lejl.
i loftsetagen // 6 lystryk.
f. sig selv.
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Nygade 34 sammenlægges matrikulært med nr. 32.
Se videre under Nygade 32-34.
Tiden før 1982 er behandlet særskilt under Nygade 32 og 34.

1982-83

1987
1991

35

Erik Johansen, ark. // nedrivn. af mellembygn. (nr. 32) og sidehus
(nr. 34). Ombygn. og renov. af for- og sidehuse //
21 lystryk.
f. Owner ApS v. Preben Würtz.
? // opførelse af butiks- og kontorbygn. i 2 etager som bagbygn. //
3 lystryk.
f. ejendomsselskabet Wollenhoff ApS, Hesselager.
? // indretn. af café i eksist. butik // 4 lystryk.
f. Owner Aps, udlejet til ’Den lille Café’ v. Flemming Frederiksen.
Viktualiehandler Hans Chr. Köhler.

1854-55
1855-58
1858-86
1886-98
1898-1922
19221894

1901
1912
1922
1983
1984/85
1990
1994

Ejerforhold.
P. Lundsgaard, snedker.
Jens Peter Poulsen.
G. Bothe, tømrermester.
Ida Bothe, enkefrue.
Hans Chr. Köhler, viktualiehandler.
Marie Köhler, enkefue.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager
som forhus, ’a’ på byggekort, 1912, samt side- og baghuse i én etage, ’c’, ’d’ og ’b’ på byggekort, 1912 //
# tegn. mat.
f. enkefru Ida Bothe.
Iflg. Byggeanm. // indsættelse af butiksvinduer i forhuset // # tegn.mat.
f. viktualiehandler Hans Chr. Köhler.
C. Jensen // opførelse af sidehus i én etage i skel mod nr. 33, ’f’ på
byggekort, 1912 // blåtryk.
f. samme.
K.P. Kristjansen // tilføjelse af en etage i bindingsværk til sidehuset
i skel mod nr. 37, ’c’ på byggekort, 1912 // blåtryk.
f. enkefru Marie Köhler.
Erik Jacobsen // skalmuring af forhusets gårdfacade // 2 lystryk.
f. HVKMP ApS v. Preben Wüttz.
? // større ombygn. af for- og sidehus, incl. facadeændring //
19 lystryk (sign. T.S.H.).
f. ejendomsselskabet Wollenhoff ApS, Hesselager.
Olga Zivanovic // indretn. af grill-café i eksist. butikslokaler // 2 lystryk.
f. sig selv.
? // indretn. af pizza-bar i eksist. lejl. // 3 lystryk.
f. Jørgen Boisen Juhl, udlejet til Mohamadi Zarei.
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Iflg. ansøgn., Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af foldemarkise på
facaden ved pizza-baren // # tegn.mat.
f. samme, udlejet til samme.
Slagtermester Harald Hertz.

1854-71
1871
1871-75
1875-98
1898-1909
1909-16
19161910

1916

1923
1958
1986
1987
1988
1990

37

Ejerforhold.
Ingvard Schmidt Ottesen.
Carl Knap, købmand.
G. Chantelauze, murer.
Vilhelmine Chantelauze, enkefrue.
Jens Valdemar Stoye, handelsagent.
Frk. Kirstine Stoye.
Harald Hertz, slagtermester.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af beboelsesejendom som forhus
i én etage mod gaden og 2 mod gården // # hm.
Jf. dog opmålingstegn., 1916.
f. frk. Kirstine Stoye.
Hans Chr. Rasmussen // opførelse af sidehus i én etage i skel mod
nr. 38, samt indretn. af butik i forhusets lejl. t.v.
Endv. tilføjelse af karnap til forhuset mod gården //
3 blåtryk.
f. slagtermester Harald Hertz.
Hans Chr. Rasmussen // opførelse af mindre tilbygn. til og bag sidehuset // blåtryk.
f. samme.
Iflg. Byggetilladelse // opførelse af garage i skel mod nr. 34 //# tegn.mat.
f. arbejdsmand Svend Jensen. Nedrevet 1986.
Knud Sørensen & Ejner Olesen // den eksist. garage nedrives og en ny
lagerbygn. opføres som sidehus mod nr. 34 // lystryk.
f. Max Bach.
Max Bach // ombygn. af lagerbygn. mod nr. 34 til garager // 2 lystryk.
f. sig selv.
Max Bach // opførelse af gennemgangsbygn. i form af en rotonda mel.
de to sidebygn. bagerst på grunden // lystryk.
f. sig selv.
Max Bach // indretn. af butik i eksist. lejl. i forhuset t.h. // lystryk.
f. sig selv.
Sadelmager P. Rasmussen – Urmager A.P. Andersen.

1854-55
1855-58
1858-92
1892-1900
1900-05

Ejerforhold.
P. Lundsgaard, snedker.
Poul Jacobsen.
Jens Peter Agerskov.
A.K. Pedersen, enkefrue.
P. Rasmussen, sadelmager.
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1905-07
1907-311900/1902
1900/1902

1907
1931
1953
1997

S. Kristensen, damaskvæver og
J.P. Andersen, hotelejer.
A.P. Andersen, urmager.
# hm.
? // opførelse af sidehus i én etage i skel mod nr. 39 // # hm.
(1900: iflg. bygningsstamkort // 1902: iflg. byggeanm.)
f. sadelmager P. Rasmussen. Nedrevet 1993.
? // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager som forhus og
kort sidehus i én etage i skel mod nr. 35 // # tegn.mat.
(1900: iflg. bygningsstamkort // 1902: iflg. byggeanm.)
f. samme.
Hv. // indretn. af 2 butikker i forhuset // 2 usign. pennetegn.
f. urmager A.P. Andersen.
A. Ustrup // indretn. af wc-er i stuen og på 1. sal i forhuset // lystryk.
f. samme.
Niels H. Nielsen // indretn. af lejl. i forhusets loftsetage // lystryk.
f. elektromontør K. Kristensen.
DAI // udskiftning af tag og kviste på forhuset // 2 lystryk.
f. Finnur J. Rasmussen.

38

Hj. Nygade – Hostrupsgade.
Nygade 38 er registreret under Hostrupsgade 33 i kommunens
Byggesagsarkiv.

39 og
Bindslevs
Plads 22

Silkeborg Andelsmejeri.

1854-58
1858-68
1868-96
1896-99
18991899

1899
1899
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Ejerforhold.
Jes Christiansen.
G. Wedell.
Enkefru G. Wedell.
Enkefru G. Wedells arvinger.
I/S Silkeborg Andelsmejeri.
# hm.
Iflg. Byggeanm., J.Chr. Knudsen, tømrerm. // opførelse af beboelsesog butiksejendom i 2 etager som forhus, ’a’ på byggekort, 1917 // # tegn.mat.
f. Silkeborg andelsmejeri.
Iflg. Byggeanm., J. Chr. Knudsen// opførelse af bageri i én etage som
sidehus mod nr. 37, ’f’ på byggekort, 1917 // # tegn.mat.
f. samme.
Iflg. Byggeanm., J. Chr. Knudsen (?) // opførelse af værkstedsbygn.
i 2 etager som sidehus mod nr. 41, og fritliggende mejeribygn. i én etage, hhv. ’b’ og ’c’ på byggekort, 1917 //
# tegn.mat.
f. samme. Nedrevet hhv. 1997 og 1967.
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Iflg. Byggeanm., J.Chr. Knudsen // opførelse af lille vaskehus i én etage
i tilknytn. til mejeribygn., ’m’ på byggekort, 1917 //
# tegn. mat.
f. samme. Nedrevet 1967.
Iflg. Byggeanm., J.Chr. Knudsen // opførelse af lagerbygn. i 2 etager
ud mod Bindslevs Plads, ’p’ på byggekort, 1917, ved en
port forbundet med den eksist. fabriks- og beboelsesbygn.
her, ’k’ på byggekort, 1917, det nuv. Bindslevs Plads 22 //
usign. pennetegn.
f. samme. Nedrevet 1961.
Iflg. Byggeanm., J.Chr. Knudsen // tilføjelse af en etage til mejeribygn.,
nu i 2 etager, ’c’ på byggekort, 1917 // usign. blåtryk.
f. samme.
Iflg. Byggekort, 1917 // tilbygn. til mejeribygn. i 2 etager i skel mod
nr. 41, ’s’ på byggekort // # tegn.mat.
f. samme. Nedrevet 1967.
Silkeborg Maskinfabrik // tilbygn. til iscream-fabrik i én etage op mod
forhuset, ’u’ på byggekort, 1917 // farvelagt lystryk.
f. samme. Nedrevet 1997.
J. Berg Madsen // redrivn. af lagerbygn. m.v. op opførelse af garageanlæg m. 10 garager i skel mod nr. 37 og ud til Bindslevs Plads // lystryk.
f. samme. Nedrevet 1993.
Iflg. div. skrivelser og slutseddel mel. Silkeborg Andelsmejeri og
Silkeborg kommune erhverver kommunen hele ejendommen.
Iflg. notat til Byplanudv., 4.12.1967 // samtlige bygninger m. tilknytn. til mejeriet nedrevet.
Bygningsinsp.s kontor // indv. ombygn. og renov. af bageriet // lystryk.
f. Silkeborg kommune.
Iflg. nedrivningstilladelse // sidehus mod nr. 41 nedrives, ’b’ på byggekort, 1917.
f. samme.
Slagtermestrene Thomas Jacobsen og Anders Aagaard Jensen.

Ejerforhold.
1854-57
Jens Pedersen.
1857-82
Thomas Christensen.
1882-1916(?)Thomas Jacobsen, slagtermester.
1916(?)-58- Anders Aagaard Jensen, slagtermester.
1882

1910

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af beboelses- og butiksejendom
i 2 etager som forhus og sidehus i én etage i skel mod
nr. 39, hhv. ’a’ og ’c’ på byggekort, 1914 // # tegn.mat.
f. slagtermester Thomas Jacobsen (?). Sidehuset nedrevet 1993.
Iflg. Byggeanm., J.Chr. Knudsen, tømrerm. // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager som mellembygn., ’b’ på byggekort, 1914 // usign. pennetegn.
f. samme.
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Iflg. Byggeanm., J.Chr. Knudsen // ombygn. af butiksfacaden t.v. //
usign. pennetegn.
f. samme.
Iflg. Byggeanm., hv .// opførelse af pølsemageri i én etage som sidehus
mod nr. 43, ’f’ på byggekort, 1914 // usign. pennetegn.
f. samme.
C. Jensen// opførelse af staldbygn. m.v. i én etage som sidehus mod
nr. 39, ’e’ på byggekort, 1914, i stedet for ældre bygn., som
nedrives// blåtryk.
f. salgtermester Anders Aagaard Jensen.
K.P. Kristjansen //udv. og forhøjelse af det eksist. pølsemageri m. en
etage, ’f’ på byggekort // blåtryk.
f. samme.
Jul. Moll // ombygn. af del af forhusets facade // lystryk (Jf. også
LA, KTP 311)
f. samme.
Niels H. Nielsen // indretn. af bad og toilet på 1. sal i forhuset //
lystryk.
f. samme.
’Årstiderne’ // ombygn., renov. og modernisering af ejendommen //
15 lystryk.
f. Hardy Jørgensen, Svostrup.
Malermester J.K. Frandsen.

Ejerforhold.
1897-1920- J.K. Frandsen.
1900

1920
1941
1969
1970
1976
1984

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af butiks- og beboelsesejendom
som forhus og sidehus i skel mod Hostrupsgade 35,
begge i 2 etager // # tegn.mat.
f. malermester J.K. Frandsen.
K.P. Kristjansen // tilbygn. af altan til forhuset på 1. sal mod gården //
blåtryk.
f. samme.
E. Svendsen Pedersen // indretn. af wc i sidehus // lystryk.
f. enkefru J.K. Frandsen.
Frode Johansen // ombygn. af butik, incl. facadeændring, samt mindre
tilbygn. i gårdhj. mel. for- og sidehus // 2 lystryk.
f. ’Lise D’ v. Lise Dueholm Hansen.
Iflg. Byggeanm., Frode Johansen // opsætn. af 2 markiser på butiksfacade // # tegn.mat.
f. samme.
? // ombygn. og indretn. af eksist. butik til spisebar // 3 lystryk.
f. Elin Elmkies.
Peter Boye ApS, tømrerfa., Hammel // ombygn. af spisebar, incl. facadeændring, og indretn. af serveringslokale på 1. sal //
5 lystryk.
f. Mackies Pizza, Århus.
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Aage Jensen, rådgiv.ing.// ombygn. af eksist. butik m.m. til diskotek//
5 lystryk.
f. Søren Mølbak Jensen.

142

1999/2005

LKJ

PANDUROSVEJ

Hvad Ejerforhold angår, hører Pandurosvej i matrikulær henseende
til Silkeborg Markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.
2A-B

Murermester Axel Storgaard.
Ejendommen hørte tidligere under Vestergade 159.
o. 1921

1922
1927
1936
1960

2C

# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af butiks- og beboelsesbyggeri i en
etage som sidehus i skel mod Vestergade 161 //
# tegn. mat. - se byggekort, 1921 (under
Vestergade 159).
f. murermester Axel Storgaard.
C. Jensen // tilbygn. af brændselsrum m.v. i en etage til sidehuset //
blåtryk (under Vestergade 159).
f. samme.
Hv. // opførelse af bilgarage som sidehus i skel mod nr. 2C // pennetegn. (under Vestergade 159).
f. fru Kristine Møller – nedrevet 1960.
Eivind Kristiansen // ombygn. og udv. af den bagerste del af det eksist.
sidehus til beboelse // lystryk (under Vestergade 159)
f. købmand T. Møller.
Hv. // nedrivn. af den eksist. garage og opførelse af en ny på stedet //
lystryk (under Vestergade 159).
f. købmand T.H. Møller.
Rentier C.G. Jensen.

1910/1921
1955
2001

3

# hm.
Iflg. BBR-opl.: 1910 - iflg. byggekort, 1921: 1921 // tofamiliehus i en
etage m. høj kælder og udnyttet tagetage // # tegn. mat.
f. ?
? // indretn. af toilet i forb. m. entreen // usign., men dat., lystryk.
f. rentier C.G.. Jensen.
Svend Poulsen // åben overdækning af arealet mel. beboelsen og skellet
mod nr. 4 // lystryk.
f. sig selv.
Kommis Reinh. Nielsen.

1942

# hm.
Kristoffer Hansen // opførelse af enfamiliehus i en etage m. kælder
og udnyttet tagetage // lystryk.
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f. kommis Reinh. Nielsen.
Hv. // ombygn. af tagetagen // lystryk.
f. disponent Ove Plett.
Steen Lange, ark. // opførelse af carport som sidehus i skel mod Vestergade 155 // 3 lystryk.
f. samme.
Steen Lange, ark. // opførelse af tilbygn. i en etage til huset mod haven //
3 lystryk.
f. samme.
Slagtermester J.O. Jensen.

1940

5

# hm.
Max Pape // opførelse af enfamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet tagetage // fotokopier af lystryk.
f. slagtermester J.O. Jensen.
Skræddermester H.A. Eriksen.

1941/42
1956

6

# hm.
Kristoffer Hansen // opførelse af enfamiliehus i en etage m. kælder
og udnyttet tagetage // lystryk.
f. skræddermester H.A. Eriksen.
E. Svendsen Pedersen // indretn. af toilet i kælderen // lystryk.
f. forretningsfører A. Eriksen.
Elektriker W. Hansen.

1931

8

# hm.
A.E. Laursen // opførelse af tofamiliehus i en etage m. kælder og
udnyttet tagetage // lystryk.
f. elektriker W. Hansen.
F. Winther.

1930/31

9

# hm.
A.E. Laursen // opførelse af tofamiliehus i en etage m. kælder og
udnyttet tagetage // lystryk.
f. F. Winther.
Assistent K. Winther.

1928/29

# hm.
? // opførelse af enfamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet
tagetage // usign., men dat., blåtryk.
f. assistent K. Winther.
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Alfred Hessel, murerm. // opførelse af garage mod gaden mel. huset
og skellet mod nr. 11 // pennetegning.
f. ekstraarbejder N.A. Andersen.
Kristoffer Hansen // indretn. af badevær. i tagetagen // lystryk.
f. radioforhandler Frode Søgaard.
Peer Hans Nielsen, ark., Kbh. // indretn. af toilet i kælderen // lystryk.
f. radioforhandler Ellen Søgaard.
Pladsformand Ole Christoffersen.
Hj. Gesnersvej.

1928/29
1931
1988

11

# hm.
Max Pape // opførelse af enfamiliehus i en etage m. kælder og
udnyttet tagetage // lystryk.
f. pladsformand Ole Christoffersen.
Hv. // opførelse af garage sammenbygget m. huset v. vestvæggen,
orienteret mod Gesnersvej // pennetegning.
f. møller Chr. Steinicke – nedrevet 1988.
(Carport type CT5) // nedrivn. af den eksist. garage og opførelse af
ny carport på stedet // 2 lystryk.
f. Thomas Henten.
Murermester S.J. Sørensen.

1925
1950
1960
1996/97

# hm.
A.E. Laursen // opførelse af tofamiliehus i en etage m. udnyttet
tagetage // blåtryk.
f. murermester S.J. Sørensen.
Arkitektkontoret, Sanatorievej 25 // større tilbygn. i en etage til huset
mod sydøst // lystryk.
f. fru Jensine Due.
? // mindre tilbygn. i en etage til huset mod øst // lystryk (sign. M.P.).
f. samme.
? // ombygn. af og mindre tilbygn. i en etage til huset mod øst, samt
opførelse af carport mod gaden mel. huset og skellet mod
Gesnersvej 10 // 4 lystryk.
f. Brian Sandgård.
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RÅDHUSGADE

1

Pølsevognen.
Hj. Vestergade.

3

Jydsk Telefon-Aktieselskab – Tele Danmark.
Hj. Søgade.
1910-38

o. 1962
1963-64
1977-78

1996

# hm.
Rs. Andersen; Edv. Jensen og Max Pape // vedr. forsk. ny-, til- og
ombygn. i tilknytn. til den eksist. ejendom // 2 pennetegn., 1 blå- og 2 lystryk. LA, KTP 614.
f. flere ejere.
Al eksist. byggeri nedrevet.
Bygningskontoret, JTAS // opførelse af automatcentralbygning i
3 etager m. kælder som hjørneejendom // 12 lystryk.
f. Jydsk Telefon-Aktieselskab.
Bygningskontoret, JTAS // opførelse af ny centralbygning i 2 etager
m. kælder i tilknytn. til den eksist. centralbygning mod
Rådhusgade // 10 lystryk.
f. samme.
Forsyning og Service, Bygninger, Anlæg Vest // indretn. af nyt generatorrum i eksist. garage // 4 lystryk.
f. Tele Danmark.
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SKOLEGADE

2

Silkeborg Seminarium –Kirkeskovs Realskole.
Hj. Hostrupsgade.

1886-1928

1928-19631886

1919
1927
1928
1929

3

Ejerforhold.
Kristian Johansen, skoleleder og bogtrykker.
- 1886-90: Kr. Johansen, skoleleder for seminarium og realskole.
- 1890-94: P.J.M. Vinther, seminarieforstander.
- 1890-: A.H.N. Kirkeskov, realskolebestyrer.
M. Dyekjær, dyrlæge.
Elith Dyekjær, dyrlæge (Grenå).
# hm.
Iflg. BBR-opl. (og indskrift i skjoldmedaljoner i mezzaninpartiet) //
todelt bygningskompleks i 2 etager forbundet ved en
etfags-portbygn.; t.v. seminariebygningen m. udnyttet
tagetage og mezzaninparti i 3 fag langs Skolegade, t.h.
realskolebygningen m. udnyttet tagetage som hjørneejendom // # tegn. mat. Jf. foto i: Jan Horskjær,
’Silkeborg 1845-1982’, s. 128.
f. skoleleder Kristian Johansen.
C. Jensen // indsættelse af butiksvindue i den gamle realskolebygning,
facaden mod Skolegade // blåtryk.
f. bogtrykker Kr. Johansen.
C. Jensen // indretn. af wc-er på begge etager i den gamle realskolebygning(?) // 2 blåtryk.
f. samme.
C. Jensen // indretn. af lejlighed i de tidl. trykkerilokaler, st.tv., i den
gamle seminariebygning // blåtryk.
f. dyrlæge M. Dyekjær.
C. Jensen // indsættelse af butiksvindue ved siden af det eksist. i den
gamle realskolebygning mod Skolegade // blåtryk.
f. samme.
Particulier H. Eriksen.

1897-1906
1906-08
1908-13
1913-24
19241961-

Ejerforhold.
H. Eriksen, particulier.
A. Jensen.
L. Hertz, kreaturhandler.
Marius Hertz, slagtermester.
Julius Haug, typograf.
Silkeborg kommune.
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1900

1926
1934
1961/62
1988/89
1989-90

1990

4-12

LKJ

# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet tagetage
som forhus samt sidehus i 2 etager i skel mod nr. 5 nedrevet 1989-90 // # tegn. mat.
f. particulier H. Eriksen.
C. Jensen // mindre indv. ombygn. i sidehuset // blåtryk.
f. typograf Julius Haug.
A. Busk, tømrerm. // indretn. af wc // lystryk.
f. samme(?).
Bygningsinsp.s kontor // opmåling af ejendommene, nr. 3, 5 og 7, før
kommunal overtagelse // 2 lystryk. Jf. også LA, KTP 376.
f. Silkeborg kommune.
Bygningsinsp.s kontor // opmåling af ejendommene, nr. 3, 5 og 7, før
renovering //4 lystryk. Jf. også LA, KTP 376.
f. samme.
Bygningsinsp.s kontor // nedrivn. af sidehuset; ombygn. og renov. af
ejendommen, samt indretn. af lejl. i tagetagen // 17 lystryk.
Jf. også LA, KTP 376.
f. samme.
Bygningsinsp.s kontor // opførelse af pergola-arrangement til siddeområde og cykelparkering i det fælles gårdareal til nr. 3,
5 og 7 // 3 lystryk.
f. samme.
Silkeborg (Vinthers) Seminarium – Kornmod Realskole.

(4)
1928-19721928

1972-73
1985

(6)
1892-1926
1926-30
1930-1972-

Ejerforhold.
Emil Stecher, bogtrykker.
Kornmod Realskole.
# hm.
A.P. Nielsen, ark., Kjellerup // opførelse af erhvervs- (bogtrykkeri)
og beboelsesejendom i 2 etager m. mansartetage //
lystryk. Jf. også LA, KTP 622.
f. bogtrykker Emil Stecher.
Eskild Hermansen // ombygn. af ejendommen til skoleformål // 3 lystryk
f. Kornmod Realskole.
Eskild Hermansen // mindre ombygn. og renov. af ejendommen efter
omfattende vandskade // 3 lystryk.
f. samme.
Ejerforhold.
Thorlund-Rasmussen, kordegn.
Marie Christiane Thorlund, enkefrue.
M.C. Thorlunds arvinger.
Kornmod Realskole.
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1928-45
1995-96

(8)
1892-1919
1919-1935-1972-

LKJ

# hm.
Knud Sørensen; P. Svostrup m.fl. // opførelse af garage og værkstedsbygning m.v. // 1 blå- og 2 lystryk. LA, KTP 622.
f. flere ejere.
Årstiderne Arkitekter A/S // nedrivn. af al eksist. byggeri på
grunden og opførelse af en ny skolebygn. i 3 etager
m. udnyttet tagetage som for- og sidehus i skel mod
nr. 8 // 9 lystryk.
f. Kornmod Realskole.
Ejerforhold.
K. Kristiansen, landinspektør.
Bodil Kristiansen, direktør.
Axel Kristiansen, landinspektør.
Kornmod Realskole.

# hm.
1905 og 19 Hans Chr. Rasmussen m.fl. // tilbygn. af etage til den eksist. beboelsesejendom, til både for- og sidehus (1905), og opførelse af
bilgarage (1919) // 1 blåtryk (1919). LA, KTP 622.
f. flere ejere.
1919
Hans Chr. Rasmussen // indretn. af wc i ejendommen // blåtryk.
f. landinspektør K. Kristiansen.
1935
Knud Sørensen // udv. af den eksist. tegnestue i sidehuset // lystryk.
f. landinspektør Axel Kristiansen.
1980
Eskild Hermansen // indv. ombygn. af tagetagen // lystryk.
f. Kornmod Realskole.
(10)
1894-96
1896-1907
1907-33
1933-61
19611896

Ejerforhold.
P. Lauritzen.
P.J.N. Vinther, seminarieforstander og
A.H.N. Kirkeskov, realskolebestyrer.
P.J.N. Vinther, seminarieforstander.
Herluf Jensen, seminarieforstander.
Kornmod Realskole.
# hm.
Frimodt Clausen, ark., Århus // opførelse af skolebygning i 2 etager
m. udnyttet tagetage, bestående af 11 fag m. fremhævet
midtfag // # tegn. mat. Jf. foto i: Jan Horskjær,
’Silkeborg 1845-1982’, s. 129.
f. P.J.N. Vinther og A.H.N. Kirkeskov, som øvelsesskole. (LKJ).

1894-1933
1933-61
1961-

Ejerforhold.
P.J.N. Vinther, seminarieforstander.
Herluf Jensen, seminarieforstander.
Kornmod Realskole.

1894

# hm.
Frimodt Clausen, ark., Århus //opførelse af skolebygning i 2 etager

(12)
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1914
1925
1935

(10-12)

LKJ

m. udnyttet tagetage, bestående af 5 fag m. fremhævet
midtfag // # tegn. mat. Jf. foto i: Jan Horskjær,
’Silkeborg 1845-1982’, s. 129.
f. P.J.N. Vinther, som seminarium. (LKJ).
K.P. Kristjansen // tilbygn. af veranda i 2 etager til vestgavlen // blåtryk.
f. samme.
C. Jensen // indretn. af wc i tagetagen // 2 blåtryk.
f. samme.
William Nissen, ark., Kbh. // indv. ombygn. og indlæggelse af centralvarme i ejendommen // 2 pennetegn. (delvis farvelagte).
f. seminarieforstander Herluf Jensen.
I gården bag de to hovedbygninger blev efterhånden opført adskillige
skolebygninger af forsk. art, hvoraf de tidligste ikke er omtalt eller
beskrevet i kommunens byggesagsarkiv. (LKJ).

1909
1961
1961

1967
1968
1968
1970
1988-89

1990-91

K.P. Kristjansen // mindre ombygn. af den eksist. gymnastikbygn. i
gården bag nr. 12 // blåtryk.
f. seminarieforstander P.J.N. Vinther.
E. Svendsen Pedersen // opmåling af de to hovedbygninger // 3 lystryk.
f. Kornmod Realskole.
J. Gam Pedersen, ark. // mindre indv. ombygning af nr. 10 og 12 og ombygning af den gamle pedelbolig til skolekøkken, samt tilbygning hertil af forgang og vaskeri i en etage som sidehus
i skel mod nr. 8 – nedrevet før 1995 // 5 lystryk.
f. samme.
Jørgen Fr. Nielsen, ark., Silkeborg // opførelse af 2 ’Record-skolepavilloner’ i gården bag nr. 10 // lystryk.
f. samme – nedrevet 1988.
Jørgen Fr. Nielsen // mindre ombygn. af den eksist. gymnastikbygn. i
gården bag nr. 12 // 2 lystryk.
f. samme.
Jørgen Fr. Nielsen // udskiftn. af taget på hovedbygn., nr.10, og mindre
ombygn. af vestgavlen //lystryk.
f. samme.
Eskild Hermansen // ombygn. af den tidl. forstanderbolig til klasseværelser // 2 lystryk.
f. samme
Årstiderne Arkitekter A/S // nedrivn. af de eksist. skolepavilloner og
opførelse af ny skolebygn. i 2 etager i gården bag nr. 8
og 10 – ’005’ på byggekort, 1995; samt ombygn. af den
eksist. gymnastikbygn. og stor tilbygn. af festsal hertil i
en etage mod vest – hhv. ’003’ og ’004’ på byggekort,
1995 // 15 lystryk.
f. samme – skoleudbygning, 1. etape.
Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af skolebygn. i 2 etager vinkelret på den i 1988-89 opførte bygn. – ’005’ på byggekort, 1995 // 14 lystryk.
f. samme – skoleudbygning, 2. etape.
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1993
1996
2004

5

LKJ

Hv. // opførelse af cykelskur bagerst i gården mod nordøst – ’008’ på
byggekort, 1995 // lystryk.
f. samme.
Årstiderne Arkitekter A/S // indretn. af ny legeplads bag nr. 6-8, samt
indretn. af nye og udbygn. af eksist. flugtveje // 4 lystryk.
f. samme.
Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. og renov. af de to gamle hovedbygn. – ’001’ og ’002’ på byggekort, 1995 // 9 lystryk.
f. samme.
Tømrermester C.T. Christensen.

1897-1918
1918-34
193419611900

1916
1961/62
1988/89
1989-90

1990

7

Ejerforhold.
C.T. Christensen, tømrermester.
Marinus Bentsen.
Ella Bentsen, enkefrue.
Silkeborg kommune.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet tagetage
som forhus samt sidehus i 2 etager i skel mod nr. 3 nedrevet 1989-90 // # tegn. mat.
f. tømrermester C.T. Christensen.
Hv. // tilbygn. af værkstedsbygn. i 2 etager til sidehuset // pennetegning.
f. samme.
Bygningsinsp.s kontor // opmåling af ejendommene, nr. 3, 5 og 7, før
kommunal overtagelse // 2 lystryk. Jf. også LA, KTP 376.
f. Silkeborg kommune.
Bygningsinsp.s kontor // opmåling af ejendommene, nr. 3, 5 og 7, før
renovering // 4 lystryk. Jf. også LA, KTP 376.
f. samme.
Bygningsinsp.s kontor // nedrivn. af sidehuset; ombygn. og renov. af
ejendommen , samt tilbygn. af altangang på gårdsiden //
17 lystryk. Jf. også LA, KTP 376.
f. samme.
Bygningsinsp.s kontor // opførelse af pergola-arrangement til siddeområde og cykelparkering i det fælles gårdareal til nr. 3,
5 og 7 // 3 lystryk.
f. samme.
Tømrer M. Hansen.

1888-1918
1918-21
1921-23
1923-24
1924-26

Ejerforhold.
M. Hansen, tømrer.
C.P. Nielsen.
Søren Henriksen.
N.C. Nielsen.
P. Bundgaard.
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1926-34
19341961-

Carl Chr. Sørensen.
Helene Hansen.
Silkeborg kommune.

1900

# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m . udnyttet tagetage
som forhus og vaskehus i en etage som sidehus i skel
mod nr. 9 – nedrevet 1989-90 // # tegn. mat.
f. tømrer M. Hansen.
Knud Sørensen // indretn. af wc // pennetegning.
f. sadelmager Hansen
Hv. // tilbygn. af værkstedsbygn. i en etage som side-baghus i tilknytn.
til det eksist. sidehus // pennetegning.
f. malermester L. Mortensen – nedrevet 1972.
Bygningsinsp.s kontor // opmåling af ejendommene, nr. 3, 5 og 7, før
kommunal overtagelse // 2 lystryk. Jf. også LA, KTP 376.
f. Silkeborg kommune.
Bygningsinsp.s kontor // opmåling af ejendommene, nr. 3, 5 og 5, før
renovering // 4 lystryk. Jf. også LA, KTP 376.
f. samme.
Bygningsinsp.s kontor // nedrivn. af sidehuset; ombygn. og renov. af
ejendommen, samt tilbygn. af altangang på gårdsiden //
17 lystryk. Jf. også LA, KTP 376.
f. samme.
Bygningsinsp.s kontor // opførelse af pergola-arrangement til siddeområde og cykelparkering i det fælles gårdareal til nr. 3,
5 og 7 // 3 lystryk.
f. samme.

1937
1938
1961/62
1988/89
1989-90

1990

9

Sognefoged N.R. Kokberg.

1885-86
1886-87
1887-98
1898-1924
1924
1924-26
19261860(?)

1901

Ejerforhold.
Mads Christensen, murer.
P. Lauritzen, overportør.
Jens Christensen Mølbak.
N.R. Kokberg, sognefoged.
Niels Chr. Poulsen.
Knud Birk Nielsen.
Petrea Nielsen, enkefrue.
# hm.
Iflg. BBR-opl. - en noget for tidlig dat.! (LKJ) // beboelsesejendom i
en etage m. udnyttet tagetage med markant kvistparti
som forhus // # tegn. mat.
f. ?
Iflg. byggeanm. // opførelse af 2 sidehuse i en etage beliggende mod
hver sit skel // # tegn. mat.
f. sognefoged N.R. Kokberg.
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1969
1979

H.P. Andersen, snedker // indretn. af badevær. i sidehuset i skel mod
nr. 11 // lystryk.
f. sig selv.
DAI // indretn. af badevær. i forhusets tagetage // 3 lystryk.
f. galleriejer Willy Omme.

11

Tømrermester Niels Peter Nielsen.

1888-95
1895-97
1897-1913
1913-19
1919
1919-20
1920-22
1922-41-

Ejerforhold.
Niels Peter Nielsen, tømrermester.
Christen Olsen.
N.R. Kokberg, sognefoged.
Johannes Hjort.
P. Chr. Kjeldahl.
Mads Nødskov.
A.C. Larsen.
J. Chr. Jensen, cigarhandler.

1888

1928
1941
1961
1990

13

LKJ

# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage
som forhus, og sidehus i en etage i skel mod nr. 9 //
# tegn. mat. Se dog 1928-tegn.
f. tømrermester Niels Peter Nielsen.
K.P. Kristjansen // tilbygn. af tagkvist i 3 fag mod gaden // blåtryk.
f. cigarhandler J. Chr. Jensen.
Kristoffer Hansen // indretn. af wc i forhuset // lystryk.
f. samme.
Kristoffer Hansen // tilbygn. af sidehus i en etage til forhuset mod gården i skel mod nr. 9 // 2 lystryk.
f. skomagermester Henning Nielsen.
Knud Johansen, murerm. // opførelse af sidehus i en etage mel. de to
eksist. sidehuse i skel mosd nr. 9 // 2 lystryk.
f. samme.
Skomager Chr. Andersen.

1892-97
1897-1902
1902
1902-13
1913-18
19181900

Ejerforhold.
Chr. Th. Christensen, tømrer.
Chr. Andersen, skomager.
Ane Kirstine Andersen.
Chr. Larsen, postbud.
Sofie Nielsen.
Flere ejere.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage
som forhus, og sidehus i en etage i skel mod nr. 15 //
# tegn. mat. Jf. dog 1913-tegn.
f. skomager Chr. Andersen.
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1913
1948

M. Jensen, hv. // indsættelse af butiksvindue i forhuset mod gaden //
pennetegning.
f. Sofie Nielsen.
Kristoffer Hansen // indretn. af wc i forhuset i forb. m. trappen // lystryk.
f. købmand J.M. Sørensen.

14

Udgået.

15

Skomager Chr. Andersen.

1893-1904
1904-25
19251890

1909
1984/85

Ejerforhold.
Peter Lauritzen, overportør.
Chr. Andersen, skomager.
Peter Frede Will Lyhrs, gartner.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage
som forhus, og sidehus i en etage i skel mod nr. 13 //
# tegn. mat.
f. ?
Iflg. byggeanm. // opførelse af værkstedsbygn. i en etage som sidehus
midt på grunden i skel mod nr. 13 // # tegn. mat.
f. skomager Chr. Andersen.
Torben Larsen, byggetekniker // indretn. af badevær. i forhusets tagetage // lystryk.
f. Merete Nielsen.

16

Udgået.

17

Hans Ferd. Jepsen.

1893-97
1897-1934
1934-381900

1938
1955

LKJ

Ejerforhold.
Peter Lauritzen, overportør.
Hans Ferd. Jepsen.
Kirstine Jepsen, enkefrue.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage
m. markant, midtanbragt tagkvist i et fag, og sidehus
i en etage i skel mod nr. 19 // # tegn. mat.
f. Hans Ferd. Jepsen.
Max Pape // indretn. af ”Vandkloset under Trappen i Ejendommens Forgang” // pennetegning.
f. enkefru Kirstine Jepsen.
Kristoffer Hansen // ombygn. af det eksist. køkken i forhusets tagetage
til badevær. // lystryk.
f. arving efter Kirstine Jepsen.
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18

LKJ

Seminarieforstander P.J.M. Vinther – ’Børnehaven Skolegade’.

1884-85
1885-92
1892-95
1895-1914
1914-17
1917-18
1918-19
1919-27
1927-19631900
1931

1959
1959/60

1963
1972
1990-91

19

Ejerforhold.
N.C. Nielsen, murer.
Christoffer Steinecke, teglværksejer.
Ole Mogensen.
J. Petersen, bagermester.
Lars Andersen Bo, fhv. gårdejer.
Gustav Anton Enevoldsen.
Richard Kjær.
A/S Silkeborg Tømmerhandel.
P.J.M. Vinther, seminarieforstander.
Silkeborg kommune.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage
som tilbagetrukket sidehus i skel mod nr. 16 // # tegn. mat.
f. bagermester J. Petersen – nedrevet 1990.
Søren Vig Nielsen, ark. // opførelse af beboelsesejendom, villa, i en
etage m. udnyttet tagetage og markeret indgangsparti
m. 3-fags tagkvist, samt et lille udhus i en etage bag det
eksist. sidehus – nedrevet 1972 // lystryk (af facader).
f. seminarieforstander P.J.M. Vinther.
Knud Jørgensen, hv. // ombygn. af det eksist. sidehus til garager m.v. //
lystryk.
f. ørelæge K.J. Mogensen – nedrevet 1990.
Bygningsinsp.s kontor v. Frode Johansen // forslag til indv. ombygn. af
villaen til børnedaghjem // 1 blyantstegning og 3 lystryk.
Jf. også LA, KTP 187.
f. Silkeborg kommune.
Bygningsinsp.s kontor // mindre indv. ombygn. af villaen til børnedaghjem // 2 lystryk.
f. samme, udlejet til ’Forsorgscentret for Midtjylland’.
Chr. Høegh, tømrerm. // opførelse af mindre svømmehal i tilknytn. til og
bag det eksist. sidehus // lystryk.
f. samme – nedrevet 1990.
Ejendomsadmin. // nedrivn. af de eksist. sidehuse og opførelse af
en større tilbygn. i en etage bag villaen, vinkelret på
denne // 15 lystryk.
f. samme, til ’Børnehaven Skolegade’.
Murermester Jørgen Kornerup-Bang.

1880-92
1892-1911
1911-19
1919-24
1924-26

Ejerforhold.
B.C. Schmidt, murermester.
Peter Lauritzen, overportør.
Jørgen Kornerup-Bang, murermester.
P. Erfurt, savskærer.
Mathias Petersen.
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1926-34
1934-40-

LKJ

N. Christensen Møller.
K. Kristensen Hylke, jernhandler.

1911

# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af kontor- og værkstedsbygn. i en etage
som baghus – ’a’ på byggekort 1911 // blåtryk.
f. murermester Jørgen Kornerup-Bang – nedrevet 1979.
1929
Rye-Esbak // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m. kælder,
indeh. 2 lejl, som sidehus forrest på grunden i skel mod
nr. 21 – ’e’ på byggekort, 1911 // pennetegn. og blåtryk.
f. savskærer P. Erfurt(!).
1940
Hv. // indretn. af wc på 1. etage i sidehuset // blyantstegning.
f. jernhandler K. Kristensen Hylke.
1956 og 59 Kristoffer Hansen // tilbygn. af en etage til den eksist. værksteds- og
lagerbygn. bag sidehuset i skel mod nr. 21 – ’g’ og ’h’
på byggekort, 1911 // 2 lystryk.
f. produkthandler K. Bradal – nedrevet 1979.
1979
Kingo Karlsen A/S // nedrivn. af baghuset, samt de bagerste sidehuse,
indeh. lager- og værkstedsfaciliteter – ’a’, ’g’ og ’h’ på
byggekort, 1911 // indtegnet på byggekort, 1911.
f. Silkeborg kommune.
20

Udgået.

21

Bygmester Kristoffer Hansen.

1893-1917
1917-39
1939-611900
1919
1929
1933
1934

Ejerforhold.
Chr. Nielsen, murermester.
Alfred Jensen, fabrikant.
Kristoffer Hansen, bygmester.
# hm.
Iflg. byggeanm. // opførelse af baghus ”efter medfølgende Tegning” (gået tabt!) // # tegn. mat.
f. murermester Chr. Nielsen – nedrevet 1942.
Hans Chr. Rasmussen // opførelse af værksted i en etage som side-baghus(?) i skel mod nr. 23 // blåtryk.
f. fabrikant Alfred Jensen – nedrevet 1942.
Hv. // opførelse af beboelsesbygn. i 2 etager m. kælder som sidehus i
skel mod nr. 19 – ’a’ på byggekort, 1939 // pennetegning.
f. tømrermester Andr. Hansen(!).
Kristoffer Hansen // opførelse af vaskehus i en etage som sidehus i skel
mod nr. 23 – ’d’ på byggekort 1939 // lystryk.
f. fabrikant Alfred Jensen – nedrevet 1942.
Kristoffer Hansen //opførelse af værksteds- og beboelsesbygn. i hhv. 2
etager m. udnyttet tagetage og en etage som sidehus i skel
mod nr. 23, foran det eksist. vaskehus – hhv. ’b’ og ’c’ på
byggekort, 1939 // lystryk.
f. samme – nedrevet 1942.
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1939

1942

1957
1960

1961
1967

22-24

1922-66

1980-81
1989

23A-B

Kristoffer Hansen, bygmester // opførelse af beboelsesejendom i 4
etager m. kælder som forhus – ’h’ på byggekort, 1939 //
blyantstegn. (tagkonstruktion) og lystryk.
f. sig selv.
Kristoffer Hansen // nedrivn. af de eksist. side-baghuse mod nr. 23 og
opførelse af værkstedsbygn. i 2 etager, flankeret af 2 lagerbygn. i en etage som nye side-baghuse i skel mod nr. 23 ’i’, k’ og ’l’ på byggekort, 1939 // lystryk.
f. sig selv.
Kristoffer Hansen // indretn. af butik i forhuset, st.tv. – facadeændring //
2 lystryk.
f. sig selv.
Kristoffer Hansen // opførelse af kontor- og beboelsesbygn. i 2 etager
og garage i en etage som sidehuse i skel mod nr. 19 bag
det eksist. sidehus her – ’m’ og ’n’ på byggekort, 1939 //
2 lystryk.
f. sig selv.
Kristoffer Hansen // ombygn. af og tilbygn. til de eksist. sidehuse
mod nr. 23 – ’c’ og ’d’ på byggekort, 1939 // lystryk.
f. sig selv.
Nil Bro, Brobyværk // ombygn. af den eksist. butik i forhuset, st. tv.,
til renseri // 2 lystryk.
f. Jørgen Agertoft, ’record Rens’.
SID.

1884-88
1888-1907
1907-26
1926-1962-

LKJ

Ejerforhold.
N.C. Nielsen, murer.
Th. Nielsen, bankbogholder.
Hansine Nielsen, enkefrue.
Jens Pedersen Holm.
Arbejdsmændenes Fagforening – Specialarbejderskolen – SID.
# hm.
Arkitektkontoret, Sanatorievej 25; DAI; K,P, Kristjansen; Per B.
Laursen; Niels H. Nielsen; Max Pape // vedr. adskillige ny-, tilog ombygn. i tilknytn. til den eksist. ejendom //
1 blyants- og 2 pennetegninger, 1 blåog 9 lystryk. LA, KTP 623.
f. flere ejere.
DAI // nedrivn. af al eksist. byggeri og opførelse af ny kontorejendom i 2 etager m. kælder // 6 lystryk.
f. SID.
Tømrenes Andelsselskab // opførelse af cykelskur // 3 lystryk.
f. samme.
Tømrermester Chr. Kjeldgaard – Barber Arne Ahlmann Jepsen.
Ejerforhold.
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1883-90
1890-1903
1903-12
1912-18
1918-22
1922-30
1930-

(23A)

Chr. Kjeldgaard, tømrer.
Rasmus Nielsen.
Chr. Kjeldgaard, tømrermester.
A. Høyer, tømmerhandler og
Chr. Nielsen, murermester.
Marinus Traberg, bødkermester.
Arne Ahlmann Jepsen, barber.
Otto Bisgaard, sagfører.

1988

Grundstykket opdeles matrikulært i 117f, Skolegade 23A, og 177be,
Skolegade 23B.

1989

# hm.
De eksist. sidehuse i skel mod nr. 25 nedrives // se under nr. 23B.
f. B. Kjeldsen ApS.
Nielsen & Nielsens Tegnestue // opførelse af kontorejendom i 2
etager som forhus mod Skolegade // 7 lystryk.
f. B. Kjeldsen ApS.

1988-90

(23B)

LKJ

1910

1922-23
1923
1934

1939
1988-89

25A-D

# hm.
Hv. // opførelse af beboelsesbygn. i en etage m. kælder og udnyttet
tagetage m. 3-fags kvistparti, placeret på den bagerste
tredjedel af grunden // delvis farvelagt pennetegning.
f. tømrermester Chr. Kjeldgaard.
C. Jensen // tilføjelse af mansartetage til den eksist. bygn. // blåtryk.
f. barber Arne Ahlmann Jepsen.
C. Jensen // opførelse af sidehus i en etage, indeh. brændselsrum og
latriner, i skel mod nr. 25 // blåtryk.
f. samme – nedrevet 1989.
? // indretn. af 4 wc-er i den eksist. beboelsesbygn., samt tilbygn. af
4 tagkviste i forb. m. indretn. af lejl. i tagetagen //
usign., men dat., lystryk.
f. blikkenslagermester Jakob Christensen.
Max Pape // mindre tilbygninger til det eksist. sidehus // lystryk.
f. samme – nedrevet 1989.
Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. og renov. af den eksist. beboelsesbygn. // 7 lystryk.
f. B. Kjeldsen ApS.
Seminarielærer N.P. Hansen.

1901-10
1910-12
1912-19
1919-22
1922-30
1930-

Ejerforhold.
N.P. Hansen, seminarielærer.
H. Petersen.
Jensine Hvillum, enkefrue.
L.A. Bugge, enkefrue.
Carl Ostenfeldt.
Borghild Bugge, lærerinde.
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(25C-D)

1901

1983
1990

1990

(25A-B)

1910
1930
1994

(25A-D)

1998

# hm.
Iflg. byggeanm. // opførelse af beboelsesejendom i en etage m. delvis
udnyttet tagetage som forhus, samt sidehus i en etage i
skel mod nr. 27 – nedrevet 1990 // # tegn. mat.
f. seminarielærer N.P. Hansen.
F. Trans Lund, byggefa. // østgavlen isoleres m. en eternitbeklædning //
lystryk.
f. Thomas Bolvig, Brørup.
’Tegnestuen Kridthuset’ v. Steffen Nielsen // om- og udbygning af det
eksist. tofamiliehus (en lejl. pr. etage) til et dobbelthus (to
lejl. over to etager) // 5 lystryk.
f. ’Andelsboligforeningen Skolegade 25’.
’Tegnestuen Kridthuset’ v. Steffen Nielsen // det eksist. sidehus nedrives
og et cykelskur opføres // 4 lystryk.
f. samme.
# hm.
Iflg. byggeanm., hv. // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m.
kælder som baghus // usign., delvis farvelagt pennetegn.
f. seminarielærer N.P. Hansen.
Hans Chr. Rasmussen // indv. ombygn. af ejendommen, samt tilbygn. af
3 tagkviste mod syd // 3 blåtryk.
f. enkefru L.A. Bugge(?).
’Tegnestuen Kridthuset’ v. Steffen Nielsen // opførelse af svalegang mod
syd // 2 lystryk.
f. ’Andelsboligforeningen Skolegade 25’.
Tegnestuen ’Kridthuset’ v. Steffen Nielsen // renov. af de to beboelsesejendomme iflg. byfornyelsesprojekt // 19 lystryk.
f. samme.

26

Udgået.

27

Andelsboligforeningen Skolegade 27.

1884-85
1885-93
1893-99
1899-1900
1900-18
19181990/91
1991-92

LKJ

Ejerforhold.
J. Andersen og S. Pedersen.
R.P. Jepsen, ølhandler.
Rasmus Peter Jensen.
Jens L. Bruun.
Hans Jensen, murermester.
C.M. Christensen.
# hm.
Al eksist. byggeri nedrives // # tegn. mat.
f. ’Andelsboligforeningen Skolegade 27’.
Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af 2 beboelsesejendomme,
indeh. 12 andelsboliger: et forhus i 2 etager m. port-
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LKJ

gennemkørsel og udnyttet tagetage, og et baghus i 2
etager // 14 lystryk.

1997

28

f. samme.
A. Søndergaard, tømrer // opførelse af carport m. redskabsrum // lystryk.
f. samme.
Brændehandler Martin Christiansen – ’Børnehuset Akacien’.

1883-85
1885-86
1886-92
1892-94
1894-1910
1910-2819491910

1924

1928
1949
1951

1953
1967

1970
1986-87

Ejerforhold.
Anton Rosen, arkitekt.
F. Grabow, hotelforpagter.
J.P. Andersen, realskolebestyrer.
Chr. Christensen, fotograf.
M. Mortensen, lærer.
Martin Christiansen, brændehandler.
Silkeborg kommune.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet
tagetage som forhus, samt vaskehus i en etage som sidehus i skel mod nr. 30 // # tegn. mat.
f. brændehandler Martin Christiansen.
Max Pedersen // opførelse af en staldbygn. i en etage som sidehus i skel
mod nr. 30 bag det eksist. sidehus, samt et lille havehus
som baghus // 2 blåtryk.
f. samme.
S. Svostrup, hv. // indretn. af 2 wc-er i forhusets kælder // pennetegning.
f. samme.
Arkitektkontoret, Sanatorievej 25 // indv. ombygn. af stueetagen i forhuset til lokaler for fritidshjemsaktiviteter // lystryk.
f. Silkeborg kommune.
Bygningsinsp.s kontor // ombygn. af den tidl. staldbygn.til garager //
# tegn. mat. - iflg. udskrift af Silkeborg
Byraads Forhandlingsprotokol, 8.1.1951.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen // opførelse af transformerstation midt på grunden i
skel mod nr. 24 // 2 lystryk.
f. Silkeborg Elværk.
Bygningsinsp.s kontor v. Knud Lisberg // ombygn. af den forreste tredjedel af det eksist. garageanlæg i skel mod nr. 30 til lokaler
for fritidshjemsaktiviteter // lystryk.
f. Silkeborg kommune.
Bygningsinsp.s kontor v. Knud Lisberg // indv. ombygn. af 1. etage i
forhuset til lokaler for fritidshjemsaktiviteter // 2 lystryk.
f. samme.
Bygningsinsp.s kontor v. B.C. // indv. ombygn. af tagetagen i forhuset til
lokaler for fritidshjemsaktiviteter, samt opførelse af indv.
brandtrappe // lystryk.
f. samme.
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1994-95
1996

2001

29

LKJ

Ejendomsadmin. v. B.M. // indv. ombygn. af 1. etage og tagetagen i forhuset til bl.a. børnehaveaktiviteter m.v. // 3 lystryk.
f. samme, til ’Børnehuset Akacien’.
Ejendomsadmin v. B.M. // ombygn. af den midterste tredjedel af det
eksist. garageanlæg i skel mod nr. 30 til overdækket legeareal // 2 lystryk.
f. samme.
Ejendomsadmin. v. B.M. // ombygn. af den sidste tredjedel af det eksist.
garageanlæg til vuggestue – facadeændring // 9 lystryk.
f. samme.
Snedker N.P. Ramsing.

1887-97
1897-99
1899-1905
1905-17
1917-29
19291900

1913

1922
1967
1971
1988
1988
1992

Ejerforhold.
M. Poulsen, guldsmed.
H. Eriksen, købmand.
N.P. Ramsing, snedker.
Knud R. Andersen, købmand.
Aage J. Pedersen, købmand.
J. Nørregaard Fruelund, købmand.
# hm.
If.g. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. portgennemkørsel og udnyttet tagetage som forhus, og beboelses- og værkstedsejendom i en etage som baghus,
samt vaskehus i en etage som sidehus mel. for- og baghus i skel mod nr. 31 – hhv. ’a’, ’b’ og ’c’ på byggekort,
1913 // # tegn. mat.
f. snedker N.P. Ramsing.
C. Jensen // opførelse af 3 tilbygn. til baghuset i form beboelsesbygn. i
en etage som sidehus i skel mod nr. 27, samt vognport m.v.
i en etage som sidehuse i skel mod nr. 31 – hhv. ’d’, ’e’ og
’f’ på byggekort, 1913 // 2 blåtryk.
C. Jensen // opførelse af ”Automobil Garage” mel det eksist. vaskehus
og baghuset – ’g’ på byggekort, 1913 // blåtryk.
f. købmand Aage J. Pedersen.
? // indretn. af toiletter i baghusets stue- og tagetage // lystryk.
f. købmand Chresten Nielsen.
Erik Hedegaard, blikkenslager // indretn. af toiletter i forhusets 1. etage
og tagetage m.v. // lystryk.
f. samme.
Nednivn. af alle eksist. side- og baghuse // # tegn. mat.
f. ’K.K. Totalbyg’, Vestergade 97.
Nielsen & Nielsens Tegnestue // opførelse af stor lagerbygn. som nyt
sidehus i skel mod nr. 31 // lystryk.
f. samme.
H.J. Nielsen ApS, byggefa., Virklund // ombygn. af portgennemkørsel i
forhuset til beboelse // 6 lystryk.
f. sig selv.
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1992
2001

30

LKJ

H.J. Nielsen ApS // opførelse af carport til 6 biler som sidehus i skel
mod nr. 31 // 3 lystryk.
f. sig selv.
H.J. Nielsen ApS // ombygn. af eksist. butikslokaler i forhuset, st. th.,
til beboelse – facadeændring // 2 lystryk.
f. sig selv.
Ostegrosserer H. Petersen.

1883-84
1884-92
1892-95
1895-1900
1900-02
1902-04
1904-12
1912-18
19181900

1912

1913

1944

1962
1964

Ejerforhold.
P. Christensen, karetmager.
Rasmus Laursen.
P. Christensen, høker.
M. Madsen.
? Ramsing, ingeniør.
Carl Selmer, gårdejer.
Chr. Bentsen, slagtermester.
Jens Peter Rasmussen og/eller
H. Petersen, ostegrosserer.
Marinus Traberg.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet tagetage
som forhus, t.v. på grunden mod nr. 32, samt vaskehus,
stald- og værkstedsbygninger i en etage som side-baghuse – hhv. ’a’, ’b’, ’d’ og ’e’ på byggekort, 1912 //
# tegn. mat.
f. ingeniør Ramsing.
C. Jensen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m.
portgennemkørsel og udnyttet tagetage som forhus, t.h.
på grunden mod nr. 28, samt sidehus i 2 etager m. mansartetage i skel mod nr. 28 – ’f’ på byggekort, 1913 //
4 blåtryk.
f. ostegrosserer H. Petersen.
Iflg. byggeanm., C. Jensen // opførelse af staldbygn. i en etage som sidehus bag det eksist. baghus i skel mod nr. 32 – ’g’ på byggekort, 1912 // # tegn. mat.
f. samme.
Kristoffer Hansen // nedrivn. af de eksist. baghuse (’d’ og ’e’ på byggekort, 1912), og opførelse af beboelsesbygn. i 2 etager
m. udnyttet tagetage som nyt baghus – ’h’ på byggekort, 1912 // lystryk.
f. murermester Ingemann Møller.
Kristoffer Hansen // ombygn. og udv. af den eksist. butik i forhuset t.h. //
lystryk.
f. brød- og mælkehandler H. Blokager.
? // nedrivn. af det eksist. sidehus i skel mod nr. 32 -’b’ på byggekort,
1912, og opførelse af 3 halvtage – ’i’, ’k’ og ’l’ på byggekort, 1912 // # tegn. mat. Jf. byggekort, 1912, m. påtegn.
f. samme.
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31

LKJ

Skovkasserer J.P. Christensen.

1885-93
1893-97
1897-1900
1900-1906
1906-08
1908-12
1912-15
1915-19
1919
1919-24
19241912

1912
1919

1924
1934
1934
1946
1959

1983

1998

Ejerforhold.
A.(?) Nørgaard, landinspektør.
Jens Andersen Bæk.
Chr. Nielsen.
Jens Larsen.
N.C. Nielsen, landbrugskandidat.
Christoffer Christensen, bagermester.
J.P. Christensen, skovkasserer.
Steen F. Søndergaard, landpost.
A.N. Buchave.
Max William Pedersen, tømrermester.
C. Vils, væver.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m . udnyttet tagetage
som forhus, vaskehus i en etage som sidehus i skel mod
nr. 29, samt beboelsesbygn. i 2 etager som baghus hhv. ’a’, ’b’ og ’c’ på byggekort, 1919 // # tegn. mat.
f. skovkasserer J.P. Christensen.
C. Jensen // tilbygn. af 5 et-fags tagkviste til forhuset mod gaden //
blåtryk.
f. samme.
Max W. Pedersen, tømrerm. // opførelse af en værkstedsbygn. i en
etage som sidehus i skel mod nr. 29 bag det eksist. baghus – ’d’ på byggekort, 1919 // pennetegning.
f. sig selv.
Max W. Pedersen // indretn af 3-vær.s lejl. i forhusets tagetage t.v.,
samt tilbygn. af tagkvist mod gården // blåtryk.
f. sig selv.
A. Ustrup // indretn. af 3-vær.s lejl. i forhusets tagetage t.h., samt
tilbygn. af tagkvist mod gården // blåtryk.
f. mælkehandler P. Petersen.
A. Ustrup // tilbygn. af wc i 2 etager til forhuset mod gården // lystryk.
f. samme.
Kristoffer Hansen // opførelse af værksted i en etage som side-baghus
i skel mod nr. 29 – ’f’ på byggekort, 1919 // lystryk.
f. malermester J. Larsen.
Alfr. J. Mortensen // opførelse af værkstedsbygn. i en etage som baghus i tilknytn. til det eksist. værksted – ’g’ på byggekort,
1919 // lystryk.
f. rentier Carl O. Sørensen.
Årstiderne Arkitekter A/S // nedrivn. af alle de eksist. side- og baghuse og opførelse af nyt, stort sidehus i en etage, indeh.
lager -,tørre- og sprøjterum, i skel mod nr. 29 //
4 lystryk.
f. møbelfabrikant C.F. Christensen.
De bagerste 2/3 af grunden, incl. sidehus fra 1983, udskilles og tillægges
Toldbodgade 29-31, Daghøjskolen.
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1999-2000

32

LKJ

Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. og renov. af forhuset iflg. byfornyelsesprojekt // 17 lystryk.
f. Hans Nielsen.
Ingeniør Peter Gårsted.

1883-1910
1910-18
1918
1918-31
1931-37-19441880
1937
1966

1973

33

Ejerforhold.
Severin Laursen, tømrermester.
Mads Jensen Lund, degn.
A.L. Jørgensen.
Peter Christensen.
J.P. Holt, skræddermester.
Merrild Christensen, købmand.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager som forhus og værkstedsbygn. i en etage som baghus // # tegn. mat.
f. ? – forhuset nedrevet 1973.
Eivind Kristiansen // indretn. af et-vær.s lejl. i baghuset // lystryk.
f. skræddermester J.P. Holt.
Niels H. Nielsen // ombygn. af og mindre tilbygn. i en etage til baghuset,
samt opførelse af garage i tilknytn. hertil som side-baghus i
skel mod nr. 34 // 2 lystryk.
f. malermester Egon Farsøe Nielsen.
Mogens Storgaard Madsen // nedrivn. af det eksist. forhus og opførelse af kontorbygn. i en etage som nyt forhus // lystryk.
f. ingeniør Peter Gårsted.
Former F.A. Jørgensen.

1896-1902
1902-391896

1921
1939
1978
1979

Ejerforhold.
F.A. Jørgensen, former.
Karoline Hermansen, enkefrue.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage
som forhus, og vaskehus i en etage som sidehus i skel
mod nr. 31 // # tegn. mat.
f. former F.A. Jørgensen.
C. Jensen // mindre tilbygn. i en etage til sidehuset // blåtryk.
f. enkefru Karoline Hermansen.
Hv. // tilbygn. af wc mel. for- og sidehus // lystryk.
f. samme.
? // indretn. af badevær. i det eksist. sidehus og mindre tilbygn. af ny
baggang hertil // lystryk.
f. automaler Johan Pedersen.
Niels Winther, ark. // ombygn. og renov. af ejendommen // lystryk.
f. sig selv.
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34

LKJ

Tømrermester R.L. Rasmussen.
Hj. Toldbodgade.
1936
1995-96

35

# hm.
Max Pape // opførelse af beboelsesbygn. i 4 etager m. kælder, indeh.
8 lejl., som hjørneejendom // lystryk.
f. tømrermester R.L. Rasmussen.
Arkitekthuset i Silkeborg // renov. af køkkener og badeværelser samt udskiftning af varmeanlæg // # tegn. mat.
f. ’Loge 56, Silkeborg’ v. Hilmer Pedersen.
Træskomager N. Chr. Nielsen.

1896-1931
1931-391927

1939

37

Ejerforhold.
N. Chr. Nielsen, træskomager.
Else Kirstine Nielsen, enkefrue.
# hm
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage
som forhus, og sidehus i en etage i skel mod nr. 37 //
# tegn. mat.
f. træskomager N. Chr. Nielsen.
Eivind Kristiansen // tilbygn. af wc mel. for- og sidehus // lystryk.
f. enkefru Else Kirstine Nielsen.
Sten- og billedhuggermestrene P. Jørgensen og J. P. Jørgensen.
Hj. Toldbodgade.

1892-94
1894-1900
1900-19
1919-371900
1924

1931
1937
1946

Ejerforhold.
Søren Pedersen, værtshusholder.
Th. Nielsen, bankbogholder.
Peter Jørgensen, sten- og billedhugger.
Jørgen P. Jørgensen, billedhugger.
# hm.
Iflg. byggeanm. // opførelse af værksted i en etage som side-baghus
i skel mod nr. 35 // # tegn. mat.
f. sten- og billedhugger Peter Jørgensen.
K.P. Kristjansen // opførelse af beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus og vaskehus m.v. i en etage
som sidehus i skel mod nr. 35 // blåtryk.
f. billedhugger Jørgen P. Jørgensen.
Jørgen P. Jørgensen // udv. af det eksist. værksted // lystryk.
f. sig selv.
Max Pape // tilbygn. af badevær. mel. for- og sidehus // lystryk.
f. samme.
Niels H. Nielsen // ombygn. af og tilbygn. i en etage til det eksist. værksted // lystryk.
f. smed A. Sørensen.
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1996
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DAI // ombygn. og renov. af ejendommen iflg. byfornyelsesprojekt //
4 lystryk.
f. murermestrer Poul M. Henriksen.

38-69

Hvad Ejerforhold angår, hører Skolegade 38-69 i matrikulær henseende til Silkeborg Markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer
af LA.

38A-F

Vognmand Axel Nielsen – Malermester H. Toft Nielsen.

(38F)

1900

1938

(38A-E)

1972-73

39

# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage
m. 2-fags tagkvist, samt sidehus i en etage i skel mod
nr. 40 // # tegn. mat.
f. ?
Sv. Aa. Rasmussen, murerm. // opførelse af garage som side-baghus
i skel mod nr. 40 og tilbygn. af wc mel. for- og sidehus nedrevet // lystryk.
f. vognmand Axel Nielsen.
I/S Virkelyst, byggefa., Virklund // opførelse af beboelsesbygn. i en
etage, indeh. 5 klubvær., som sidehus i skel mod Toldbodgade 18 // 8 lystryk.
f. malermester H. Toft Nielsen.
Silkeborg Sygekasse – HK Silkeborg – Tømrer- og Snedkerforbundet i Silkeborg – Forbundet Træ-Industri-Byg.
Hj. Toldbodgade.

1951-52
1982
1996

40

# hm.
Arkitektkontoret, Sanatorievej 25 // opførelse af kontor- og beboelsesejendom i 3 til 4 etager m. kælder // 5 lystryk.
f. Silkeborg Sygekasse.
DAI // indretn. af kontorer m.v. på 1. etage // lystryk.
f. HK Silkeborg.
Aage Jensen, rådg. ing. // etablering af spindeltrappe mel. stue- og 1.
etage // lystryk.
f. Tømrer- og Snedkerforbundet i Silkeborg.
Kriminaloverbetjent E. Berg Kristiansen.

1900

?

# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. midtanbragt portgennemkørsel og udnyttet tagetage som forhus, samt
sidehuse i en etage mod begge skel // # tegn. mat.
f. ?
? // opmåling af for- og sidehuse // usign.og udat. pennetegning.
f. ?
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1967-68

41

LKJ

H. Kvist // indv. renov af forhuset, samt opførelse af 4 garager som
baghus // lystryk.
f. kriminaloverbetjent E. Berg Kristiansen.
Slagtermester Vald. Petersen.

1900
1925
1951
1957
1982

42

# hm.
Iflg. BBR-opl. //beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet
tagetage som forhus // # tegn. mat.
f. ?
Hv. // indretn. af butik m. sammenhængende butiksvindue og –dør i de
to fag t.v. mod gaden // usign., men dat., pennetegn.
f. slagtermester Vald. Petersen.
Arkitektkontoret, Sanatorievej 25 // tilbygn. af tagkvist mod gaden i
forb. m. indretn. af lejl. i tagetagen // lystryk.
f. samme.
Gustav Hansen, murerm. // ind- og udv. ombygn. i forb. m. flytning af
den eksist. butik til stueetagen t.h. // lystryk.
f. slagtermester M. Lykke Petersen.
Ejner Olesen // større ombygn. af ejendommen i forb. m. indretn. af 3
ejerlejl. heri, bl.a. indbefattet en reetablering af facaden
mod gaden til 4 vinduesfag // 9 lystryk.
f. murermester Tage Hansen.
Per K. Nielsen.

1984
1985

1985

43

# hm.
Nedrivn. af al eksist. byggeri, omfattende forhus i en etage m. udnyttet
tagetage og sidehuse i en etage i skel mod nr. 40 // # tegn.mat.
f. Per K. Nielsen, Sanatorievej 15.
Eskild Hermansen // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m.
portgennemkørsel og udnyttet tagetage, indeh. 6 lejl.,
som forhus // 7 lystryk.
f. samme.
Eskild Hermansen // opførelse af 6 carporte som sidehus i skel mod
nr. 40 // lystryk.
f. samme.
Arbejdsmand N. Kjærgaard – Silkeborg boligselskab.

1890

1923

# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage
som forhus, og sidehus i en etage i skel mod nr. 41 //
# tegn. mat. Jf. dog 1931-tegning.
f. ?
C. Jensen // tilbygn. af tagkvist mod gaden // blåtryk.
f. postkører Niels Hansen.
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1931
1931
1938
2000-01
2002-03

44
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A.E. Laursen // indretn. af butik i forhuset – facadeændring // pennetegn.
f. arbejdsmand N. Kjærgaard.
A. Ustrup // indretn. af køkken i forhusets tagetage // lystryk.
f. samme.
Kristoffer Hansen // indretn. af wc i forhusets tagetage // lystryk.
f. samme.
Årstiderne Arkitekter A/S // nedrivn. af al eksist. byggeri // # tegn. mat.
f. Aase Lindhardt Jensen.
Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m. portgennemkørsel og udnyttet tagetage, indeh.
5 lejl., som forhus, samt baghus i en etage // 9 lystryk.
f. Silkeborg Boligselskab.
Frk. K. Jørgensen – Tekstilarbejdernes Fagforening i Silkeborg.

1900
1938

1951
1979

45

# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage
som baghus // # tegn. mat.
f. ?
Max Pape // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og
udnyttet tagetage m. flerfags tagkviste mod gade og
gård som forhus // lystryk.
f. frk. K. Jørgensen.
Arkitektkontoret, Sanatorievej 25 // ombygn. af stuelejl. i baghuset til
kontorlokaler // lystryk.
f. Tekstilarbejdernes Fagforening i Silkeborg.
Ole Kiilerich, ark. og civ.ing. // ombygn. af hele baghuset til kontorlokaler // lystryk.
f. samme.
Glarmester E. Hansen.

1900

# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage som sidehus i skel mod
nr. 43 // # tegn. mat.
f. ?
1936
Kristoffer Hansen // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m.
kælder og udnyttet tagetage, indeh. 8 lejl., som forhus,
samt garage som sidehus i skel mod nr. 47 // 3 lystryk.
f. glarmester E. Hansen.
1941/43/47 Kristoffer Hansen // ombygn. af den eksist. garage og tilbygn. af værkværkstedslokaler hertil i tre omgange som et sammenhængende sidehus i en etage i skel mod nr. 47 // 3 lystryk.
f. samme.
1953
Kristoffer Hansen // ombygn. af forhusets stueetage t.v. til glarmesterforretn., samt indlæggelse af centralvarme i ejendommen facaden reetableret 1977 // 2 lystryk.
f. glarmester Immanuel Hansen.
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A. Gregersen // indretn. af de eksist. værkstedslokaler til 7 garager //
# tegn. mat.
f. Inger Gregersen.
Tømrermester og fabrikant Niels Jensen.

1907
1924
1907-59

# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af beboelsesejendom i en etage m. høj
kælder og udnyttet tagetage som forhus // blåtryk.
f. tømrermester Niels Jensen.
K.P. Kristjansen // tilbygn. af et vinduesfag til forhusets gavlside i skel
mod nr. 48 // blåtryk.
f. fabrikant Niels Jensen.
Forsk. ark. og hv. // vedr.opførelsen af adskillige værksteds-, fabriksog lagerbygn. m.v., som efterhånden udfylder det bagvedliggende grundareal // flere pennetegninger, blå- og lystryk.
f. samme og fabrikant P. Voetmann Jensen.
Fabriks- og lagerbygningerne m.v. er alle nedrevet og grundstykket
henligger nu som parkeringsareal. (LKJ).

47A-D og
Toldbodg. 26B-D
(47)

1930

1946
1950

(47A-D og
Toldbodg.
26B-D)

Fabrikant Aage Ølgod Jensen – Andelsboligforeningen
Centrum-Toldboden.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage, og
vaskehus m.v. i en etage som sidehus i skel mod 49, opført
midt på grunden // # tegn. mat.
f. ?
Alfr. J. Mortensen // opførelse af stor værkstedsbygn. i en etage på den
den bagerste del af gunden // 2 lystryk.
f. fabrikant Aage Ølgod Jensen.
Kristoffer Hansen // mindre tilbygn. i en etage til den eksist. værkstedsbygn. bag denne i skel mod nr. 49 // lystryk.
f. glarmester Immanuel Hansen.

1991

Al eksist. byggeri nedrevet.

1992-93

Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af 3 beboelsesejendomme i
hhv. 2½ etage m. portgennemkørsel som forhus mod
Skolegade, og 1½ etage som to baghuse, det ene som
baghus på det opr. grundstykke, det andet på fraskildt
grundstykke bag Toldbodgade 26 og 28 // 20 lystryk.
f. Andelsboligforeningen Centrum-Toldboden.
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48

Tømrermester N.P. Svostrup.
1936
1938

1987
1989
1992

49

# hm.
Knud Sørensen // opførelse af værksted og garage som sammenhængende sidehuse i en etage i skel mod nr. 46 // lystryk.
f. tømrermester N.P. Svostrup.
Knud Sørensen // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. kælder, portgennemkørsel og udnyttet tagetage som forhus, og sidehus i en etage i skel mod nr. 52, samt garage
i tilknytn. til det eksist. sidehus i skel mod nr. 46 //
5 lystryk.
f. samme.
Ejner Olesen // indretn. af VVS-værksted i de eksist. sidehuse i skel
mod nr. 46 // lystryk.
f. blikkenslager Kjeld Bjørnholt.
Ejner Olesen // mindre ombygn. af det eksist. VVS-værksted // 2 lystryk.
f. samme.
Ejner Olesen // renov. af ejendommen iflg. byfornyelsesprojekt, herunder udskiftning af vinduer, modernisering af køkkener
og badevær., brandsikring m.v. // 6 lystryk.
f. samme.
Murermestrene Martin og Henry Nielsen.

1915
1947

1949
1954

1957

1964-65

50

LKJ

# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage,
opført midt på grunden // # tegn.mat. Jf. dog 1947-tegn.
f. ?
Martin Nielsen(?), murerm. // ombygn. og udv. af den eksist. ejendom,
m. bl.a. etablering af portgennemkørsel og tilbygn. af tagkviste // usign., men dat., lystryk.
f. murermestrene Martin og Henry Nielsen.
Martin Nielsen, murerm. // opførelse af lagerbygn. i 2 etager som sidehus i skel mod nr. 47 – ’c’ på byggekort, 1947 // 2 lystryk.
f. samme.
Martin Nielsen, murerm. // opførelse af 2 lagerbygn. i en etage som sidebaghuse i skel mod hhv. nr. 47 og 51 – ’d’ og ’e’ på
byggekort, 1947, samt 2 garager som sidehus i skel mod
nr. 47 – ’f’ på byggekort, 1947 // 2 lystryk.
f. samme.
Martin Nielsen, murerm. // tilbygn. i en etage til den eksist. beboelse på
gårdsiden i skel mod nr. 47 og opførelse af garage i tilknytn. til de eksist. garager – ’g’ på byggekort, 1947.
f. samme.
Martin Nielsen, murerm. // ombygn. af de eksist. lagerbygn. i skel mod
nr. 47 – ’c’ og ’d’ på byggekort, 1947 // 2 lystryk.
f. sig selv.
Udgået.
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Silkeborg Ejendomsselskab A/S.
1983
1987-88

52

# hm.
Knud Sørensen og Ejner Olesen // nedrivn. af al eksist. byggeri på
grundene // # tegn. mat.
f. ?
Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af beboelsesejendom i 2
etager m. kælder og udnyttet tagetage, indeh. 24 etvær.s lejl., som forhus, samt cykelskur i gården //
11 lystryk.
f. Silkeborg Ejendomsselskab A/S.
Tømrermester Jens Jensen – Fabrikant Johan Staugaard.

1909
1938-39

1973

54

# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af værksteds- og beboelsesbygn. i en
etage m. udnyttet tagetage midt på grunden // 2 blåtryk.
f. tømrermester Jens Jensen – nedrevet 1973.
Max Pape // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. kælder og
mansartetage, indeh. 12 lejl., som forhus // pennetegn.
og lystryk.
f. fabrikant Johan Staugaard.
P.H. Knudsen // nedriv. af den eksist. værksteds- og beboelsesbygn.,
og opførelse af carport m. plads til 7 biler som sidehus i
skel mod nr. 48 // lystryk.
f. ’Ripensis Finansieringsselskab A/S’, Brædstrup.
Murermester A. Hansen.

1906

55

# hm.
K.P. Kristjansen // tilbygn. af entre m.v. i en etage til den eksist.
beboelsesejendom i skel mod nr. 52 // blåtryk.
f. murermester A. Hansen.
Tømrermester Svend Aage Hansen.

1951
1951-52

1967

# hm.
Sv. Aa. Hansen, tømrerm. // nedrivn. af al eksist. byggeri // # tegn.mat.
f. sig selv.
Kristoffer Hansen // opførelse af beboelsesejendom i 4 etager m.
kælder, portgennemkørsel og udnyttet tagetage, indeh.
8 lejl., som forhus, samt værkstedsbygn. i 2 etager som
baghus // 3 lystryk.
f. samme.
Peter Fahrenholtz, ark., Grenå // opførelse af 5 carporte som sidehus i
skel mod nr. 53 // lystryk.
f. salgschauffør Herman Sørensen.
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Vognmand A. Svendsen.
1900

1957

57

# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage
som forhus lidt tilbagetrukket fra gaden, samt vaskehus
i en etage som sidehus i skel mod nr. 58 // # tegn. mat.
f. ?
Tage Rasmussen // udgravning af kælder under hele forhuset // lystryk.
f. vognmand A. Svendsen.
Murermester A. Hansen – Tømrermester J. Jensen.

1911

58

# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af beboelsesejendom i en etage m.
kælder og udnyttet tagetage m. midtanbragt kvistparti, beliggende midt på grunden // blåtryk.
f. murermester A. Hansen og tømrermester J. Jensen.
Maskinarbejder Chr. Petersen.

1939

1982

59

# hm.
Max Pape // opførelse af beboelsesejendom i en etage m. kælder og
udnyttet tagetage m. markant, midtanbragt kvistparti
som forhus, lidt tilbagetrukket fra gaden // lystryk.
f. maskinarbejder Chr. Petersen.
’Barrit Portefabrik’, Hedensted // opførelse af dobbelt carport m. redskabsrum som sidehus i skel mod nr. 60 // 2 lystryk.
f. Edith. Høy.
Kæmnerkasserer Nic. Larsen – Grosserer Jens Hansen.

1911

1946
1952

60

# hm.
? //opførelse af beboelsesejendom i en etage m. kælder og udnyttet
tagetage, beliggende midt på grunden // usign., men dat.
pennetegning.
f. kæmnerkasserer Nic. Larsen.
Martin Nielsen, murerm. // opførelse af lagerbygn. i en etage som baghus // lystryk.
f. grosserer Jens Hansen.
? // opførelse af værkstedsbygn. i en etage m. høj kælder som sidehus
i skel mod nr. 61 // usign., men dat. lystryk.
f. samme.
Politibetjent J.K. Pedersen Brendholdt.

1907

# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af beboelsesejendom i en etage m.
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1959
1962

61

LKJ

kælder og udnyttet tagetage m. markant, midtanbragt
kvistparti som forhus, lidt tilbagetrukket fra gaden //
blåtryk.
f. politibetjent J.K. Pedersen Brendholdt.
? // mindre tilbygn. af ny forgang m.v. i en etage til ejendommen //
usign., men dat. pennetegning.
f. samme.
? // opførelse af garage som sidehus midt på grunden i skel mod
nr. 58 // usign., men dat. lystryk.
f. lærer Vagn Skibsted.
? // tilbygn. af frisørsalon i en etage til ejendommen i skel mod nr. 62 //
4 usign., men dat. lystryk.
f. samme.
Ølhandler S.K. Kristoffersen – Bygmester Poul Rasmussen.

1927

1960
1987
1988-89

62

# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af beboelsesejendom i en etage m.
kælder og udnyttet tagetage m. midtanbragt kvistparti som forhus, samt garage- og lagerbygn. i en etage
som sidehus i skel mod nr. 65 // 2 blåtryk.
f. ølhandler S.K. Kristoffersen – nedrevet 1987.
? // opførelse af lagerbygn. i en etage som side-baghus i skel mod
nr. 65 // usign., men dat. lystryk.
f. Rønbjerg Mejeri – nedrevet 1987.
Poul Rasmussen, bygmester // nedrivn. al eksist. byggeri // # tegn. mat.
f. sig selv.
Poul Rasmussen, bygmester // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m. portgennemkørsel og udnyttet tagetage, indeh.
8 lejl., som forhus // 2 lystryk.
f. sig selv.
Birthe Pedersen.

1897
1985
1996

63-65

# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage,
opført bagerst på grunden // # tegn. mat.
f. ?
Kaj Hørlykke, Bryrup // opførelse af carport som sidehus forrest på
grunden i skel mod nr. 60 // lystryk.
f. Birthe Pedersen.
Hv. // tilbygn. af badevær. i en etage til ejendommen // 2 lystryk.
f. Jeppe Birkelund.
Tømrermester Henry Andersen – Malernes Fagforening i Silkeborg - Silkeborg Nærradio.

-

# hm.
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1900

1959
1962
1963

1969
1986

64 og
Grønneg. 15

LKJ

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. 67 // # tegn. mat.
f. ?
Ferenc Orban, ark. // ombygn. af forhuset, incl. mindre facadeændring //
lystryk.
f. tømrermester Henry Andersen.
Henry Andersen, tømrerm. // opførelse af lager- og garagebygn. i en
etage som side-baghus i skel mod nr. 67 // lystryk.
f. sig selv.
Henry Andersen // mindre tilbygn. af lagerrum m.v. i en etage som sidehus i skel mod nr. 61 i tilknytn. til det eksist. baghus //
pennetegning.
f. sig selv.
DAI // indretn. af kontorer i det opr. for- og sidehus // 2 lystryk.
f. Malernes Fagforening i Silkeborg.
DAI // indretn. af radiostudio m.v. i de eksist. side-baghuse // 2 lystryk.
f. samme, udlejet til Silkeborg Nærradio.
Træhandler Jens Hansen.
Hj. Grønnegade.

1900
1914
(Grønneg.15)1936
1963
1981

67

# hm.
Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og
udnyttet tagetage som hjørneejendom // # tegn. mat.
f. ?
K.P. Kristjansen // tilbygn. af tagkvist mod Grønnegade // blåtryk.
f. avlsbruger N. Chr. Andersen.
Jul. Moll // stor tilbygn. i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage til
den eksist. ejendom mod Grønnegade // lystryk.
f. træhandler Jens Hansen.
Niels H. Nielsen // mindre indv. ombygn. af hjørnebutikken // lystryk.
f. firmaet ’Sejthen & Kramer’.
Ejner Olesen // indretn. af toiletter i tagetagen // lystryk.
f. Evan Busk.
Repræsentant K. Pedersen.

1897

# hm.
Iflg. byggekort, 1897 // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage
som forhus og vaskehus m.v. i en etage som sidehus i
skel mod nr. 65 // # tegn. mat. Jf. dog 1924- og 1925tegninger.
f. ?
1924 og 25 K.P. Kristjansen // tilbygn. af 2 tagkviste mod hhv. gade og gård i forb.
m. indretn. af lejl. m.v. i tagetagen // 2 blåtryk.
f. repræsentant K. Pedersen.
1929
K.P. Kristjansen // mindre tilbygn. af badevær. i en etage mel. for- og
og sidehus // blåtryk.
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1970
1996
1997

1999

69 og
Grønneg. 19

LKJ

f. samme.
’Løve Savværk’ v. Ths. Nielsen // opførelse af dobbelt carport midt på
grunden som sidehus i skel mod nr. 69 // lystryk.
f. frisørsvend Jens Sørensen.
Nedrivn. af de eksist. sidehuse // # tegn. mat.
f. ’ApS SSSU af 19. dec. 1977’.
Preben G. Karlsen, murerm. // opførelse af bygn. i en etage, indeh. garage, vaskehus og toilet, som nyt sidehus i skel mod nr. 65 //
1 tuschtegning og 3 lystryk.
f. samme.
Preben G. Karlsen, murerm. // ombygn. af forhuset til nu 3 lejl., 2 i stueog 1 på første etage // 4 lystryk.
f. samme.
Murermester L. Chr. Nielsen.
Hj. Grønnegade.

1929-30

1961
2000-01

# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 2
etager m. kælder og udnyttet tagetage som hjørneejendom // 2 blåtryk.
f. murermester L. Chr. Nielsen.
Hv. // opførelse af 3 garager som side-baghus i skel mod nr. 67 //
pennetegning.
f. pladsformand Svend Ødgaard.
Årstiderne Arkitekter A/S // indretn. af 6 lejl. i tagetagen, samt omlægn.
af taget, incl. tilbygn. af nye tagkviste // 7 lystryk.
f. ’Herm. Rasmussen A/S’.
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1-17

De oprindelige ejendomme er alle nedrevet og hele området overtaget af
Jyske Bank. Området er nu dels genbebygget, med numre til Vestergade,
dels – og væsentligst – udlagt til parkeringspladser m.v.
For oplysninger i Lokalhis. Arkiv (LA) vedr. de enkelte ejendomme, se:
Søgade 1
LA, KTP 640
3
- 674
5
- 641, 674
7
- 641, 674
9
- 674
- 11
- 673
- 13A - 672
- 13B - 671
- 15
- 669
- 17
- 670

2-20

Disse parceller ved Langsø var oprindeligt udlagt til søhaver, tilhørende
ejendommene på den modsatte side af Søgade.
For oplysninger i Lokalhis. Arkiv vedr. Søgade 2, se: LA, KTP 642.

19-29

Silkeborg Bryghus / Bryggeriet Neptun A/S – Ejerlejlighedsforeningen Søgade 19-29.
1897-1973

1977/78
1978-79

1982

# hm.
Svend Hansen; C. Jensen; Th. Madsen; G. Møller; E. Svendsen Pedersen; Knud Sørensen // vedr. adskillige ny-, til- og ombygninger m.v. //
1 blyants- og 3 pennetegninger, 1 blå- og
21 lystryk. LA, KTP 326, 643 og 675.
f. flere ejere, men især Silkeborg Bryghus / Bryggeriet Neptun A/S.
Forhusene til Søgade 19 og 29 samt al eksist. side- og baghusbyggeri til
Søgade 19-29 nedrevet // # tegn. mat.
f. entrepenørerne Erik Kristensen og Roland Piszczek, Sakskøbing.
Knud Sørensen og Ejner Olesen // opførelse af nybyggeri (Søgade
19 og 29) og ombygn. af eksist. (Søgade 21-27) til en ny
boligbebyggelse i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage som et sammenhængende forhusbyggeri mod Søgade – jf. byggekort, 1978-86 // 48 lystryk.
f. samme.
? // opførelse af 8 carporte som baghusbebyggelse mod Vestergade
24-26 // 4 blæktegninger.
f. Ejerlejlighedsforeningen Søgade 19-29.
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LKJ

? // opførelse af en sammenhængende altan mod gården i tilknytn. til
lejlighederne Søgade 27, 1.mf. og th. // blæktegning.
f. hhv. Jens W. Jensen og Preben Sørensen.
? // opførelse af altan mod gården i tilknytn. til lejl. Søgade 21, 1.th.//
2 lystryk.
f. Dina F. Andersen.
? // opførelse af altan mod gården i tilknytn. til lejl. Søgade 27, 2.th.//
lystryk.
f. Jyske Bank.
? // opførelse af 3 carporte i tilknytn. til de eksist. (lovliggørelse) //
lystryk.
f. Ejerlejlighedsforeningen Søgade 19-29.
Former Chr. Mikkelsen.

1906-11
1911-181911

1918
1950

24-26

Ejerforhold.
Ferdinand Alfred Jørgensen, stolemager.
Chr. Mikkelsen, former.
# hm.
J. Petersen, murerm. // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m.
kælder og udnyttet tagetage, samt sidehus i 2 etager i
skel mod nr. 24 // 2 pennetegninger.
f. former Chr. Mikkelsen.
Hv. // tilføjelse af tagkvist mod gården i forb. m. indretn. af lejl. i tagetagen // usign., men dat., pennetegning.
f. samme.
E. Svendsen Pedersen // indretn. af 3 toiletter i stue-, 1. og tagetage //
lystryk.
f. enkefru Mikkelsens arvinger.
Tømrermester L.R. Rasmussen.

1855-57
1857-60
1860-61
1861-1903
1903-06
1906-11
1911-18
1918-24
1924-30
1930-35
1935-

Ejerforhold.
B. Nissen, skomager.
M. Appelen.
Viborg Sparekasse.
Silkeborg kommunes sygehus.
Skanderborg amtsråd.
Flere ejere.
J. Christensen, mejeribestyrer.
C.P. Christensen.
N.C.A. Nielsen, landsretssagfører.
N.P. Nielsen, murermester.
L.R. Rasmussen, tømrermester.

1924

# hm.
Hans Chr. Rasmussen // opførelse af ”Omklædningsstue” i træ ud mod
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Søgade mod nr. 28 – nedrevet før 1936 // blåtryk.
f. landsretssagfører N.C.A. Nielsen.
Max Pape // opførelse af beboelsesejendom i 4 etager m. kælder som
forhus, indeh. 16 2-vær.s lejl. // pennetegn. og lystryk.
f. tømrermester L.R. Rasmussen.
Hv. // indretn. af lejl. i kælderen // 3 lystryk.
f. Kaj Vestergard.
J.P. Clemmensen.

1906-18
1918-331906
1933
1950
1964

30

Ejerforhold.
J.P. Clemmensen.
J. Chr. Madsen, kusk.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet
tagetage som forhus // # tegn. mat. Jf. dog 1950-tegning.
f. J.P. Clemmensen.
Th. Madsen, tømrerm. // indretn. af wc i kælderen // lystryk.
f. kusk J. Chr. Madsen.
Knud Sørensen // tilbygn. af altaner til stue- og 1. etage mod gården,
samt indretn. af badevær. i tagetagen // lystryk.
f. konditor P.H. Skafte.
Alfr. J. Mortensen // indretn. af badevær. i stueetagen // lystryk.
f. samme.
Murermestrene H. Eriksen, Hans Jensen og J. Sørensen.
Hj. Hostrupsgade.

1903-04

1905
1910
1949
1958/59
1978
1984/85

# hm.
Iflg. byggeanm. // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage som hjørneejendom // # tegn.
mat. Jf. dog 1958- tegninger.
f. murermestrene H. Eriksen, Hans Jensen og J. Sørensen.
Iflg. byggeanm. // opførelse af side-baghus i en etage i skel mod nr. 28 nedrevet 1984 // # tegn. mat.
f. murermester H. Eriksen.
Iflg. byggeanm. // indsættelse af vindue i gavlen mod Hostrupsgade //
# tegn. mat.
f. samme.
Kristoffer Hansen // indretn. af wc i tagetagen // lystryk.
f. J.C. Brøning.
Alfr. J. Mortensen // tilbygn. af 2-fags tagkvist mod Søgade i forb. m.
ombygn. af tagetagen // 3 lystryk.
f. tandlæge K. Lassen Pedersen.
Niels H. Nielsen // indretn. af 2 lejl. i tagetagen // lystryk.
f. samme.
C. Molte Jacobsen, rådg.ing. // opførelse af garage m. redskabsrum som
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side-baghus i skel mod nr. 28 – nedrevet 1989 // lystryk.
f. Ole Kusk.
Jørn Randløv, ark., Silkeborg // ombygn. af tagetagen til en enkelt lejl. //
4 lystryk.
f. samme.
Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af carport m. redskabsrum som
sidehus i skel mod Hostrupsgade 7 // lystryk.
f. John Poulsen.
Iflg. byggeanm. // ombygn. af tagetagen til 2 lejl. // # tegn. mat.
f. samme.
Silkeborg Samlestald.

1957
1957-58
1959-78
1981-89
1990
1990-

# hm.
Nedrivning af den eksist. beboelsesejendom // # tegn. mat. LA, KTP 644.
f. Silkeborg kommune.
Knud Sørensen // opførelse af staldbygninger m.v. m. offentligt beskyttelsesrum i kælderen // 8 lystryk. LA, KTP 644.
f. samme, udlejet til Silkeborg Samlestald.
Bygningsinsp.s. kontor // vedr. flere om- og tilbygn. til den eksist. samlestald // 2 blyantstegninger og 9 lystryk. LA, KTP 644.
f. samme.
Bygningsinsp.s kontor // vedr. flere ombygn. af den tidl. samlestald //
7 lystryk. LA, KTP 644.
f. samme, til kommunale tjenester.
DAI // nedrivning af al eksist. byggeri på grunden m. undt. af dækkonstruktionen over det eksist. beskyttelsesrum // # tegn.mat.
f. AAB.
Se videre under Hostrupsgade 9-11.
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1B

Søndergade 1B og Torvet 2B sammenlægges matrikulært
i 1969 under Søndergade 1B (matr.nr. 16d) i forbindelse med
Jyske Banks erhvervelse af ejendommene.
Bygningsændringer bliver herefter for begge ejendommes
vedkommende registreret og behandlet under Søndergade 1B
i kommunens Byggesagsarkiv.

1919i 1946
i 1969
1900
1919
1946
1969
1968/69

1974
1976

1993
1993/94

Ejerforhold.
Johannes Lundkvist, cigarhandler.
Fru grosserer Lundkvist, enkefrue.
Jyske Bank.
# hm.
Iflg. BBR-opl. //opførelse af butiks og beboelsesejendom i 2 etager
m. sidehus // # hm. Jf. dog opmålingstegn., 1946.
f. ?
Hans Chr. Rasmussen / /ombygn. af butik // blyantstegn. og blåtryk.
f. cigarhandl. Johs Lundkvist.
Alfr. J. Mortensen // tilføjelse af en etage til ejendommen, nu i 3
etager // 2 lystryk, incl. opmålingstegn.
f. fru grosserer Lundkvist.
Iflg. påtegn. på Byggekort, 1969, er matr.nr. 16d, Sønderg. 1, og matr.
nr. 17, Torvet 2B, ved skrivelse af 12.3.1969 sammenlagt under matr.nr.
16d.
Alfr. J. Mortensen // om- og tilbygn. til side- og trappehus, Søndergade
1B i forb. med indv. ombygn. af begge ejendomme //
6 lystryk.
f. Jyske Bank.
Jyske Bank, Bygningskontoret(?) // opsætn. af faste baldakiner ved
begge ejendomme // # tegn.mat.
f. samme.
Jyske Bank, Bygningskontoret // ombygn. af bank- og butiksfacader ved
hhv. Torvet 2B og Sønderg. 1B og ombygn. af indgangsparti på hjørnet, Torvet 2B // 3 lystryk.
f. samme.
Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af knækarmsmarkiser, Søndergade
1B // # tegn.mat.
f. samme.
’Årstiderne’ // opsætn. af nye faste, gennemsigtige glasbaldakiner i
forb. m. lettere facaderenov., Torvet 2B // 12 lystryk.
f. samme, udlejet til ’Lykke Sko’.
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Købmand Hans Friis - Guldsmed Chr. Majgaard.

1886-1900
1900-18
1918-19
1919-21
1921-25
19251895
1900
1906
1921
1928
1936
1941
1953
1959
1969

1986

1992
1996

Ejerforhold.
N.F. Tommerup, købmand.
Hans Friis, købmd., grosserer, eksportør.
Kirstine Marie Friis, enkefrue.
Flere ejere.
Jacob Pedersen Lorenzen, eksportør.
Chr. Majgaard, guldsmed.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager
m. udnyttet tagetage // # hm. Jf. opmålingstegn., 1941.
f. købmand N.F. Tommerup.
Iflg. Byggeanm. // ombygn. af butik og portgennemkørsel // # tegn.mat.
f. købmand Hans Friis.
C. Jensen // opførelse af sidehus i 2 etager m. mansartetage // blåtryk.
f. samme.
K.P. Kristjansen // ombygn. af den nordlige butiksfacade // blåtryk.
f. eksportør Jacob Pedersen Lorenzen.
C. Jensen // ombygn. af den sydlige butiksfacade, samt tilføjelse af
karnap på 1.sal // blåtryk.
f. guldsmed Chr. Majgaard.
Jul. Moll // mindre ombygn. af midterste og sydlige butiksfacade //
lystryk.
f. samme.
Max Pape // tilbygn. af stort kvistparti i 5 fag / /2 lystryk, incl.
opmålingstegn.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen // ombygn. af den nordlige butiksfacade // lystryk.
f. guldsmed Knud Pedersen.
Alfr. J. Mortensen // ombygn. af alle 3 butiksfacader // 4 lystryk, heraf 3
opmålingsplaner.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen // større om- og tilbygn., omfattende indv. ombygn., udv. af loftsetage til en fuld etage samt facadeombygn .// 18 lystryk.
f. guldsmed Inga Pedersen.
Niels F. Truelsen // større ombygn. af stueetagen, incl. omfattende
facadeombygn. med fremrykning af facaden til gadeflugt // 3 lystryk.
f. guldsmed Claus Pedersen
Carsten Fynbo Larsen, ark., Horsens // ombygn. af butik, incl. facadeændring – nu m. indgangsparti i glas i 2 etager // 5 lystryk.
f. B & T Beklædning, Hobro, v. Svend Tang.
EHM, Randers / /opsætn. af markiser og ombygn. af indgangsparti //
lystryk.
f. sig selv.
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Søndergade 2A er af matrikulære og andre grunde registreret
og behandlet under Vestergade 1-5 i kommunens Byggesagsarkiv.

1873-93
1893-1918
19181900
1927

1942
1973
1996

2B

Ejerforhold.
Robert Jones, købmand.
Adelaide Jones, enkefrue.
Adelaide Jones arvinger.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager
m. udnyttet loftsetage // # hm.
f. enkefrue Adelaide Jones.
C. Jensen // opførelse af træveranda i én etage mel. Vesterg. 1 og
Søndergade 2A – man agter, at ”overbygge Indkørslen
mellem 2 Forbygninger med en Veranda af Træ med
Murpuds på de udvendige sider.” // blåtryk.
f. enkefru Jones arvinger.
E. Svendsen Pedersen / /ombygn. af stuelejl. til butik // 2 lystryk.
f. frkn. Jones, udlejet til J.M. Larsen.
Iflg. div. papirer // opsætn. af baldakin over butiksfacaden // # tegn.mat.
f. rentier Arthur Jones arvinger.
’Årstiderne’ // ombygn. og udv. af butik, incl. facadeombygn.// 5 lystryk.
f. Profil Optik v. optometrist Tonny Jepsen.
Søndergade 2B er af matrikulære og andre grunde registreret
og behandlet under Vestergade 1-5 i kommunens Byggesagsarkiv.

1873-93
1893-1918
19181900/1903

1904
1941
1964
1965

Ejerforhold.
Robert Jones, købmand.
Adelaide Jones, enkefrue.
Adelaide Jones arvinger.
# hm.
Iflg. Byggeanm., J. Kornerup Bang, murerm. // opførelse af et
”3 Etages Forhus og 2 Sidehuse” // # tegn.mat.
Jf. dog opmålingstegn. af facaden, 1965.
(1900: iflg. Bygningsstamkort//1903: iflg. tegn.)
f. enkefrue Adelaide Jones.
Iflg. Byggeanm. / /indretn. af butik // # tegn.mat.
f. samme, udlejet til H. Pedersen.
E. Svendsen Pedersen // genopførelse af side- og baghus efter brand //
lystryk.
f. frkn. Jones.
Niels H. Nielsen // mindre ombygn. af den ene butiksfacade // lystryk.
f. rentier Arthur Jones arvinger, udlejet til skotøjshandl. Carl Hansen.
Alfr. J. Mortensen // ombygn. af den anden butik og butiksfacade //
lystryk.
f. samme, udlejet til isenkræmmer Anton Jensen.
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Iflg. div. papirer // opsætn. af baldakin over butiksfacaderne //
# tegn. mat.
f. samme.
’Årstiderne’ // ombygn. af butik og butiksfacade // 2 lystryk.
f. Sparekassen Bikuben, udlejet til Profil Optik ved Tonny Jepsen.
Dansk Supermarked A/S, Tekn.afd., Højbjerg // ombygn. af nabobutik
og butiksfacade // 2 lystryk.
f. sig selv, udlejet til ’Bugatti Shoestyle’.
Alusol A/S, Tietgensvej / /opsætn. af 2 knækarmsmarkiser / /lystryk.
f. ’Buksekompagniet’/’Sportmaster’.
’Gl. Bryggergaard’.

1850-87
1887-1902
1902-10
19101902/04

1903
1924
1928
1936
1938/39
1963
1972/73
1985
1992

Ejerforhold.
Rasmus Pedersen, brygger.
Peder R.M. Pedersen, brygger.
Jens Jensen, træhandler.
Carl Bloch-Jørgensen, tandlæge.
# hm.
M.V. Brink, ark.// opførelse af butiks og beboelsesejendom i 3 etager
m. mansartetage og udnyttet loftsetage, samt sidehuse,
ligeledes i 3 etager / /lystryk af planer. Jf. også facadetegn., 1938/39.
(1902: iflg. tegn. // 1904: iflg. BBR-opl.)
f. træhandl. Jens Jensen.
Iflg. Byggeanm., J. Kornerup Bang, murerm. // tilbygn. af sidehus i én
etage til eksist. sidehus mod syd // # tegn.mat.
f. samme.
C. Jensen // ombygn. af det sydlige sidehus til bilgarager // blåtryk.
f. tandlæge Carl Bloch-Jørgensen.
C. Jensen // opsætn. af tre større kviste mod gaden i stedet for tagvinduer / /blåtryk.
f. samme.
A. Busk, tømrerm. / /tilføjelse af fem altaner på gårdsiden // lystryk.
f. samme.
Ejvind Draiby, ark., Kbh. // ombygn. af alle fire butiksfacader//5 lystryk.
f. samme.
Niels H. Nielsen // ombygn. af den nordl. butik (butik 1), incl. facadeændring / /2 lystryk.
f. radioforhandler Hans V. Petersen.
Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakiner over butiksfacaderne //
# tegn.mat.
f. Herm. Rasmussen A/S, Tværgade.
Ing.fa. Børge Just // ombygn. af butik 2, indbefattet nyt facadeparti
i aluminium // 3 lystryk.
f. samme.
’Årstiderne’ // renov. og ombygn. af garager // lystryk.
f. samme.
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Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af knækarmsmarkiser / /lystryk.
f. samme.
’Årstiderne’//renov. af forhusets facade samt ombygn. af butiksfacaderne//3 lystryk.
f. samme.
Skræddermester Chr. Madsen – Chr. Madsens magasiner Herreekviperingshandler Åge Martin Jensen.

1886-1917
19171900
(1916/18
1926
1928
1934
1937
1950
1966
1972
1981
1993
1995

Ejerforhold.
F. Balschmidt, kobbersmed.
Chr. Madsen, skræddermester og
Jens P. Jensen, tilskærer.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // beboelses- og butiksejendom samt sidehus
i 2 etager // # tegn.mat. Jf. blåtryk, dat. 11.1.1917.
f. kobbersmed F. Balschmidt.
Hans Chr. Rasmussen // tilbygn. af bindingsværksetage til både for- og
sidehus // 2 blåtryk.
f. skræddermester Chr. Madsen. Realiseres ikke!).
Hans Chr. Rasmussen // mindre ombygn. af butiksfacade // 2 blåtryk.
f. samme og tilskærer J.P. Jensen.
Hans Chr. Rasmussen // opførelse af nyt sidehus i 3 etager // 3 blåtryk.
f. samme.
Knud Sørensen // tilbygn. af trappehus til forhuset på gårdsiden // lystryk
f. samme.
Knud Sørensen // ombygn. af butiksfacade // lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen // ændring af forhusets vinduer fra rundede sprossevinduer til firkantede fuldglasvinduer // lystryk.
f. Chr. Madsens Magasiner v. dir. Åge Martin Jensen.
Alfr. J. Mortensen // ombygn. af butik, incl. facadeændring // 2 lystryk.
f. herreekviperingshandler Åge Martin Jensen.
Alusol A/S, Virklund//opsætning af baldakin på butiksfacade//
# tegn.mat.
f. samme.
Alusol A/S, Virklund // ombygn. af indgangsparti i butiksfacade //
usign. pennetegn. og lystryk.
f. samme.
Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af 2 knækarmsmarkiser på butiksfacaden // lystryk.
f. samme.
Aage Jensen, rådg.ing. // facadeændring, indbefattet ombygn. af indgangsparti // 2 lystryk.
f. samme.
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Malermester Chr. Johansen – Guldsmed Knud Nielsen.

1850-93
1893-1932
19321890
1906
1910
1966
1966
1965/66

1982
1993

5

Ejerforhold.
Johan Thomassen, skræddermester.
Chr. Johansen, malermester.
Elisabeth Møller.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // forhus i 2 og side- og baghuse i 1 etage,
’a’, ’b’ og ’c’ på byggekort, 1910 // # tegn.mat.
f. skræddermester Johan Thomassen.
Hv. // tilbygn. af en etage til forhuset // 2 usign. pennetegn.
f. malermester Chr. Johansen.
C. Jensen / /mindre tilbygn. til baghus, ’e’ på byggekort, 1910 // blåtryk.
f. samme.
K. Kristiansen // opførelse af dobbeltgarage bagerst på grunden, ’f’ på
byggekort, 1910 // lystryk.
f. guldsmed Knud Nielsen.
K. Kristiansen // nedrivn. af side- og baghuse, ’b’ – ’e’ på byggekort, 1910 // # tegn.mat.
f. samme.
K. Kristiansen // ombygn. og udv. af forhus mod gården og tilbygn.
af en etage til forhus, nu i 4 etager, samt nybygn. af
mindre sidehus og garage / /8 lystryk.
f. samme.
PS-Indretning ApS, Platanvej // mindre facadeombygn. // 2 lystryk.
f. samme.
Ark.fa. Søren Jensen // ombygn. af facade, incl. ny markise // 3 lystryk.
f. Niels Jørgen Tandrup.
Birkefuldmægtig Oscar Lund – Birkefuldmægtig E. Borberg Slagtermester N.O. Pedersen.

1851-55
1855-60
1960-70
1870-85
1885-1917
1917-35
1935o.1895(?)
1909

Ejerforhold.
Johannes Nerger, købmand.
H.P. Stabell.
A.H. Jørgensen, læge.
Mads N. Bjørn, branddirektør.
Oscar Lund, birkefuldmægtig, justitsråd.
E. Borberg, birkefuldmægtig.
J.W. Darr, fabrikant, grosserer.
# hm.
? // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 1½ etage m. høj
kælder og sidehus i én etage // # hm.
f. birkefuldmægtig Oscar Lund (LKJ).
Iflg. Byggeanm., Th. Madsen, tømrerm.// mindre ombygn. af forhus //
# tegn.mat.
f. samme.

185

1999/2005

1919
1936
1950
1959
1993

6

LKJ

Hans Chr. Rasmussen // opførelse af garage bagerst på grunden //
2 blåtryk.
f. birkefuldmægtig E. Borberg.
Knud Sørensen // ombygn.af slagterbutik / /lystryk.
f. fabrikant J.W. Darr.
Knud Sørensen // tilbygn. af et lille røgeri til garagen // lystryk.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen // ombygn. af port mod Søndergade til udstillingsvindue // lystryk.
f. købmd. Martin Jensen.
Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af 2 knækarmsmarkiser på butiksfacaden // lystryk.
f. slagtermester N.O. Pedersen.
Biografteater v. købmand Martin Henriksen – A/S Privatbanken.

1850-88
1888o.1900(?)
1906
1916
1948
1949
1949

1958

Ejerforhold.
Johan Thomassen, skræddermester.
N.P. Johansen, købmand.
# hm.
? // opførelse af for- og sidehus i 2 etager // # hm.
f. købmand N.P. Johansen. Nedrevet o. 1968.
Iflg. Byggeanm. // indsættelse af 2 store butiksvinduer i forhus //
# tegn.mat.
f. samme.
Hans Chr. Rasmussen // ombygn. og indretn. af biografteater
i sidehus // 2 blåtryk.
f. købmand Martin Henriksen m.fl.
Alfr. J. Mortensen // tilføjelse af tagkvist til forhus mod gaden // lystryk.
f. seminarielærer Otto H. Munk.
Alfr. J. Mortensen // ombygn. af biografteater til sal // 3 lystryk.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen // ombygn. af tidl. forhal til biograf fra Sønderg.
til butik, samt tilføjelse af nok en tagkvist til forhuset
mod gaden // 2 lystryk.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen // opførelse af 4 garager bagerst på grunden // lystryk.
f. samme.

o.1968

Nedrivning af forhuset (LKJ).

1969/70

Alfr. J. Mortensen // opførelse af nyt forhus i 3 etager til bank- og
kontorbrug, samt ombygn. af sidehus // 9 lystryk.
f. A/S Privatbanken.
Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade// # tegn.mat.
f. samme.
Hans Høltermand, ark., Tranbjerg // stor ombygn. af facaden og
hele indgangspartiet // 4 lystryk.
f. Uniejendom, Kbh. V.

1972/73
1992/93

186

1999/2005

1994
1995/96

7A (+B)

Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af knækarmsmarkise på butiksfacaden // lystryk.
f. PB Holding A/S, Kbh. K.
Jørn Hansen A/S, Kolding // ombygn. af butiksfacade // lystryk.
f. ’Choise’/’Danwear’.
Købmand Niels Lauritzen – Jydsk Telefon/Tele Danmark.
Ejerforhold ikke kendt i detaljer.

1897
1924

1924

1928
1934
1970/71
1990/91

1993

7B (+A)

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // to ens, sam.byg. forhuse i én etage med
sidehuse // # hm. Jf. 1924-tegn.
f. ?
Iflg. brev fra Justitsmin. til borgmesteren i Silkeborg, 25.3.1924 //
udstykn. af matr.nr. 14b i to selvstændige parceller,
Sønderg. 7A og 7B // se brev v. nr. 7B.
f. ?
K.P. Kristjansen // ombygn. af tidl. restauration til butik, incl.
facadeombygn., samt udbygn. af to tagkviste mod
Søndergade // blåtryk v. nr. 7B.
f. købmd. Niels Lauritzen.
Hv. // ombygn. af sidehus / /usign. pennetegn.
f. samme.
A. Ustrup, murerm. // om- eller nybygn. af sidehus // lystryk.
f. samme.
Søren Bjørn (?), murerm. // facadeombygn. //usign. lystryk.
f. isenkræmmer F. Lair.
Jydsk Telefon, Bygningskontoret, Århus // ombygn. og udv. af
tagetagen, samt tilbygn. til forhus mod gården.
Endv. ombygn. og udv. af sidehus // 11 lystryk.
f. sig selv.
Alusol A/S (?), Tietgensvej // opsætn. af 2 knækarmsmarkiser på
butiksfacaden // 2 lystryk.
f. samme.
Pianohandler S. Jensen – Trikotagehandler H. Fjølner.
Ejerforhold ikke kendt i detaljer.

1897
1924

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // to ens, sam.byg. forhuse i én etage med
sidehuse // # hm. Jf. 1924-tegn.
f. ?
Iflg. brev fra Justitsmin. til borgmesteren i Silkeborg, 25.3.1924 //
udstykn. af matr.nr. 14b i to selvstændige parceller,
Sønderg. 7A og 7B.
f. ?

LKJ

187

1999/2005

1924

1964

1972
1975
1989
1993

8

LKJ

K.P. Kristjansen // ombygn. af tidl. bagerbutik, incl. facadeombygn., samt af sidehus. Endv. udbygn. af 2 tagkviste
mod Søndergade // blåtryk.
f. pianohandler S. Jensen.
Niels H. Nielsen // nedrivn. af eksist. sidehus og opførelse af ny, stor
tilbygn. til forhuset i gården, indeh. butiks- og lagerfaciliteter // lystryk.
f. købmand Joachim Andersen.
Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacaden //
# tegn. mat.
f. trikotagehandler Hilmar Fjølner.
Niels H. Nielsen // ombygn. og udv. af loftsetagen til fuld etage facaden fuldstændig ombygget(!!) // lystryk.
f. samme.
Sloth Møller, rådg.ing., Sønderborg // ombygn. af butiksfacade //
lystryk.
f. samme.
Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af 2 knækarmsmarkiser på butiksfacaden // lystryk.
f. samme.
Glarmester J.Chr. Hostrup-Petersen.

1852-59
1859-92
1892-95
1895-1930
1930i 1984
1895

1904
1906

1910
1953

Ejerforhold.
C.R. Stab, glarmester.
Niels Christensen, vognmand og værtshusholder.
Andrea Zacho, slagtermester.
J.Chr. Hostrup-Petersen, glarmester.
Svend Hostrup-Petersen.
Alf Hostrup-Petersen.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort, Anton Rosen // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet tagetage, samt
sidehus i én etage, ’a’ på byggekort, 1967 //
# hm. Jf. 1953-tegn.
f. glarmester J.Chr. Hostrup-Petersen.
? // mindre ombygn. af sidehus samt tilbygn. af lukket skur hertil,
’b’ på byggekort, 1967 // 2 usign. pennetegn.
f. samme.
? // opførelse af fritliggende sidebygn. i 2 etager over for det
eksist. sidehus, ’c’ på byggekort, 1967 // # hm.
Jf. 1953-tegn.
f. samme.
K.P. Kristjansen // ombygn. af portgennemkørsel mel. forhusets to
butikker // blåtryk.
f. samme.
O. Lock-Hansen & Søren Jensen, rådg. ing.fa. // indretn. af wc og bad
i tagetage // lystryk.
f. Svend Hostrup-Petersen.

188

1999/2005

1967
1984
1993

9

LKJ

Knud Sørensen & Ejner Olesen // tilbygn. af glaslager i én etage til
sidebygn.fra 1906, ’f’ på byggekort, 1967 // 2 lystryk.
f. samme.
Synoptik A/S, Kbh. // ombygn. af butik, incl. facadeændring // 4 lystryk.
f. Alf Hostrup-Petersen, udlejet til Synoptik.
Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af 3 knækarmsmarkiser på butiksfacaden // lystryk.
f. samme.
A/S Handels- og Landbrugsbanken – Trikotagehandl. H.V. Nielsen.

Ejerforhold.
1849-54
Rasmus Nielsen.
1854-57
Ludvig Hertz, slagter.
1857-66
? Jørgensen, bagermester.
1866-71
C. Munch, skolelærer.
1871-1902 P.N. Soelberg, skomager.
1902-10(?) F. Johansen, købmand.
1910(?)-33 A/S Handels- og Landbrugsbanken.
1933Silkeborg Købstads Sygekasse.
1903

1912
1927

1942
1943
1943
1945
1954
1972/73

hm.
Iflg. Bygningsstamkort // bank-, butiks- og beboelsesejendom i
2 etager m. to-etages sidehuse mod begge skel //
# hm. Jf. plantegn., 1912, og opmålingstegn., 1942.
f. A/S Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg (?).
C. Jensen // ombygn. af banklokale m.v. i stueetage // 2 blåtryk.
f. samme.
Iflg. Byggeanm., C. Jensen // ombygn. af banklokaler til 2 butikker herefter 3 butikker i stueetagen // # tegn.mat. Jf. opmålingstegn., 1942.
f. samme.
Max Pape // opmåling af ejendommen // lystryk. Jf. også LA, KTP 336.
f. trikotagehandler H.V. Nielsen.
Max Pape // ombygn. af stueetagens 3 butikker, incl. en omfattende
og ødelæggende ombygn. af facaden // lystryk.
f. samme.
Max Pape // tilføjelse af kvist mod gaden i forb.m. indretn. af lejl. i
tagetagen // lystryk.
f. samme.
Max Pape // tilføjelse af nok en tagkvist mod gaden // lystryk.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen // mindre facadeombygn. i forb.m. udvidelse af
udstillingsvindue // lystryk.
f. urmager Laurs Bak.
Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakiner på butiksfacaden//
# tegn.mat.
f. trikotagehandler N.V. Nielsen.
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1999/2005

1993

10

LKJ

Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af 3 knækarmsmarkiser på butiksfacaden // 2 lystryk.
f. rentier Jens A. Nielsen.
Slagtermester Andrea Zacho – guldsmed Godtfred Bröchner.

1852-63
1863-88
1888-94
1894-1923
1923-26
19261904
1905
1926
1935
1944-45
1967
1973
1987/88

1993

11

Ejerforhold.
C.R. Stab, glarmester.
Gravers Jensen Brostrup, skomager.
A. Kofoed, købmand.
Andrea Zacho, slagtermester.
Ingrid Zacho, enkefrue.
Godtfred Bröchner, guldsmed.
# hm.
Iflg. Byggeanm., J. Kornerup Bang, murerm. / /udv. af baghus //
# tegn.mat.
f. slagtermester Andrea Zacho.
Iflg. Byggeanm. // opførelse af butik- og beboelsesejendom i 2 etager,
’a’ på byggekort, 1926 // # tegn.mat.
f. samme.
C. Jensen // opførelse af sidehus i én etage, ’b’ på byggekort, 1926 //
2 blåtryk.
f. guldsmed Godtfred Bröchner.
Allan Christensen & Co., Kbh. // ombygn. af butiksfacade // 2 lystryk.
f. samme.
Valdemar Juul // 3 tilbygn. til sidehuset i forlængelse af dette bagud på
grunden, ’c’, ’d’ og ’e’ på byggekort, 1926 // 3 lystryk.
f. samme.
Niels H. Nielsen // ombygn. af butik og butiksfacade // lystryk.
f. elinstallatør H. Breinholm Jørgensen.
Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade //
# tegn. mat.
f. samme.
Kjeld Sørensen, ark., Fårvang // større ombygn. af for- og sidehuse,
samt mindre tilbygn. til forhus i gården. Endv. ombygn.
af butiksfacaden og fjernelse af tagkviste // 9 lystryk.
f. V.S. Møbler, Tietgensvej.
Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af knækarmsmarkise på butiksfacade // lystryk.
f. samme, udlejet til Per Reumert.
Købmand Martin Henriksen – Schous Sæbehus.

1852-54
1854-57
1857-73
1873-1908

Ejerforhold.
Hans Nielsen, tømmerhandler.
B.S.E. Møller, skolelærer.
J.C. Eskildsen.
A. Kofoed, købmand.

190

1999/2005

1908-18
1918-

LKJ

Martin Henriksen, købmand.
Valdemar Johansen, tandlæge.

1845

# hm.
Iflg. BBR-opl. // opførelse af bl.a. et forhus på grunden!!
- (Kan ikke være korrekt!//LKJ )// # hm.
f. ?
1887
Iflg. brev fra Justitsmin., 25.10.87 // ang. tilladelse til at dække et åbent
skur med tagpap m.v. // # tegn.mat.
f. købmand A. Kofoed. Nedrevet.
1904
Iflg. Byggeanm. // opførelse af staldbygn. // # tegn.mat.
f. samme. Nedrevet.
1908-A
K.P. Kristjansen / /ny- eller ombygn. af forhuset til butiks- og beboelsesejendom i 2 etager, ’a’ på byggekort, 1952 //
blåtryk.
f. købmand Martin Henriksen.
1908-B
K.P. Kristjansen // opførelse af sidehus i 2 etager, indeh. 4 lejl., ’b’
på byggekort, 1952 // blåtryk.
f. samme.
1908-C
K.P. Kristjansen // tilbygn. af vaske- og staldbygn. i forlængelse af sidehus på den senere frastykkede grund, Fredensgade 14,
’c’ på byggekort, 1952 // blåtryk.
f. samme. Nedrevet .
1920 og 22 K.P. Kristjansen // ombygn. af lagerrum m.v. på den senere frastykkede
grund mod Fredensg., ’d’ på byggekort, 1952 // 2 blåtryk.
f. tandlæge Valdemar Johansen. Nedrevet.
1941
Max Pape // tilbygn. af omfattende 7-fags kvist til forhuset i forb.m.
indretn. af taglejlighed // lystryk.
f. blomsterhandler E. Aabentoft Jensen.
1952
Alfr.J. Mortensen // ombygn. og udv. af butik mod gård, bl.a. m. inddragelse af portgennemkørsel, ’f’ på byggekort, 1952, incl.
facadeombygn. // 3 lystryk.
f. tobakshandler E. Aabentoft Jensen.
mel. 1952
og 58

Fredensgade 14 frastykkes fra matr.nr. 11 som nr. 11b., og det eksisterende byggeri nedrives efterhånden.
f. samme.

1958

Ferenc Orban // opførelse af garageanlæg i skel mod nr. 13, ’d’ på
byggekort, 1958 // 2 lystryk.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen // ombygn. af butik, incl. facadeombygn. // 3 lystryk.
f. Schous Sæbehus.
Alfr. J. Mortensen // ombygn. af butik, incl. facadeombygn. // 2 lystryk.
f. samme.
Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade// # tegn.mat.
f. samme og fiskehandler Sv.Aa. Aabentoft Jensen.
Peter Jensen (?), Dalsvinget, Silkeb.// ombygn. af butiksfacade // lystryk.
f. Svend Aabentoft.

1959
1972
1972/73
1980

191

1999/2005

1993

12 og
Nygade 2

Tegnestuen ’Kridthuset’ og Alusol A/S, Tietgensvej // facaderenov. og opsætn. af 4 knækarmsmarkiser på butiksfacaderne // 9 lystryk.
f. Lise og Vagn Dueholm Hansen.
Trikotagehandler Chr. Therkildsen – Købmand Elisa Jensen ’Kajs Pølser’ v. slagtermester Kaj Pedersen.
Hj. Søndergade – Nygade.

1850-94
1894-1904
1904
1904-12
1912-31
19311905
Nygade 2

LKJ

1926

1972
1993

13

Ejerforhold.
Peter Hansen, farveriarbejder, skomager.
Christian Mathiesen, maskinsmed.
Søren Chr. Christensen.
Chr. Therkildsen, tricotagehandler.
Elisa Jensen, købmand.
Dagmar Elisabeth Jensen
# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3
etager m. udnyttet tagetage // 2 pennetegn.
f. trikotagehandler Chr. Therkildsen.
Hans Chr. Rasmussen // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m.
udnyttet tagetage og sidehus, adskildt fra hjørneejendommen v. overbygget portgennemkørsel // lystryk
f. købmand Elisa Jensen.
Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade// # tegn.mat.
f. Jern- og Stålgården, Nygade 20.
Alusol A/S, Tietgensvej // renov. af butiksfacaden og opsætn. af 2 knækarmsmarkiser / /lystryk.
f. ’Kajs Pølser’ v. slagtermester Kaj Pedersen.
Ølbrygger Jens Peter Andersen – Den Danske Bank - Midtbank.

Ejerforhold.
1850-71
Niels Petersen Høj, tømrer, brygger, værtshusholder.
1871-80
Overformynderiet.
1880-1918- Jens Peter Andersen, ølbrygger.
1888
1902
1908

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort / /beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet
loftsetage m. markant 4-fagskvist // # hm. Jf. 1939-tegn.
f. ølbrygger Jens Peter Andersen.
Iflg. Byggeanm.// opførelse af sidehus i 2 etager i skel mod nr. 15 //
# tegn.mat.
f. samme. Nedrevet.
? // indretn. af butik og indsættelse af 2 butiksvinduer // usign.
pennetegning.
f. samme.
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1999/2005

1912

LKJ

K.P. Kristjansen // ombygn. af eksist. butik samt indretn af ny //
blåtryk.
f. samme.
1918
C. Jensen // opførelse af sidehus i én etage i skel mod nr. 11 // lystryk.
f. samme.
1939
Max Pape // ombygn. og renov. af butikker og butiksfacader // 2 lystryk.
f. frk. Ebba Andersen.
1951
Alfr. J. Mortensen // tilbygn. til sidehus mod nr. 11 // lystryk.
f. manufakturhandler M. Bitsch.
1972
Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakiner på butiksfacader //
# tegn.mat.
f. manufakturhandler Poul Søndergaard.
1977/79-80 Svend Frandsen & Fritz Madsen, ark., Viborg // ombygn. og nyindretn. af de eksist. butikslokaler til banklokaler, incl.
facadeombygn. / /18 lystryk.
f. Den Danske Bank.
1979/80
Svend Frandsen & Fritz Madsen // tilbygn. til forhus i gården, indbefattet opførelse af trappehus, samt mindre facadeombygn // 13 lystryk.
f. samme.
1989/90
’Årstiderne’ // ombygn. og udv. af eksist. sidehus (mod nr. 11), incl.
tilbygn. af ny tagetage // 13 lystryk.
f. Nestor Finans A/S, Tværgade.
1991/92
’Årstiderne’ // fjernelse af de faste baldakiner og renov., hhv. restaurering af facaden // 2 lystryk.
f. Henton Group A/S, Vestergade.
1998
Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af knækarmsmarkiser på bankfacaden // lystryk.
f. samme.

14-16 og
Nygade 1

Svaneapoteket - Fabrikant E.M. Damgaard Nielsen .
Hj. Søndergade – Nygade.

1853-54
1854
1854-62
1862-63
1863-66
1866-74
1874-75
1875-85
1885-1912?
1912?-19
1919-22
1922-25
1925-

Ejerforhold.
Søren Jensen.
Witus Hartmann, blikkenslager.
Ane Margrethe Hartmann, enkefrue.
Carl Loeb, blikkenslager.
Severin N. Sørensen, murer.
Ane Marie Sørensen, enkefrue.
Eduard A. Frederik Poulsen.
G. Bathe, tømrermester
O. Richter, gartner.
Jes Klindt, købmand og
J. Nedergaard, tømrermester.
Flere ejere.
E. Borberg, birkefuldmægtig.
P.A. Møller, købmand.
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1999/2005

1912

1912
1912
Nygade 1

før 1916
1916
1938
1949

1954

1962/63
Nygade 1

1972
1972/73
1977

15

# hm.
Iflg. BBL-opl.; Edv. Jensen (tilskrivn.) // butiks- og beboelsesejendom i 4 etager, ’a’ på byggekort, 1916 //
# tegn.mat., dog undtaget 2 blåtryk
af vinduesdragere.
f. købmand Jes Klindt og tømrermester J. Nedergaard (?).
? // opførelse af pakhus m.v. som baghus i 2 etager m. udhængstag,
’g’ på byggekort, 1916 // usign. blåtryk.
f. samme.
C. Jensen // opførelse af fritliggende sidehus i 2 etager i skel mod nr.
18, ’e’ på byggekort, 1916 // blåtryk.
f. samme.
? / /opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 2 etager, ’c’ på
byggekort, 1916 // # hm.
f. samme. (LKJ).
Hans Chr. Rasmussen // opførelse af staldbygn. som baghus i én etage,
’i’ på byggekort, 1916 // 2 blåtryk.
f. samme.
Knud Sørensen // ombygn. af stueetagen til apotek // lystryk.
f. købmand P.A. Møller.
Iflg. Byggekort, 1916 // ombygn. af og tilbygn. af en etage til staldbygn.
i forb.m. indretn. af denne til lager m.v., ’i’ på byggekort,
1916 // # tegn.mat.
f. fabrikant E.M. Damgaard Nielsen (?).
Alfr. J. Mortensen // opførelse af fabriksbygn. m.v. i 2 etager som sideog baghus i skel mod nr. 18, ’n’ på byggekort, 1916 //
lystryk af dispositionsplan.
f. fru fabrikant E.M. Damgaard Nielsen.
Alfr. J. Mortensen // opførelse af lager- og fabriksbygn. i én etage som
side- og baghuse, ’o’ og ’p’ på byggekort, 1916 // 2 lystryk
f. samme.
Knud Tage Stichen // ombygn. af eksist. butik, incl. facadeændring //
3 lystryk.
f. ’Gardin-Eksperten’.
Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade //
# tegn. mat.
f. fru fabrikant E.M. Damgaard Nielsen.
Niels Brøns Jacobsen // ombygn. af apotek, incl. facadeombygn., bl.a.
med ny indgang // 7 lystryk.
f. Svane Apoteket.
Birkefuldmægtig C.C. Christensen – Biografteater.

1851-52
1852
1852-1907
1907-08
1908-19
1919-22

LKJ

Ejerforhold..
Niels Lorentzen Jensen, tømrermester.
J. Mortensen, drejer.
Mikkel Peder Pedersen, skrædder.
Martinus Asbak, bogtrykker.
C.C. Christensen, birkefuldmægtig.
Flere ejere.
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1922-35
19351910

1910
1915
1919
1965
1979
1993

17

E. Hoffgaard og
E. Faber.
Wilhelm Dickmeiss, læge.
# hm.
Edv. Jensen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3 etager
m. mansartetage samt korte sidehuse, ’a’ på byggekort, 1912. - Der indrettes biografteater i stueetagen,
t.v. I brug til 1915 // 10 lystryk
f. birkefuldmægtig C.C. Christensen.
Edv. Jensen // baghus i 2 etager i skel mod nr.17, ’c’ på byggekort,
1912 // blåtryk.
f. samme.
Iflg. Byggeanm. // indretn. af eksist. biografteater til butik og værksted //
# tegn.mat.
f. samme.
C. Jensen // garageanlæg i én etage i skel mod nr. 17, ’f’ på byggekort,
1912 // blåtryk.
f. ?
Knud Sørensen & Ejner Olesen // ombygn. af butiksfacade // 2 lystryk.
f. ’KIG IND’ v. Anker Andsbjerg Larsen.
Svend Frandsen & Fritz Madsen, Viborg // ombygn. af butiksfacade //
2 lystryk.
f. optometrist Jørgen Ho, Viborg.
Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af 2 knækarmsmarkiser på de to
butiksfacader // lystryk.
f. Jens P. Haurum, udlejet til ’Butik Zebra’ og ’Bianco Sko’.
Skræddermester H.H. Eriksen – Restauratør Chr. Wraae.

1852-65
1865-78
1878-80
1880-87
1887-89
1889-92
1892-96
1896-99
1899-1918
1918-19
1919-34
19341900

LKJ

Ejerforhold.
Ole Jönsson (Jensen).
Arent Iversen Krogh.
Erhard Blichfeldt.
Morten Anthonissen.
Niels Jensen, detailhandler.
S.T. Vingbjerg, bådfører.
J. Chr. Pedersen Sand, kirkebetjent.
Chr. Nielsen, telefonbestyrer og
J.H. Eriksen, skræddermester.
J.H. Eriksen, - do A.S. Storgaard, murermester.
Chr. Wraae, restauratør.
C.Th. Wraae.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // beboelsesejendom i 2 etager, ’a’ på
byggekort, 1954 // # hm. Jf. dog facadetegn., 1925.
f. skrædderm. J.H. Eriksen.
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(1914
1914

1918

1919
1925
1943

LKJ

Iflg. Byggeanm.// indsættelse af butiksvindue // # tegn.mat.
f. samme.
Hans Chr. Rasmussen //indsættelse af dør i portgennenkørsel,
samt ombygn. af lejl. mod syd til butik // blåtryk.
f. samme. Realiseres ikke).
Edv. Jensen // ombygn. af lejl. mod syd til restauration, samt tilbygn.
af køkkenfaciliteter til forhus mod gård // penne- og
akvareltegn.
f. samme.
A.S. Storgaard (?), murerm. // opførelse af beboelsesbygn. i 2 etager
som sidehus mod nr. 15 på den i 1951 frastykkede
parcel, Fredensg. 20 // 2 pennetegn.
f. sig selv.
A. Ustrup, murerm. // ombygn. af midterste lejl. til butik // pennetegn.
f. samme.
K.P. Kristjansen // ombygn. og istandsættelse af butiks- og restaurationsfacaderne m.v. // blåtryk.
f. restauratør Chr. Wraae.
E. Svendsen Pedersen // indv. ombygn. af restaurationslokaler //
4 lystryk.
f. samme, udlejet til restauratør Rex.

1951

Matr.nr. 8 udstykkes i 2 parceller, 8a og 8b, hhv. Søndergade 17
og Fredensgade 20.

1954

Arkitektkontoret, Sanatorievej 25 // opførelse af garageanlæg m.v. i én
etage som sidehus mod nr. 15, ’i’ på byggekort, 1954 //
lystryk.
f. Tømrernes Koop. Forretning.
Arkitektkontoret, Sanatorievej 25 // opførelse af garageanlæg i én etage
som sidehus mod nr. 19, ’k’ på byggekort, 1954 // lystryk.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen // ombygn. af restauration til cafeteria, incl. facadeombygn., og tilbygn. af nyt køkken m.v. på gårdsiden,
’l’ på byggekort, 1954 // lystryk.
f. restauratør Curt Siel, ’Kildekroen’, Sæby.
Per Glerup og Peter Kjeldgaard, ark., Silkeb.// om- og sammenbygn. af
butiks- og restaurationslokaler, incl. facadeombygn., samt
mindre tilbygn. til forhus mod gård, ’m’ og ’n’ på byggekort, 1954 // 8 lystryk.
f. ejendomsmægler Preben rasmussen, udlejet til ’Fona’.
? // facadeændring m. bl.a. ændret skiltning // farvefoto.
f. Claus Bo Nielsen, Århus, udlejet til ’Upstairs Økonomi Marked’.

1958
1967

1979/80

1995

18

Skotøjshandler Josias Nielsen.
Ejerforhold ikke kendt i detaljer.
1890

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // (butiks- og) beboelsesejendom i 2 etager
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1929
1949
1959
1972
1984
1995

19A-C

LKJ

m. sidehus // # hm. Jf. dog 1929-tegn.
f. ?
K.P. Kristjansen // indretn. af butik i portgennemkørsel // blåtryk.
f. enkefru Marius Jensen.
Alfr. J. Mortensen // nedrivn. af eksist. sidehus og opførelse af et nyt
og større i én etage til butik og beboelse // lystryk.
f. skotøjshandler Josias Nielsen.
Alfr. J. Mortensen / /facadeombygn. // lystryk.
f. samme.
Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade// # tegn.mat.
f. samme.
Bruno Carlsen // indretn. af 1. sal og loftsetage til kontorer //5 lystryk.
f. revisor Orla Korsholm.
Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af knækarmsmarkiser på butiksfacade // 2 lystryk.
f. samme.
Købmand Niels Andersen – Arkitekt Alfr. J. Mortensen.

1853-57
1857-67
1867-80
1880-96
1896-1905
1905-18
1918-28
1928-35
19351905
1900/1908

1913

1957

1962

Ejerforhold.
Knud Jørgensen.
C.C. Klüver, skovrider, jægermester.
H.C. Nielsen, murermester.
Thomas Rasmus Thomassen.
N.A. Sørensen, købmand.
Niels Andersen, købmand.
Antonius Sumborg (?).
Kathinka Sumborg (?), enkefrue.
Viggo Petersen, bagermester.
# hm.
Iflg. Byggeanm. // opførelse af værksted i en etage som sidehus i skel
mod nr. 21, ’b’ på byggekort, 1957 // # tegn.mat.
f. tømrermester J. Nedergaard (?).
? // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3 etager m. udnyttet
tagetage og kort sidehus, ’a’ på byggekort, 1957 //
# tegn.mat.
(1900: iflg. bygningsstamkort // 1908: iflg. byggeanm.)
f. købmand Niels Andersen.
Iflg. Byggeanm. // tilbygn. af bageri i én etage til sidehus mod nr. 17,
samt opførelse af fritstående skorsten, ’c’ og ’g’ på byggekort, 1957 // # tegn.mat.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen // mindre tilbygn. til renseri mel. for- og sidehus i
skel mod nr. 21, ’h’ på byggekort, 1957 // lystryk.
f. sig selv.
Matr. nr. 7 udstykkes i 2 parceller, 7a og 7b, hhv. Søndergade 19
Fredensgade 22 – Jf. byggekort, 1957.
f. samme.
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1973
1979/81
1993

20A-C
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Alfr. J. Mortensen // om- og større tilbygn. (til 2 etager) til garager og
værksted mod nr. 21, ved ’b’ på byggekort, 1957 // lystryk.
f. sig selv.
Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade // 2 lystryk.
f. samme.
M.S. Madsen, ark. // indretn. af tegnestue i loftsetagen // 2 lystryk.
f. Ripensis Invest A/S, Silkeborg.
Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af 2 knækarmsmarkiser på butiksfacaderne // lystryk.
f. ’Søbageriet’ og ’City-Sko’.
Tømrermester J.J. Nedergaard – Snedkermester C.P. Rasmussen.

1876
1876-80
1880-92
1892-1905
1905-19
19191904
1906

1924
1926
1941
1972
1981
1983

Ejerforhold.
murermester Chr. Nielsens enke.
Søren Christensen, murermester.
Johanne Margrethe Eilersen.
Jens Mortensen, skrædder.
J. Jensen Nedergaard, tømrermester.
C.P. Rasmussen, snedkermester.
# hm.
Iflg. Byggeanm. // opførelse af åbent og lukket skur som sidehuse i
én etage, ’e’ og ’d’ på byggekort, 1924 // # tegn.mat.
f. tømrermester J. J. Nedergaard.
Iflg. Byggeanm. // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i
3 etager med sidehuse i én etage, ’a’, ’b’ og ’c’ på
byggekort, 1924 // # tegn.mat.
f. samme.
C. Jensen//lille tilbygn. i én etage mel. for- og sidehus, ’f’ på byggekort, 1924//blåtryk.
f. snedkerm. C.P.Rasmussen, ’Søndergades Møbel- og Ligkistemagasin’.
C. Jensen // tilføjelse af overetage i bindingsværk til den midterste del af
eksist. værkstedsbygn., til ’d’ på byggekort, 1924 // blåtryk
f. samme.
E. Svendsen Pedersen // tilføjelse af overetage på de resterende dele af
værkstedsbygn., til ’d’ på byggekort // lystryk.
f. sammen.
PLAN, Modern Design, Egå // opsætn. af baldakin på butiksfacade //
lystryk.
f. ’Special Ost’ v. ostehandler T. Sand Nielsen
Henning Dammeyer // mindre ombygn. af værkstedsbygn., bl.a. indsættelse af ny port // lystryk.
f. El-installatør Poul Anker Sørensen.
Henning Dammeyer // ombygn. af 2. sal og loftsetage i forhus, samt
opsætn. af jerntrappe fra terræn til loftsetage i gården //
lystryk.
f. boet efter Poul Anker Sørensen.
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1993

21
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Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af knækarmsmarkise på butiksfacade // lystryk.
f. ’Restaurant Manhattan’.
Tømrerm. C. Riegels Jensen (?) – Slagterm. Andrea Zacho (?).
Opr. Søndergade 21A.

1892-96
1896-97
1897-99
1899-1905
1905-18
1918-19
1919
1919-20
1920-23
1923-26
1926o.1896

1946
1980
1980/81

22

Ejerforhold.
Niels Mortensen, gårdejer.
Andrea Zacho, slagtermester.
C. Henriksen, fattiggårdsbestyrer og
Jens Jensen, træhandler.
C. Henriksen, restauratør.
J.A. Laursen, proprietær.
C.C. Rasmussen, snedkermester.
P. Clemmensen.
H. Hansen.
Frederik Klemp.
Frederik Zachau.
enkefru Zachau.
# hm.
Jf. brev fra Justitsmin. af 9.1.1897 til Silkeb. Politim. // vedr.
nyopført butiks- og beboelsesejendom i 3 etager m.
fremspringende midterkarnap og sidehus, ’a’ og ’b’
på byggekort, 1946 // # tegn.mat.
f. tømrerm. C. Riegels Jensen (?), solgt (?) slagterm. Andrea Zacho.
Knud Sørensen // opførelse af 4 garager, ’c’ på byggekort, 1946 //
lystryk.
f. fabrikant H. Gisselbæk. Nedrevet 1997/98.
Per Glerup og Peter Kjeldgaard, ark. Viborg // ombygn. af sidehus samt
opførelse af nyt trappetårn i gården // 13 lystryk.
f. Preben Rasmussen A/S, Silkeborg.
Per Glerup og Peter Kjeldgaard // indretn. af blomsterbutik i den tidl.
bodega ’Pramdrageren’, incl. facadeombygn // 7 lystryk.
f. samme.
Vognmand Th.R. Thomassen – Restauratrice Sine Larsen Restauratør Knud Nellemann Rasmussen, restaur. ’Landsbyen’.
Ejerforhold.

1851-80
1880-84
1884-93
1893-99
1899i 1916

Hans Chr. Nielsen, murermester.
Niels Chr. Nielsen.
Ludvig Hertz, slagter.
J.Ch.P. Sand, kirkebetjent.
Th.R. Thomassen, vognmand.
J. Nedergaard, tømrermester.
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1919-20
1920-

Erik Sørensen, hestehandler.
Inger Marie Schou, enkefrue.

1902

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // beboelsesejendom i 2 etager m. portgennemkørsel og fritliggende sidehus i én etage, ’a’ og ’b’
på byggekort, 1916 // # hm. Jf. dog 1916-tegn.
f. vognmand Th.R. Thomassen.
K.P. Kristjansen // opførelse af sidehus i én etage til værksted i forlængelse af og bag det eksist. sidehus, ’d’ på byggekort,
1916 // blåtryk.
f. tømrermester J. Nedergaard.
Hans Chr. Rasmussen // mindre ombygn. i forhusets stueetage // blåtryk.
f. samme.
Eivind Kristiansen // om- og tilbygn. af køkken- og wc-faciliteter m.v.
mel. for- og sidehus, ’e’ og ’f’ på byggekort, 1916 //
2 blåtryk.
f. fru Inger Marie Schou.
Max Pape // tilbygn. af toiletter til den opr. værkstedsbygn. bagerst på
grunden, ’g’ på byggekort, 1916 // lystryk.
f. restauratrice Sine Larsen.
? // tilbygn. af køkken- og toiletfaciliteter til eksist. restaurationslokaler
i gården, ’h’ på byggekort, 1916 // 2 usign. lystryk.
f. restauratør Knud Nellemann Rasmussen, restaurant ’Landsbyen’.
Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på restaurationsfacade //
# tegn.mat.
f. samme.
I/S Virkelyst, Virklund // om- og tilbygn. til eksist. restaurationslokaler i gården, ’i’ og ’k’ på byggekort, 1916 // 6 lystryk.
f. samme.

1916

1916
1931

1959
1970
1972
1973

23 (gmlt.nr.)

’Café Remstrup’
1900-61

1970
1971-72

1972-73

23 (nyt nr.)

# hm.
Edv. Jensen; N. Chr. Nielsen; Niels H. Nielsen // vedr. div. ny-, tilog ombygn. // 2 blå- og 3 lystryk. LA, KTP 631.
f. flere ejere.
Iflg. div. papirer // kommunen erhverver ejendommen // LA, KTP 631.
Iflg. div. papirer // al eksist. byggeri på grundene Søndergade 23 og 25
nedrives // lystryk (beliggenhedsplan). LA, KTP 631.
f. Silkeborg kommune.
Iflg. div. papirer // Silkeborg Sparekasse erhverver grundene Søndergade 23 og 25 // LA, KTP 631.
Tømrermester Chr. Riegels Jensen – Fabrikant H. Gisselbæk.
Opr. Søndergade 21B.

1851-61

Ejerforhold.
Nis Krühl.
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1861-65
1865-88
1888-1922

Jens Chr. Christensen.
Peder Christensen.
Chr. Riegels Jensen, tømrermester

1901

# hm.
Iflg. Byggeanm.// opførelse af hestestald i én etage som sidehus mod
nr. 25, ’c’ (?) på byggekort, o.1990 // # tegn.mat.
f. tømrermester C. Riegels Jensen.
K.P. Kristjansen // forhøjelse af eksist. vognport med en bindingsværksetage til lager m.v., ’d’ på byggekort, o.1990 // blåtryk.
f. samme.
Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom 3 etager m. udnyttet
tagetage og sidehus i 3 etager, ’a’ og ’b’ på byggekort
o.1990 // 2 usign. pennetegninger.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen // ombygn. af eksist. vognport-lagerbygn. til garageog udstillingsbygn. //2 lystryk.
f. fabrikant H. Gisselbæk.
Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade// # tegn.mat.
f. Preben Rasmussen A/S, Silkeborg.
Per Glerup og Peter Kjeldgaard, ark., Viborg // forslag til nedrivn. af
side- og bagbygninger bagerst på grunden og opførelse af
nybyggeri mod Fredensgade // 11 lystryk.
f. samme. Realiseres ikke).
Peter Kjeldgaard, ark., Viborg // ombygn. og nyindretn. af kontorlokaler
i eksist. sidebygn, ’c’ og ’d’ på byggekort, o.1990 //
14 lystryk.
f. samme. Nedrevet 1997/98.
Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af knækarmsmarkiser på butiksfacade // lystryk.
f. Leo Franch.
’Arkitekthuset i Silkeborg’ // renov. af ejendommen – byfornyelse //
10 lystryk.
f. samme.

1918/19
1920

1955
1972
(1980

1981

1993
1998

24-26

Provinsbanken – Den Danske Bank.
Hj. Søndergade – Markedsgade.
1908-78

[o.1988
1989/90

# hm.
K.P. Kristjansen; Jul. Moll; Ejnar Olesen; P. Pedersen, hv.;
Hans Chr. Rasmussen; E. Svendsen Pedersen // vedr. div. til- og
ombygn., samt opsætn. af skilte m.m. // 7 pennetegn.,
3 blå- og 5 lystryk. LA, KTP 632.
f. flere ejere.
Al eksist. byggeri på grunden nedrives // # hm.
f. Provinsbanken / Den Danske Bank]
’Årstiderne’ // opførelse af kontor- og forretningsejendom i 2 etager
m. udnyttet tagetage // 14 lystryk.
f. samme.
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25 (gmlt nr.)
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Brugsforeningen HB.
1903

(1967-69

1971-72
1972

1972-73

25 (nyt nr.)

# hm.
Iflg. div. papirer // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. udnyttet tagetage som forhus // # tegn. mat. LA, KTP 634.
f. ?
DAI // vedr. forslag til opførelse af supermarked // 5 lystryk.
LA, KTP 498.
f. Brugsforeningen HB. Realiseres ikke).
Iflg. div. papirer // kommunen erhverver ejendommen // LA, KTP 498.
Al eksist. byggeri på grundene Søndergade 23 og 25 nedrives //
lystryk (beliggenhedsplan). LA, KTP 631.
f. Silkeborg kommune.
Iflg. div. papirer // Silkeborg Sparekasse erhverver grundene Søndergade 23 og 25 med henblik på nybyggeri // LA, KTP 631.
Silkeborg Sparekasse.

1973/75

1993
2000-03

27 (gmlt. nr.)

# hm.
Niels H. Nielsen // opførelse af kontor- og forretningsejendom
i 3 etager m. parkeringskælder // 20 lystryk.
(1973: iflg. tegn. // 1975: iflg. bygningsstamkort)
f. Silkeborg Sparekasse.
Alusol A/S, Tietgensvej // nedtagn. af fast baldakin og opsætn. af
knækarmsmarkiser på butiksfacaden // 2 lystryk.
f. Sparekassen Bikuben, udlejet til ’Lisell’.
’Årstiderne’ // større ombygn. af og tilbygn. til den eksist. butiksog forretningsejendom, bl.a. omfattende tilbygn. af
en 3. etage og en fuldstændig ombygn. af facaderne //
10 lystryk.
f. Jægersborg Invest A/S, Silkeborg.

Det nuv. Søndertorv.
1905-06

1972-73

29 (gmlt. nr.)

# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af beboelsesbygn. i 3 etager m. kælder
og udnyttet tagetage // blåtryk. LA, KTP 635.
f. murermester M.P. Baltzer.
Iflg. div. papirer // kommunen erhverver ejendommen, som herefter
nedrives // # tegn. mat. LA, KTP 495.

Det nuv. Søndertorv.
1900-67

# hm.
K.P. Kristjansen m. fl. // vedr. div. ombygn. af den eksist. butiks- og
beboelsesbygn. // 1 blå- og 3 lystryk. LA, KTP 636.
f. flere ejere.
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30
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Iflg div. papirer // kommunen erhverver ejendommen, som herefter
nedrives // lystryk (matrikelkort m. påtegning).
LA, KTP 636.
’Silkeborg Møbelfabrikker’ v. snedkermester P.M. Andersen.

1893-99
1899-1906
1906-07
1907-11
1911-18
1918-23
1923-

Ejerforhold.
J.J. Sehested, forligsmægler.
N. Sehested, vognmand.
Jens Chr. Sivebæk.
Jens Peter Christensen.
Ane Marie Christensen, enkefrue.
P.M. Andersen, forretningsfører og snedkermester.
Severin Konrad, husejer.

i 1912

# hm.
Hv. // eksist. mellembygn. i én etage som beboelse, ’a’ på byggekort,
1912 og1920 – den forreste del af grunden mod Søndergade er på dette tidspunkt ubebygget // 2 usign. pennetegninger af grund- og beliggenhedsplaner.
tilh. vognmand A. Lund.
1912
J.Chr. Jensen // opførelse af baghus i én etage som staldbygn., ’b’ på
byggekort, 1912 og1920 // pennetegning.
f. samme.
1918
K.P. Kristjansen // tilføjelse af bindingsværksetage til mellembygn,
’a’ på byggekort, 1912 og1920 // blåtryk.
f. snedkermester P.M. Andersen, ’Silkeborg Møbelfabrikker’.
1918
K.P. Kristjansen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i
3 etager m. udnyttet tagetage og værkstedsbygn. i
2 etager som sidehus, ’d’ og ’c’ på byggekort, 1920 //
2 blåtryk.
f. samme.
1919
K.P. Kristjansen // opførelse af værkstedsbygn. i 2 etager i tilknytn.
til og bag den eksist. mellembygn., ’e’ på byggekort,
1920 // blåtryk.
f. samme.
1944 og 46 E. Svendsen Pedersen // ombygn. og modernisering af butik // 2 lystryk.
f. cigarhandler Jespersen.
1992
DAI // nedrivn. af mellem- og bagbygn., ’a’ og ’e’ på byggekort 1920,
som led i byfornyelsesprojekt // lystryk.
f. Silkeborg kommune.
1993
Ejendomsadmin., Silkeborg kom. // ombygn. og renov. af ejendommen byfornyelse // 15 lystryk.
f. samme.

31 (gmlt. nr.)

Det nuv. Søndertorv, samt udlæg til Chr. 8. Vej.
-

# hm.
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1919
1933-34
1963-64
[1973

32

LKJ

K.P. Kristjansen // vedr. opførelse af enfam.hus // blåtryk. LA, KTP 633.
f. ?
Edv. Jensen // vedr. tilbygn. til enfam.hus // blåtryk. LA, KTP 633.
f. ?
Iflg. div. papirer // kommunen erhverver ejendommen //
LA, KTP 496 og 635.
Al eksist. byggeri på grunden nedrives // # hm. Jf. Søndergade 27 og 29.
f. Silkeborg kommune]
Murermester og forretningsfører M.P. Baltzer.

i 1904
i 1922
i 1943
i 1957
1902/04

1916
1922
1943
1944
1957
1984
1994-95

34

Ejerforhold.
M.P. Baltzer, murermester, forretningsfører.
R. Jørgen Petersen, købmand.
O.C. Reenberg, butiksindehaver.
Johs. B. Qvortrup, fabrikant.
# hm.
Iflg. Byggeanm. // (butiks- og) beboelsesejendom i 3 etager m.
udnyttet tagetage // # tegn. mat. Jf. dog 1916- og
1922-tegn.
(1902: iflg. bygningsstamkort // 1904: iflg. byggeanm.)
f. murermester og forretningsfører M.P. Baltzer.
Hans Chr. Rasmussen // opmåling af ejendommen og indsættelse af
butiksvindue // blåtryk.
f. samme.
K.P. Kristjansen // ombygn. af butik, incl. facadeændring // blåtryk.
f. købmand R. Jørgen Petersen.
Max Pape // opførelse af sidehus i 2 etager til ismejeri // 2 lystryk.
f. butiksindehaver (ismejeri, mælkeudsalg) O.C. Reenberg.
Max Pape // større ombygn. af butiksfacade // pennetegn. og 2 lystryk.
f. samme.
Chr. Høegh // indretn. af pub-cafeteria m.v. i eksist. butik // lystryk.
f. fabrikant Johs.B. Qvortrup.
Bendixen, specialbutik f. lysfacader, Viborg // facadeombygn. //
4 lystryk.
f. restaurant China House v. Yeung Tsang.
’Arkitekthuset i Silkeborg’ // ombygn. og renov. af ejendommen efter
brand // 7 lystryk.
f. Steen og Kjeld Bjørnholdt ApS.
’HENRYHUS’.
Købmand N.P. Nielsen – Købmand H.H. Nielsen.
Hj. Søndergade – Møllegade.

1880-97
1897-1901
1901-04

Ejerforhold.
Søren Christiansen, møller.
W.F. Tommerup, købmand.
M.P. Baltzer, murermester.
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1904-07
1907-19
1919-

Anna Cecilie Vestergaard, f. Onsdrup.
J.H. Eriksen, skræddermester.
N.P. Nielsen, købmand.

1900/01

# hm.
Anton Rosen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3 etager
m. mansartetage // # tegn.mat. Jf. opmålingstegn., 1919.
f. murermester M.P. Baltzer.
J. Chr. Knudsen, tømrerm.// tilføjelse af 4 kviste mod gården//pennetegn.
f. skræddermester J.H. Eriksen.
K.P. Kristjansen // mindre ombygn. af butiksfacaderne mod Søndergade
og Møllegade // lystryk – opmålings- og ombygningstegn.
f. købmand N.P. Nielsen.
Knud Sørensen // mindre ombygn. af butiksfacaden mod Søndergade //
lystryk.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen // indretn. af tekøkken og wc i loftsetage // lystryk.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen // opførelse af større garageanlæg i gården // lystryk.
f. købmand H.H. Nielsen. Nedrevet 1993.
’Årstiderne’ // indv. ombygninger, alm. renov., brandsikring og tilføjelse
af tagkviste mod gård – byfornyelse // 8 lystryk.
f. samme.

1913
1919
1936
1956
1959
1993

35 (gmlt. nr.)

’Silkeborg Motorkompagni A/S’.
Det nuv. Søndertorv, samt udlæg til Chr. 8. Vej.
1911-56

1960
[1973

36 og
Møllegade 1

# hm.
Edv. Jensen; K.P. Kristjansen; Knud Sørensen // vedr. div. ny-, til- og
ombygn. // 2 blå- og 11 lystryk. LA, KTP 637.
f. flere ejere.
Iflg. div. papirer // kommunen erhverver ejendommen // LA, KTP 637.
Al eksist. byggeri på grunden nedrives // # hm. Jf. Sønderg. 27, 29 og 31.
f. Silkeborg kommune]
’MØLLEGAARD’.
Murermester M.P. Baltzer – Overretssagfører Otto Bisgaard.
Hj. Søndergade – Møllegade.

1880-86
1886-89
1889-98
1898-99
1899-1900
1900-07
1907-29
1929-

Ejerforhold.
S. Christiansen, møller.
Cathrine Dahl, enkefrue.
P. Warthoe, politibetjent.
Andrea Zacho, slagtermester.
J.C. Therkildsen, particulier.
Anton Hansen Fenger, hestehandler.
M.P. Baltzer, murermester.
Otto Bisgaard, overretssagfører.
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o.1900 (?)
1908
1918
1919/20

1945
1948
Mølleg. 1

1925

38 (gmlt. nr.)

# hm.
Jf. Byggekort, 1918 // beboelsesejendom i 2 etager mod Sønderg.,
’a’ på byggekort, 1918 // # tegn.mat. Jf. dog 1918-tegn.
f. ?
M.P. Baltzer, murerm. // ombygn. af ældre vognport stil slagterhus,
(del af) ’c’ på byggekort, 1918 // pennetegn.
f. sig selv.
K.P. Kristjansen / /indretn. af butik i portgennemkørsel // blåtryk.
f. samme.
K.P. Kristjansen // ombygn. og udv. af ejendommen til hjørneejendom og tilføjelse af mansartetage m. udnyttet
loftsetage, ’a’ på byggekort, 1925 // 2 blåtryk.
f. samme.
Max Pape // udbygn. af 3 loftsvinduer mod Sønderg. til kviste // lystryk.
f. slagtermester Gøttge Hermansen.
Alfr. J. Mortensen //ombygn. af slagterbutik, incl. facadeændring //
lystryk.
f. samme.
Holger Lindhardt, ark., Århus // nedrivn. af ældre oplags- og beboelsesbygninger, ’b’ og ’d’ på byggekort 1918, og opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m. mansartetage,
’b’ på byggekort, 1925 // 3 lystryk.
f. murermester M.P. Baltzer.

Det nuv. Chr. 8. Vej 9A-H.
1941-80

1992

42 (gmlt. nr.)

# hm.
Torkil Jensen; Valdemar Juul; Alfr. J. Mortensen; E. Svendsen
Pedersen // vedr. div. ny-, til- og ombygn. m.v. // 2 blyants-, 3 pennetegn. og 10 lystryk. LA, KTP 638.
f. flere ejere.
Al eksist. byggeri nedrives // se Chr. 8. vej 9A-H.

’Arbejdernes Fællesbageri’ / ’Silkeborg Mølle’.
Det nuv. Chr. 8. Vej 7B – ubebygget, kommunal grund.
1902-32

[ ?

LKJ

# hm.
K.P. Kristjansen; Th. Madsen, snedkerm.; N. Chr. Nielsen; Hans
Chr. Rasmussen // vedr. div. ny-, til- og ombygn. // 3 pennetegn.,
9 blå- og 1 lystryk. LA, KTP 639.
f. ’Arbejdernes Fællesbageri’ / ’Silkeborg Mølle’.
Al eksist. byggeri på grunden nedrives // # hm.
f. Silkeborg kommune]
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SØTORVET

1

Silkeborg Andels-Svineslagteri – Kvickly Supermarked.
1912
1915-69

1974
1975-76

1990
1992-93
2000

# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af slagteribygn. i en etage // blåtryk.
LA, KTP 645.
f. Silkeborg Andels-Svineslagteri.
Th. Gjerstrup (Kbh.); K. Hvirvelkær (Odense); F.C. Høegh; P. Høegh;
Søren Jensen; K.P. Kristjansen // vedr. adskillige ny-, til- og ombygn.
m.v. i tilknytn. til det eksist. slagteri // 1 blyants- og 4 pentegn., 2 blå- og 43 lystryk. LA, KTP 645.
f. samme.
Al eksist. byggeri nedrevet. (LKJ).
DAI // opførelse af supermarked i en etage m. kælder, indeh. salgsareal, cafeteria, kontor- og lagerarealer m.v., samt tilhørende udhuse og parkeringspladser // 16 lystryk.
f. Fællesforeningen af Danmarks Brugsforeninger.
Hansen & Juhl, rådg.ing.fa. ApS // modernisering og udvidelse af det
eksist. benzinanlæg // 3 lystryk.
f. Olieselskabet Danmark og Kvickly Silkeborg.
Arkitektkontoret af 1983 A/S, Albertslund // ombygn. af og tilbygn. i en
etage til det eksist. supermarked // 10 lystryk.
f. Kvickly Silkeborg.
Arkitektkontoret af 1983 A/S // indv. ombygn. af den eksist. slagterafd.,
samt opsætn. af karruseldør i indgangspartiet i forb. m.
ombygn. af dette // 7 lystryk.
f. samme.
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SØVEJ

1

Silkeborg Gasværk – Silkeborg Rådhus.
1899

1923-60

1970-71

1971-74

1972-76

1976-77

1980-83
1988-90
1990-93
1993-95
1994

Gasværket.
# hm.
Anton Rosen // opførelse af bestyrerbolig i en etage m. kælder og
udnyttet tagetage ud mod Gasværksvej (den senere
Godthåbsvej) // blåtryk. LA, KTP 646.
f. Silkeborg Gasværk.
K.P. Kristjansen; E. Svendsen Pedersen; Tage Aaboe Christensen //
vedr. flere ny-, til- og ombygn. m.v. i tilknytn. til bestyrerbolig og de eksist. gasværksbygn. // 1 pennetegn., 1 blåog 7 lystryk. LA, KTP 646.
f. samme.
Al eksist. byggeri nedrevet m. undt. af en senere flyttet gasbeholder,
bemalet som en globus // # tegn. mat. LA, KTP. 646.
f. Silkeborg kommune.
Rådhuset.
Knud Sørensen og Ejner Olesen // opførelse af administrationsbygn.
i 2 etager m. kælder (dog fuld etage mod Søvej), indeh.
socialforvaltning m.m. – 1. byggeafsnit, blok A, jf. byggekort 1972-76 // 15 lystryk.
f. Silkeborg kommune.
Knud Sørensen og Ejner Olesen // opførelse af to administrationsbygn. i hhv. 2 og 5 etager, indeh. de øvrige forvaltningsmæssige funktioner samt kantine m.m. – 2. byggeafsnit,
blok B og C, jf. byggekort, 1972-76 // 20 lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen og Ejner Olesen // opførelse af administrationsbygn.
m.m. i 2 etager, indeh. bl.a. byrådssal – 3. byggeafsnit,
blok D, jf. byggekort, 1972-76 // 9 lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen og Ejner Olesen // indv. ombygn. af blok A samt tilbygn.
af en 3. etage hertil // 12 lystryk.
f. samme.
Ejner Olesen // mindre indv. ombygn. af blok A-D // 4 lystryk.
f. samme.
Ejendomsadmin. // div. mindre ombygn. // 13 lystryk.
f. samme.
Ejendomsadmin. // større ind- og udv. ombygn. i forb. m. en renov.
af hele rådhuset // 44 lystryk.
f. samme.
Arkitekthuset i Silkeborg // tilbygn. af nyt vindfang (karrusel) til det
eksist. indgangsparti // 4 lystryk.
f. samme.
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1995-96
1995-2002

3 og
Østergade 1-3

LKJ

Ejendomsadmin. // ombygn. af forhal og kantine, samt udv. af køkkenfaciliteterne // 2 lystryk.
f. samme.
Ejendomsadmin. // div. mindre indv. ombygn. // 42 lystryk.
f. samme.
Silkeborg Spritfabrik – Silkeborg Tekstilfabrik – Silkeborg
kommune (Silkeborg Daghøjskole / Teknisk forvaltning).
Omkr. 1909 oprettedes Silkeborg Tekstilfabrik i Østergade 1-3.
Den blev i 1926 udvidet med den netop nedlagte Silkeborg Spritfabriks
areal og bygninger ved Søvej - opr. Søvej 4, nu Søvej 3.
Tekstilfabrikken blev lukket i 1966. (LKJ).

(3 og
Østerg.1-3

1902-59

1967
1967-75
1975-76

(3)

1983-89
1991-93

1992-93
1993
1994-95
1995
2000

Henning Helger (Charlottenl.); C. Jensen; Edv. Jensen; Søren Jensen;
J. Kornerup-Bang; Hans Chr. Rasmussen // vedr. adskillige ny-, til- og
ombygn. i tilknytn. til Silkeborg Spritfabrik (til 1926) og
Silkeborg Tekstilfabrik // 1 blyants- og 6 pennetegn., 38
blå- og 12 lystryk. LA, KTP 647 og 648.
f. Silkeborg Spritfabrik og Silkeborg Tekstilfabrik.
Silkeborg kommune køber tekstilfabrikken // jf. papirer v. LA, KTP 648.
Bygningsinsp.s kontor // vedr. forskel. ombygn. i forb. m. udlejning af
ejendommen // 4 lystryk. LA, KTP 648.
f. Silkeborg kommune.
Forhuset, Østergade 1-3, samt alle fabriksbygn. m.v. på Søvej 3 nedrevet m. undt. af den tidl. spinderibygn. // 1 blyantstegn.
og 1 lystryk. LA, KTP 648.
f. samme.
Den tidligere spinderibygning.
Bygningsinsp.s kontor // indretn. af lokaler til daghøjskole i den gamle
fabriksbygning // 11 lystryk. LA, KTP 648.
f. Silkeborg kommune, udlejet til Silkeborg Daghøjskole.
DAI // indv. ombygn. af 3. etage og det eksist. trappehus mod vest og
opførelse af nyt trappehus i 3 etager mod øst, samt etablering af gangbro mel. 2. etage og selve rådhuset //19 lystryk.
f. samme, til Teknisk forvaltning.
DAI // indretn. af stueetagen til lokaler for medborgerhus // 5 lystryk.
f. samme, til SilkeborgMedborgerhus.
DAI // indretn. af del af kælderetagen til EDB-lokaler m.v. // 6 lystryk.
f. samme.
Ejendomsadmin. // indretn. af 1. etage til lokaler for kunstneriske værksteds- og udstillingsfaciliteter // 4 lystryk.
f. samme, til Kulturspinderiet m.v.
Ejendomsadmin. // indretn. af den resterende del af kælderetagen til
depot- og arkivrum // 2 lystryk.
f. samme.
Ejendomsadmin. // indretn. af nyt administrationskontor i medborgerhuset // 2 lystryk.
f. samme.
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2001
2001-02

5
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Ejendomsadmin. // ombygn. af eksist. lokaler på 2. etage // 2 lystryk.
f. samme.
Ejendomsadmin. // ombygn. af EDB-afd. i kælderetagen // 4 lystryk.
f. samme.
Uno-X Benzin.

# hm.
1958/60-61 Hugo Jensen, civ.ing., og MICROMAX, maskinfabrik // nedlægn. af
jordtank og opstilling af benzinsalgsstander //3 lystryk.
f. Uno-X Benzin, Herning.
1966
Thue M. Christensen, ark., Herning // opførelse af værkstedsbygn. i en
etage i tilknytn. til den eksist. benzinsalgsstander – nedrevet 1985 // 3 lystryk.
f. samme.
1972
Henning Svendsen, rådg.ing., Herning // udv. i en etage af den eksist.
værkstedsbygn. – nedrevet 1985 // 2 lystryk.
f. samme.
1985-86
Midtconsult ApS, rådg.ing., Herning // nedrivn. af den eksist. værkstedsbygn. og opførelse af ny pavillonbygn., samt overdækning
af den eksist. benzinstanderplads // 7 lystryk.
f. samme.
1994
Uno-X Benzin // nedrivn. af den eksist. pavillonbygn. // 3 lystryk.
f. samme.

