SØGADE

De oprindelige ejendomme er alle nedrevet og hele området overtaget af
Jyske Bank. Området er nu dels genbebygget, med numre til Vestergade,
dels – og væsentligst – udlagt til parkeringspladser m.v.
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For oplysninger i Lokalhis. Arkiv (LA) vedr. de enkelte ejendomme, se:
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Disse parceller ved Langsø var oprindeligt udlagt til søhaver, tilhørende
ejendommene på den modsatte side af Søgade.
For oplysninger i Lokalhis. Arkiv vedr. Søgade 2, se: LA, KTP 642.

19-29

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

1977/78

1978-79

1982

1986

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

? // opførelse af en sammenhængende altan mod gården i tilknytn. til

1988
1993
2000

22

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

Former Chr. Mikkelsen.

1906-11
1911-181911

1918
1950

24-26

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

Tømrermester L.R. Rasmussen.

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

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

1924

# hm.
Hans Chr. Rasmussen // opførelse af ”Omklædningsstue” i træ ud mod

1936/37
1992

28

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

J.P. Clemmensen.

1906-18
1918-331906
1933
1950
1964

30

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

Murermestrene H. Eriksen, Hans Jensen og J. Sørensen.
Hj. Hostrupsgade.
1903-04

1905
1910
1949
1958/59
1978
1984/85

# hm.
Iflg. byggeanm. // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage som hjørneejendom // # tegn.
mat. Jf. dog 1958- tegninger.
f. murermestrene H. Eriksen, Hans Jensen og J. Sørensen.
Iflg. byggeanm. // opførelse af side-baghus i en etage i skel mod nr. 28 nedrevet 1984 // # tegn. mat.
f. murermester H. Eriksen.
Iflg. byggeanm. // indsættelse af vindue i gavlen mod Hostrupsgade //
# tegn. mat.
f. samme.
Kristoffer Hansen // indretn. af wc i tagetagen // lystryk.
f. J.C. Brøning.
Alfr. J. Mortensen // tilbygn. af 2-fags tagkvist mod Søgade i forb. m.
ombygn. af tagetagen // 3 lystryk.
f. tandlæge K. Lassen Pedersen.
Niels H. Nielsen // indretn. af 2 lejl. i tagetagen // lystryk.
f. samme.
C. Molte Jacobsen, rådg.ing. // opførelse af garage m. redskabsrum som

side-baghus i skel mod nr. 28 – nedrevet 1989 // lystryk.
1985/88
1989
1992

31

f. Ole Kusk.
Jørn Randløv, ark., Silkeborg // ombygn. af tagetagen til en enkelt lejl. //
4 lystryk.
f. samme.
Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af carport m. redskabsrum som
sidehus i skel mod Hostrupsgade 7 // lystryk.
f. John Poulsen.
Iflg. byggeanm. // ombygn. af tagetagen til 2 lejl. // # tegn. mat.
f. samme.

Silkeborg Samlestald.
1957
1957-58

1959-78

1981-89
1990

1990-

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

