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.

-

# hm.

1900

1926
1934
1961/62
1988/89
1989-90

1990

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.

4-12

Silkeborg (Vinthers) Seminarium – Kornmod Realskole.

(4)

Ejerforhold.
Emil Stecher, bogtrykker.
Kornmod Realskole.

1928-19721928

1972-73
1985

# 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.

1892-1926
1926-30
1930-1972-

Ejerforhold.
Thorlund-Rasmussen, kordegn.
Marie Christiane Thorlund, enkefrue.
M.C. Thorlunds arvinger.
Kornmod Realskole.

-

# hm.

(6)

1928-45
1995-96

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

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)

m. udnyttet tagetage, bestående af 5 fag m. fremhævet

1914
1925
1935

(10-12)

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

1993

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.

Hv. // opførelse af cykelskur bagerst i gården mod nordøst – ’008’ på

byggekort, 1995 // lystryk.
1996
2004

5

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.

1926-34

Carl Chr. Sørensen.

19341961-

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

1969

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.
H.P. Andersen, snedker // indretn. af badevær. i sidehuset i skel mod

nr. 11 // lystryk.
1979

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

# 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
1918-

Ejerforhold.
Chr. Th. Christensen, tømrer.
Chr. Andersen, skomager.
Ane Kirstine Andersen.
Chr. Larsen, postbud.
Sofie Nielsen.
Flere ejere.

1900

# 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.

1913

M. Jensen, hv. // indsættelse af butiksvindue i forhuset mod gaden //

pennetegning.
1948

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

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.

18

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.

1926-34
1934-40-

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.

1939

1942

1957
1960

1961
1967

22-24

SID.

1884-88
1888-1907
1907-26
1926-19621922-66

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’.

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.

1883-90
1890-1903
1903-12
1912-18
1918-22
1922-30
1930-

(23A)

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)

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.

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.

(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

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-

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.

1994-95
1996

2001
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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.

1992
2001

30

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.

31

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.

1999-2000
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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.

34

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.

1996

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. ?

1967-68

41

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.

1931
1931
1938
2000-01
2002-03

44

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.

1979

46

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.

48

Tømrermester N.P. Svostrup.
1936
1938

1987
1989
1992

49

Murermestrene Martin og Henry Nielsen.
1915
1947

1949
1954

1957

1964-65

50

# 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.

# 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.

51-53

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.

56

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.

1920
1959
1962

61

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.

1900

1959
1962
1963

1969
1986

64 og
Grønneg. 15

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.

1970
1996
1997

1999

69 og
Grønneg. 19

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’.

