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

1923

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.
K.P. Kristjansen // indretn. af butik i stueetagen t.v., incl. facadeombygn. // blåtryk.

1938

1966
1990

4

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.

1916

# hm.
(Anders) L(auritz) Bendixen // opførelse af beboelses- og butiks-

1942
1971

6

ejendom 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-

Ejerforhold.
Fr. Madsen A/S, tømrerfirma.
Silkeborg kommune.
Midtjysk Boligselskab.

(7-9)

1900-67

# 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.

(11)

1913-61

# hm.
Magnus Jensen, hv.; E. Svendsen Pedersen // vedr. div. ny-, til- og

ombygn. // 5 pennetegn., 2 blå- og 4 lystryk. LA, KTP 599.
(Markedsgade 8)

1912-37

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

1989/90
1990-91

8

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

10

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.

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’.

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

1982

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.
Eskild Hermansen // nedrivn. af loftsetagen og tilbygn. af 1. etage
og ny loftsetage // 6 lystryk.

1989

13

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.
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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.

1870-93
1893-97

Proprietær Hee fra Vester Kejlstrup.
Thyge Petersen.

1897-1913
1913-51-

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
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’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.

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.
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Blikkenslagermester A.S. Nichelsen.

1863-69
1869-73
1873-77
1877-95
1895-1919
1919-50-

Ejerforhold.
Jens Nielsen, træskomand.
Henrik Jensen.
Bent K. Thomssen.
Henrik Buss, detailhandler.
Frederik Jensen.
Arnold Sterndorff Nichelsen, blikkenslagerm.

o.1895(?)

# hm.
Hv .// opførelse af beboelsesbygn. som forhus samt baghus, begge
i én etage // # hm. Jf. dog 1925-tegn.
f.Frederik Jensen(?) (LKJ).

1925

C. Jensen // opførelse af sidehus i én etage i skel mod nr. 16 // blåtryk.
f. blikkenslagermester A.S. Nichelsen. Nedrevet 1984.

1925
1943
1950
1984-85

1998

19

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

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.

20-22

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.

1905-07
1907-25-

Chr. Rasmussens arvinger.
Karl Frandsen, malermester.

1937-

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

1950

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.

E. Svendsen Pedersen // opførelse af lagerbygn. i 3 etager bagerst på
grunden, ’s’ på byggekort, 1946 // lystryk.

1952

1986/87

21

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.

1968

K. Kristiansen // ombygn. af butiksfacaden og opførelse af radioværksted som nyt side-baghus i én etage i skel mod

1976/77

24

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
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
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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
1903-

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.

1905

# 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.

1936

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.
1939

1979
1984-85

1995
1999

27-29

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

1992

# 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.
Mogens S. Madsen, ark.(?) // indretn. af café i eksist. garderobe i kæl-

deren // lystryk.
f. samme.
28A-C

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

1952

# 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.
Niels H. Nielsen // tilføjelse af kviste til forhuset mod gaden i forb.m.

ombygn. af loftsetagen // 2 lystryk.
1989
1993

30

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.

1902-20

Frk. Bolette Nielsen.

1920-30
1930-45-

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
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Gartner K.S. Fogde.

1854-56

Ejerforhold.
Niels Madsen.

1856-57

Anders Pedersen Søgaard.

1857-68
1868-75
1875-76
1876-79
1879-85
1885-88
1888-1901? -1935
1935-

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.

1890

Iflg. bygningsstamkort // opførelse af mellembygn. i 2 etager til værk-

1912(?)
1926
1944
1962
1994
1997

1999

34

sted 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.

1982/83
32-34

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.

1994
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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
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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.

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.
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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

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.

1901

1914

1914
1924
1929
1961

1966
1967
1988
1997
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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.

1911
1914
1917

1923
1936
1958
1996-97
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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.

1999

Aage Jensen, rådgiv.ing.// ombygn. af eksist. butik m.m. til diskotek//
5 lystryk.
f. Søren Mølbak Jensen.

