
SØNDERGADE 
 
 
 
1B  Søndergade 1B og Torvet 2B sammenlægges matrikulært 
  i 1969 under Søndergade 1B (matr.nr. 16d) i forbindelse med 
  Jyske Banks erhvervelse af ejendommene. 
  Bygningsændringer bliver herefter for begge ejendommes 
  vedkommende registreret og behandlet under Søndergade 1B 
  i kommunens Byggesagsarkiv. 
 
  Ejerforhold. 
 1919- Johannes Lundkvist, cigarhandler. 

 i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. 

 i 1969 Jyske Bank. 

 

 - # hm. 
 1900 Iflg. BBR-opl. //opførelse af butiks og beboelsesejendom i 2 etager 
   m. sidehus // # hm. Jf. dog opmålingstegn., 1946. 
  f.  ? 
 1919 Hans Chr. Rasmussen / /ombygn. af butik // blyantstegn. og blåtryk. 
  f. cigarhandl. Johs Lundkvist. 
 1946 Alfr. J. Mortensen // tilføjelse af en etage til ejendommen, nu i 3 
   etager // 2 lystryk, incl. opmålingstegn. 
  f. fru grosserer Lundkvist. 
 1969 Iflg. påtegn. på Byggekort, 1969, er matr.nr. 16d, Sønderg. 1, og matr. 
  nr. 17, Torvet 2B, ved skrivelse af 12.3.1969 sammenlagt under matr.nr. 
  16d. 
 1968/69 Alfr. J. Mortensen // om- og tilbygn. til side- og trappehus, Søndergade 
   1B i forb. med indv. ombygn. af begge ejendomme  // 
      6 lystryk. 
  f. Jyske Bank. 
 1974 Jyske Bank, Bygningskontoret(?) // opsætn. af faste baldakiner ved 
   begge ejendomme // # tegn.mat. 
  f. samme. 
 1976 Jyske Bank, Bygningskontoret // ombygn. af bank- og butiksfacader ved 
   hhv. Torvet 2B og Sønderg. 1B og ombygn. af indgangs- 
   parti  på hjørnet, Torvet 2B // 3 lystryk. 
  f. samme. 
 1993 Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af knækarmsmarkiser, Søndergade 
   1B // # tegn.mat. 
  f. samme. 
 1993/94 ’Årstiderne’ // opsætn. af nye faste, gennemsigtige glasbaldakiner i  
   forb. m. lettere facaderenov., Torvet 2B // 12 lystryk. 
  f. samme, udlejet til ’Lykke Sko’. 
 
 
 
 
 



1C  Købmand Hans Friis - Guldsmed Chr. Majgaard. 
 
  Ejerforhold. 
 1886-1900 N.F. Tommerup, købmand. 

 1900-18 Hans Friis, købmd., grosserer, eksportør. 

 1918-19 Kirstine Marie Friis, enkefrue. 

 1919-21 Flere ejere. 

 1921-25 Jacob Pedersen Lorenzen, eksportør. 

 1925- Chr. Majgaard, guldsmed. 

 

 - # hm. 
 1895 Iflg. Bygningsstamkort // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager 
   m. udnyttet tagetage // # hm. Jf. opmålingstegn., 1941. 
  f. købmand N.F. Tommerup. 
 1900 Iflg. Byggeanm. // ombygn. af butik og portgennemkørsel // # tegn.mat. 
  f. købmand Hans Friis. 
 1906 C. Jensen // opførelse af sidehus i 2 etager m. mansartetage // blåtryk. 
  f. samme. 
 1921 K.P. Kristjansen // ombygn. af den nordlige butiksfacade // blåtryk. 
  f. eksportør Jacob Pedersen Lorenzen. 
 1928 C. Jensen // ombygn. af den sydlige butiksfacade, samt tilføjelse af 
   karnap på 1.sal  // blåtryk. 
  f. guldsmed Chr. Majgaard. 
 1936 Jul. Moll // mindre ombygn. af midterste og sydlige butiksfacade // 
      lystryk. 
  f. samme. 
 1941 Max Pape // tilbygn. af stort kvistparti i 5 fag / /2 lystryk, incl.  
      opmålingstegn. 
  f. samme. 
 1953 Alfr. J. Mortensen // ombygn. af den nordlige butiksfacade // lystryk. 
  f. guldsmed Knud Pedersen. 
 1959 Alfr. J. Mortensen // ombygn. af alle 3 butiksfacader // 4 lystryk, heraf 3  
      opmålingsplaner. 
  f. samme. 
 1969 Alfr. J. Mortensen // større om- og tilbygn., omfattende indv. om- 
   bygn., udv. af loftsetage til en fuld etage samt facade- 
   ombygn .// 18 lystryk. 
  f. guldsmed Inga Pedersen. 
 1986 Niels F. Truelsen // større ombygn. af stueetagen, incl. omfattende 
   facadeombygn. med fremrykning af facaden til gade- 
   flugt // 3 lystryk. 
  f. guldsmed Claus Pedersen 
 1992 Carsten Fynbo Larsen, ark., Horsens // ombygn. af butik, incl. facade- 
   ændring – nu m. indgangsparti i glas i 2 etager // 5 lystryk. 
  f. B & T Beklædning, Hobro, v. Svend Tang. 
 1996 EHM, Randers / /opsætn. af markiser og ombygn. af indgangsparti // 
      lystryk. 
  f. sig selv. 
 
 
 
 



2A  Søndergade 2A er af matrikulære og andre grunde registreret 
  og behandlet under Vestergade 1-5 i kommunens Byggesagsarkiv. 
 
  Ejerforhold. 
 1873-93 Robert Jones, købmand. 

 1893-1918 Adelaide Jones, enkefrue. 

 1918- Adelaide Jones arvinger. 

 

 - # hm. 
 1900 Iflg. Bygningsstamkort // butiks- og beboelsesejendom i  2 etager 
   m. udnyttet loftsetage // # hm. 
  f. enkefrue Adelaide Jones. 
 1927 C. Jensen // opførelse af træveranda i én etage mel. Vesterg. 1 og 
   Søndergade 2A – man agter, at ”overbygge Indkørslen 
   mellem 2 Forbygninger med en Veranda af Træ med 
   Murpuds på de udvendige sider.” // blåtryk. 
  f. enkefru Jones arvinger. 
 1942 E. Svendsen Pedersen / /ombygn. af stuelejl. til butik // 2 lystryk. 
  f. frkn. Jones, udlejet til J.M. Larsen. 
 1973 Iflg. div. papirer // opsætn. af baldakin over butiksfacaden // # tegn.mat. 
  f. rentier Arthur Jones arvinger. 
 1996 ’Årstiderne’ // ombygn. og udv. af butik, incl. facadeombygn.// 5 lystryk. 
  f. Profil Optik v. optometrist Tonny Jepsen. 
 
 
2B  Søndergade 2B er af matrikulære og andre grunde registreret 
  og behandlet under Vestergade 1-5 i kommunens Byggesagsarkiv. 
 
  Ejerforhold. 
 1873-93 Robert Jones, købmand. 

 1893-1918 Adelaide Jones, enkefrue. 

 1918- Adelaide Jones arvinger. 
 
 - # hm. 
 1900/1903 Iflg. Byggeanm., J. Kornerup Bang, murerm. // opførelse af et 
   ”3 Etages Forhus og 2 Sidehuse” //  # tegn.mat. 
    Jf. dog opmålingstegn. af facaden, 1965. 
  (1900: iflg. Bygningsstamkort//1903: iflg. tegn.) 
  f. enkefrue Adelaide Jones. 
 1904 Iflg. Byggeanm. / /indretn. af butik // # tegn.mat. 
  f. samme, udlejet til H. Pedersen. 
 1941 E. Svendsen Pedersen // genopførelse af side- og baghus efter brand // 
      lystryk. 
  f. frkn. Jones. 
 1964 Niels H. Nielsen // mindre ombygn. af den ene butiksfacade // lystryk. 
  f. rentier Arthur Jones arvinger, udlejet til skotøjshandl. Carl Hansen. 
 1965 Alfr. J. Mortensen // ombygn. af den anden butik og butiksfacade // 
      lystryk. 
  f. samme, udlejet til isenkræmmer Anton Jensen. 
 
 
 



 1973 Iflg. div. papirer // opsætn. af baldakin over butiksfacaderne // 
     # tegn. mat. 
  f. samme. 
 1990 ’Årstiderne’ // ombygn. af butik og butiksfacade // 2 lystryk. 
  f. Sparekassen Bikuben, udlejet til Profil Optik ved Tonny Jepsen. 
 1993 Dansk Supermarked A/S, Tekn.afd., Højbjerg // ombygn. af nabobutik 
   og butiksfacade // 2 lystryk. 
  f. sig selv, udlejet til ’Bugatti Shoestyle’. 
 1993 Alusol A/S, Tietgensvej / /opsætn. af 2 knækarmsmarkiser / /lystryk. 
  f. ’Buksekompagniet’/’Sportmaster’. 
 
 
2C  ’Gl. Bryggergaard’. 
 
  Ejerforhold. 
 1850-87 Rasmus Pedersen, brygger. 

 1887-1902 Peder R.M. Pedersen, brygger. 

 1902-10 Jens Jensen, træhandler. 

 1910- Carl Bloch-Jørgensen, tandlæge. 
 
 - # hm. 
 1902/04 M.V. Brink, ark.// opførelse af butiks og beboelsesejendom i 3 etager 
   m. mansartetage og udnyttet loftsetage, samt sidehuse, 
   ligeledes i 3 etager / /lystryk af planer. Jf. også facade- 
      tegn., 1938/39. 
  (1902: iflg. tegn. // 1904: iflg. BBR-opl.) 
  f. træhandl. Jens Jensen. 
 1903 Iflg. Byggeanm., J. Kornerup Bang, murerm. // tilbygn. af sidehus i én 
   etage til eksist. sidehus mod syd // # tegn.mat. 
  f. samme. 
 1924 C. Jensen // ombygn. af det sydlige sidehus til bilgarager // blåtryk. 
  f. tandlæge Carl Bloch-Jørgensen. 
 1928 C. Jensen // opsætn. af tre større kviste mod gaden i stedet for  tag- 
   vinduer / /blåtryk. 
  f. samme. 
 1936 A. Busk, tømrerm. / /tilføjelse af fem altaner på gårdsiden // lystryk. 
  f. samme. 
 1938/39 Ejvind Draiby, ark., Kbh. // ombygn. af alle fire butiksfacader//5 lystryk. 
  f. samme. 
 1963 Niels H. Nielsen // ombygn. af den nordl. butik (butik 1), incl. facade- 
   ændring / /2 lystryk. 
  f. radioforhandler Hans V. Petersen. 
 1972/73 Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakiner over butiksfacaderne // 
      # tegn.mat. 
  f. Herm. Rasmussen A/S, Tværgade. 
 1985 Ing.fa. Børge Just // ombygn. af butik 2, indbefattet nyt facadeparti 
   i aluminium // 3 lystryk. 
  f. samme. 
 1992 ’Årstiderne’ // renov. og ombygn. af garager // lystryk. 
  f. samme. 
 
 



 1993 Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af knækarmsmarkiser / /lystryk. 
  f. samme. 
 1995 ’Årstiderne’//renov. af forhusets facade samt ombygn. af butiks- 
   facaderne//3 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
3  Skræddermester Chr. Madsen – Chr. Madsens magasiner - 
  Herreekviperingshandler Åge Martin Jensen. 
 
  Ejerforhold. 
 1886-1917 F. Balschmidt, kobbersmed. 

 1917- Chr. Madsen, skræddermester og 

  Jens P. Jensen, tilskærer. 
 
 - # hm. 
 1900 Iflg. Bygningsstamkort // beboelses- og butiksejendom samt sidehus 
   i 2 etager // # tegn.mat. Jf. blåtryk, dat. 11.1.1917. 
  f. kobbersmed F. Balschmidt. 
 (1916/18 Hans Chr. Rasmussen // tilbygn. af bindingsværksetage til både for- og 
   sidehus // 2 blåtryk. 
  f. skræddermester Chr. Madsen. Realiseres ikke!). 
 1926 Hans Chr. Rasmussen // mindre ombygn. af butiksfacade // 2 blåtryk. 
  f. samme og tilskærer J.P. Jensen. 
 1928 Hans Chr. Rasmussen // opførelse af nyt sidehus i 3 etager // 3 blåtryk. 
  f. samme. 
 1934 Knud Sørensen // tilbygn. af trappehus til forhuset på gårdsiden // lystryk 
  f. samme. 
 1937 Knud Sørensen // ombygn. af butiksfacade // lystryk. 
  f. samme. 
 1950 Knud Sørensen // ændring af forhusets vinduer fra rundede spros- 
   sevinduer til firkantede fuldglasvinduer // lystryk. 
  f. Chr. Madsens Magasiner v. dir. Åge Martin Jensen. 
 1966 Alfr. J. Mortensen // ombygn. af butik, incl. facadeændring // 2 lystryk. 
  f. herreekviperingshandler Åge Martin Jensen. 
 1972 Alusol A/S, Virklund//opsætning af baldakin på butiksfacade// 
      # tegn.mat. 
  f. samme. 
 1981 Alusol A/S, Virklund // ombygn. af indgangsparti i butiksfacade // 
     usign. pennetegn. og lystryk. 
  f. samme. 
 1993 Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af 2 knækarmsmarkiser på butiks- 
   facaden // lystryk. 
  f. samme. 
 1995 Aage Jensen, rådg.ing. // facadeændring, indbefattet ombygn. af ind- 
   gangsparti // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
 
 
 



4  Malermester Chr. Johansen – Guldsmed Knud Nielsen. 
 
  Ejerforhold. 
 1850-93 Johan Thomassen, skræddermester. 

 1893-1932 Chr. Johansen, malermester. 

 1932- Elisabeth Møller. 

 

 - # hm. 
 1890 Iflg. Bygningsstamkort // forhus i 2 og side- og baghuse i 1 etage,  
   ’a’, ’b’ og ’c’ på byggekort, 1910 // # tegn.mat. 
  f. skræddermester Johan Thomassen. 
 1906 Hv. // tilbygn. af en etage til forhuset // 2 usign. pennetegn. 
  f. malermester Chr. Johansen. 
 1910 C. Jensen / /mindre tilbygn. til baghus, ’e’ på byggekort, 1910 // blåtryk. 
  f. samme. 
 1966 K. Kristiansen // opførelse af dobbeltgarage bagerst på grunden, ’f’ på 
   byggekort, 1910 // lystryk. 
  f. guldsmed Knud Nielsen. 
 1966 K. Kristiansen // nedrivn. af side- og baghuse, ’b’  – ’e’ på bygge- 
   kort, 1910 // # tegn.mat. 
  f. samme. 
 1965/66 K. Kristiansen // ombygn. og udv. af forhus mod gården og tilbygn. 
   af en etage til forhus, nu i 4 etager, samt nybygn. af 
   mindre sidehus og garage / /8 lystryk. 
  f. samme. 
 1982 PS-Indretning ApS, Platanvej // mindre facadeombygn. // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 1993 Ark.fa. Søren Jensen // ombygn. af facade, incl. ny markise // 3 lystryk. 
  f. Niels Jørgen Tandrup. 
 
 
5  Birkefuldmægtig Oscar Lund – Birkefuldmægtig E. Borberg - 
  Slagtermester N.O. Pedersen. 
 
  Ejerforhold. 
 1851-55 Johannes Nerger, købmand. 

 1855-60 H.P. Stabell. 

 1960-70 A.H. Jørgensen, læge. 

 1870-85 Mads N. Bjørn, branddirektør. 

 1885-1917 Oscar Lund, birkefuldmægtig, justitsråd. 

 1917-35 E. Borberg, birkefuldmægtig. 

 1935- J.W. Darr, fabrikant, grosserer. 
 
 - # hm. 
 o.1895(?)   ?  // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 1½ etage m. høj 
   kælder og sidehus i én etage //  # hm. 
  f. birkefuldmægtig Oscar Lund  (LKJ). 
 1909 Iflg. Byggeanm., Th. Madsen, tømrerm.// mindre ombygn. af forhus // 
      # tegn.mat. 
  f. samme. 
 
 



 1919 Hans Chr. Rasmussen // opførelse af garage bagerst på grunden // 
     2 blåtryk. 
  f. birkefuldmægtig E. Borberg. 
 1936 Knud Sørensen // ombygn.af slagterbutik / /lystryk. 
  f. fabrikant J.W. Darr. 
 1950 Knud Sørensen // tilbygn. af et lille røgeri til garagen // lystryk. 
  f. samme. 
 1959 Alfr. J. Mortensen // ombygn. af port mod Søndergade til udstillings- 
   vindue // lystryk. 
  f. købmd. Martin Jensen. 
 1993 Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af 2 knækarmsmarkiser på butiks- 
   facaden // lystryk. 
  f. slagtermester N.O. Pedersen. 
 
 
6  Biografteater v. købmand Martin Henriksen – A/S Privatbanken. 
 
  Ejerforhold. 
 1850-88 Johan Thomassen, skræddermester. 

 1888- N.P. Johansen, købmand. 
 
 - # hm. 
 o.1900(?)   ?  // opførelse af for- og sidehus i 2 etager // # hm. 
  f. købmand N.P. Johansen. Nedrevet o. 1968. 
 1906 Iflg. Byggeanm. // indsættelse af 2 store butiksvinduer i forhus // 
      # tegn.mat. 
  f. samme. 
 1916 Hans Chr. Rasmussen // ombygn. og indretn. af biografteater 
   i sidehus // 2 blåtryk. 
  f. købmand Martin Henriksen m.fl. 
 1948 Alfr. J. Mortensen // tilføjelse af tagkvist til forhus mod gaden // lystryk. 
  f. seminarielærer Otto H. Munk. 
 1949 Alfr. J. Mortensen // ombygn. af biografteater til sal // 3 lystryk. 
  f. samme. 
 1949 Alfr. J. Mortensen // ombygn. af tidl. forhal til biograf fra Sønderg. 
   til butik, samt tilføjelse af nok en tagkvist til forhuset 
   mod gaden // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 1958 Alfr. J. Mortensen // opførelse af 4 garager bagerst på grunden // lystryk. 
  f. samme. 
 
 o.1968 Nedrivning af forhuset  (LKJ). 
 
 1969/70 Alfr. J. Mortensen // opførelse af nyt forhus i 3 etager  til bank- og  
   kontorbrug, samt ombygn. af sidehus // 9 lystryk. 
  f. A/S Privatbanken. 
 1972/73 Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade// # tegn.mat. 
  f. samme. 
 1992/93 Hans Høltermand, ark., Tranbjerg // stor ombygn. af facaden og 
   hele indgangspartiet // 4 lystryk. 
  f. Uniejendom, Kbh. V. 
 



 1994 Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af knækarmsmarkise på butiks- 
   facaden // lystryk. 
  f. PB Holding A/S, Kbh. K. 
 1995/96 Jørn Hansen A/S, Kolding // ombygn. af butiksfacade // lystryk. 
  f. ’Choise’/’Danwear’. 
 
 
7A (+B)  Købmand Niels Lauritzen – Jydsk Telefon/Tele Danmark. 
 
  Ejerforhold ikke kendt i detaljer. 
 
 - # hm. 
 1897 Iflg. Bygningsstamkort // to ens, sam.byg. forhuse i én etage med 
   sidehuse // # hm. Jf. 1924-tegn. 
  f.  ? 
 1924 Iflg. brev fra Justitsmin. til borgmesteren i Silkeborg, 25.3.1924 // 
   udstykn. af matr.nr. 14b i to selvstændige parceller,  
   Sønderg. 7A og 7B // se brev v. nr. 7B. 
  f.  ? 
 1924 K.P. Kristjansen // ombygn. af tidl. restauration til butik, incl. 
   facadeombygn., samt udbygn. af to tagkviste mod 
   Søndergade // blåtryk v. nr. 7B. 
  f. købmd. Niels Lauritzen. 
 1928  Hv. // ombygn. af sidehus / /usign. pennetegn. 
  f. samme. 
 1934 A. Ustrup, murerm. // om- eller nybygn. af sidehus // lystryk. 
  f. samme. 
 1970/71 Søren Bjørn (?), murerm. // facadeombygn. //usign. lystryk. 
  f. isenkræmmer F. Lair. 
 1990/91 Jydsk Telefon, Bygningskontoret, Århus // ombygn. og udv. af 
   tagetagen, samt tilbygn. til forhus mod gården. 
   Endv. ombygn. og udv. af sidehus // 11 lystryk. 
  f. sig selv. 
 1993 Alusol A/S (?), Tietgensvej // opsætn. af 2 knækarmsmarkiser på 
   butiksfacaden // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
7B (+A)  Pianohandler S. Jensen – Trikotagehandler H. Fjølner. 
 
   Ejerforhold ikke kendt i detaljer. 
 
 - # hm. 
 1897 Iflg. Bygningsstamkort // to ens, sam.byg. forhuse i én etage med 
   sidehuse // # hm. Jf. 1924-tegn. 
  f.  ? 
 1924 Iflg. brev fra Justitsmin. til borgmesteren i Silkeborg, 25.3.1924 // 
   udstykn. af matr.nr. 14b i to selvstændige parceller, 
   Sønderg. 7A og 7B. 
  f. ? 
 
 



 1924 K.P. Kristjansen // ombygn. af tidl. bagerbutik, incl. facadeom- 
   bygn., samt af sidehus. Endv. udbygn. af 2 tagkviste 
   mod Søndergade // blåtryk. 
  f. pianohandler S. Jensen. 
 1964 Niels H. Nielsen // nedrivn. af eksist. sidehus og opførelse af ny, stor 
   tilbygn. til forhuset i gården, indeh. butiks- og lager- 
   faciliteter // lystryk. 
  f. købmand Joachim Andersen. 
 1972 Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacaden // 
      # tegn. mat. 
  f. trikotagehandler Hilmar Fjølner. 
 1975 Niels H. Nielsen // ombygn. og udv. af loftsetagen til fuld etage - 
   facaden fuldstændig ombygget(!!) // lystryk. 
  f. samme. 
 1989 Sloth Møller, rådg.ing., Sønderborg // ombygn. af butiksfacade // 
      lystryk. 
  f. samme. 
 1993 Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af 2 knækarmsmarkiser på butiks- 
   facaden // lystryk. 
  f. samme. 
 
 
8  Glarmester J.Chr. Hostrup-Petersen. 
 
  Ejerforhold. 
 1852-59 C.R. Stab, glarmester. 

 1859-92 Niels Christensen, vognmand og værtshusholder. 

 1892-95 Andrea Zacho, slagtermester. 

 1895-1930 J.Chr. Hostrup-Petersen, glarmester. 

 1930- Svend Hostrup-Petersen. 

 i 1984 Alf Hostrup-Petersen. 

 

 - # hm. 
 1895 Iflg. Bygningsstamkort, Anton Rosen // butiks- og beboelses- 
   ejendom i 2 etager m. udnyttet tagetage, samt 
   sidehus i én etage, ’a’ på byggekort, 1967 // 
     # hm. Jf. 1953-tegn. 
  f. glarmester J.Chr. Hostrup-Petersen. 
 1904   ?  // mindre ombygn. af sidehus samt tilbygn. af lukket skur hertil, 
   ’b’ på byggekort, 1967 // 2 usign. pennetegn. 
  f. samme. 
 1906   ?  // opførelse af fritliggende sidebygn. i  2 etager over for det 
   eksist. sidehus, ’c’ på byggekort, 1967 // # hm. 
      Jf. 1953-tegn. 
  f. samme. 
 1910 K.P. Kristjansen // ombygn. af portgennemkørsel mel. forhusets to  
   butikker // blåtryk. 
  f. samme. 
 1953 O. Lock-Hansen & Søren Jensen, rådg. ing.fa. // indretn. af wc og bad 
   i tagetage // lystryk. 
  f. Svend Hostrup-Petersen. 
 



 1967 Knud Sørensen & Ejner Olesen // tilbygn. af glaslager i én etage til  
   sidebygn.fra 1906, ’f’ på byggekort, 1967 // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 1984 Synoptik A/S, Kbh. // ombygn. af butik, incl. facadeændring // 4 lystryk. 
  f. Alf Hostrup-Petersen, udlejet til Synoptik. 
 1993 Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af 3 knækarmsmarkiser på butiks- 
   facaden // lystryk. 
  f. samme. 
 
 
9  A/S Handels- og Landbrugsbanken – Trikotagehandl. H.V. Nielsen. 
 
  Ejerforhold. 
 1849-54 Rasmus Nielsen. 

 1854-57 Ludvig Hertz, slagter. 

 1857-66 ? Jørgensen, bagermester. 

 1866-71 C. Munch, skolelærer. 

 1871-1902 P.N. Soelberg, skomager. 

 1902-10(?) F. Johansen, købmand. 

 1910(?)-33 A/S Handels- og Landbrugsbanken. 

 1933- Silkeborg Købstads Sygekasse. 

 

 - hm. 
 1903 Iflg. Bygningsstamkort // bank-, butiks- og beboelsesejendom i 
   2 etager m. to-etages sidehuse mod begge skel // 
   # hm. Jf. plantegn., 1912, og opmålingstegn., 1942. 
  f. A/S Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg (?). 
 1912 C. Jensen // ombygn. af banklokale m.v. i stueetage // 2 blåtryk. 
  f. samme. 
 1927 Iflg. Byggeanm., C. Jensen // ombygn. af banklokaler til 2 butikker - 
   herefter 3 butikker i stueetagen //  # tegn.mat. Jf. opmå- 
      lingstegn., 1942. 
  f. samme. 
 1942 Max Pape // opmåling af ejendommen // lystryk. Jf. også LA, KTP 336. 

  f. trikotagehandler H.V. Nielsen. 
 1943 Max Pape // ombygn. af stueetagens 3 butikker, incl. en omfattende 
   og ødelæggende ombygn. af facaden // lystryk. 
  f. samme. 
 1943 Max Pape // tilføjelse af kvist mod gaden i forb.m. indretn. af lejl. i 
   tagetagen // lystryk. 
  f. samme. 
 1945 Max Pape // tilføjelse af nok en tagkvist mod gaden // lystryk. 
  f. samme. 
 1954 Alfr. J. Mortensen // mindre facadeombygn. i forb.m. udvidelse af 
   udstillingsvindue // lystryk. 
  f. urmager Laurs Bak. 
 1972/73 Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakiner på butiksfacaden//  
      # tegn.mat. 
  f. trikotagehandler N.V. Nielsen. 
 
 
 



 1993 Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af 3 knækarmsmarkiser på butiks- 
   facaden // 2 lystryk. 
  f. rentier Jens A. Nielsen. 
 
 
10  Slagtermester Andrea Zacho – guldsmed Godtfred Bröchner. 
 
  Ejerforhold. 
 1852-63 C.R. Stab, glarmester. 

 1863-88 Gravers Jensen Brostrup, skomager. 

 1888-94 A. Kofoed, købmand. 

 1894-1923 Andrea Zacho, slagtermester. 

 1923-26 Ingrid Zacho, enkefrue. 

 1926- Godtfred Bröchner, guldsmed. 
 
 - # hm. 
 1904 Iflg. Byggeanm., J. Kornerup Bang, murerm. / /udv. af baghus // 
      # tegn.mat. 
  f. slagtermester Andrea Zacho. 
 1905 Iflg. Byggeanm. // opførelse af butik- og beboelsesejendom i 2 etager, 
   ’a’ på byggekort, 1926 // # tegn.mat. 
  f. samme. 
 1926 C. Jensen // opførelse af sidehus i én etage, ’b’ på byggekort, 1926 // 
      2 blåtryk. 
  f. guldsmed Godtfred Bröchner. 
 1935 Allan Christensen & Co., Kbh. // ombygn. af butiksfacade // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 1944-45 Valdemar Juul // 3 tilbygn. til sidehuset i forlængelse af dette bagud på 
   grunden, ’c’, ’d’ og ’e’ på byggekort, 1926 // 3 lystryk. 
  f. samme. 
 1967 Niels H. Nielsen // ombygn. af butik og butiksfacade // lystryk. 
  f. elinstallatør H. Breinholm Jørgensen. 
 1973 Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade // 
       # tegn. mat. 
  f. samme. 
 1987/88 Kjeld Sørensen, ark., Fårvang // større ombygn. af for- og sidehuse, 
   samt mindre tilbygn. til forhus i gården. Endv. ombygn. 
   af butiksfacaden og fjernelse af tagkviste // 9 lystryk. 
  f. V.S. Møbler, Tietgensvej. 
 1993 Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af knækarmsmarkise på butiks- 
   facade // lystryk. 
  f. samme, udlejet til Per Reumert. 
 
 
11  Købmand Martin Henriksen – Schous Sæbehus. 
 
  Ejerforhold. 
 1852-54 Hans Nielsen, tømmerhandler. 

 1854-57 B.S.E. Møller, skolelærer. 

 1857-73 J.C. Eskildsen. 

 1873-1908 A. Kofoed, købmand. 

 



 1908-18 Martin Henriksen, købmand. 

 1918- Valdemar Johansen, tandlæge. 
 
 - # hm. 
 1845 Iflg. BBR-opl. // opførelse af bl.a. et forhus på grunden!! 
   - (Kan ikke være korrekt!//LKJ  )// # hm. 
  f.  ? 
 1887 Iflg. brev fra Justitsmin., 25.10.87 // ang. tilladelse til at dække et åbent 
   skur med tagpap m.v. // # tegn.mat. 
  f. købmand A. Kofoed.  Nedrevet. 
 1904 Iflg. Byggeanm. // opførelse af staldbygn. // # tegn.mat. 
  f. samme. Nedrevet. 
 1908-A K.P. Kristjansen / /ny- eller ombygn. af forhuset til butiks- og bebo- 
   elsesejendom i 2 etager, ’a’ på byggekort, 1952 // 
      blåtryk. 
  f. købmand Martin Henriksen. 
 1908-B K.P. Kristjansen // opførelse af sidehus i 2 etager, indeh. 4 lejl., ’b’ 
   på byggekort, 1952 // blåtryk. 
  f. samme. 
 1908-C K.P. Kristjansen // tilbygn. af vaske- og staldbygn. i forlængelse af side- 
   hus på den senere frastykkede grund, Fredensgade 14, 
   ’c’ på byggekort, 1952 // blåtryk. 
  f. samme.  Nedrevet . 
 1920 og 22 K.P. Kristjansen // ombygn. af lagerrum m.v. på den senere frastykkede 
   grund mod Fredensg., ’d’ på byggekort, 1952 // 2 blåtryk. 
  f. tandlæge Valdemar Johansen. Nedrevet. 
 1941 Max Pape // tilbygn. af omfattende 7-fags kvist til forhuset i forb.m. 
   indretn. af taglejlighed // lystryk. 
  f. blomsterhandler E. Aabentoft Jensen. 
 1952 Alfr.J. Mortensen // ombygn. og udv. af butik mod gård, bl.a. m. inddra- 
   gelse af portgennemkørsel, ’f’ på byggekort, 1952, incl. 
   facadeombygn. // 3 lystryk. 
  f. tobakshandler E. Aabentoft Jensen. 
 
 mel. 1952 Fredensgade 14 frastykkes fra matr.nr. 11 som nr. 11b., og det eksi- 
 og 58 sterende byggeri nedrives efterhånden. 
  f. samme. 
 
 1958 Ferenc Orban // opførelse af garageanlæg i skel mod nr. 13, ’d’ på 
   byggekort, 1958 // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 1959 Alfr. J. Mortensen // ombygn. af butik, incl. facadeombygn. // 3 lystryk. 
  f. Schous Sæbehus. 
 1972 Alfr. J. Mortensen // ombygn. af butik, incl. facadeombygn. // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 1972/73 Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade// # tegn.mat. 
  f. samme og fiskehandler Sv.Aa. Aabentoft Jensen. 
 1980 Peter Jensen (?), Dalsvinget, Silkeb.// ombygn. af butiksfacade // lystryk. 
  f. Svend Aabentoft. 
 
 
 



 1993 Tegnestuen ’Kridthuset’ og Alusol A/S, Tietgensvej // facade- 
   renov. og opsætn. af 4 knækarmsmarkiser på butiks- 
   facaderne // 9 lystryk. 
  f. Lise og Vagn Dueholm Hansen. 
 
 
12 og  Trikotagehandler Chr. Therkildsen – Købmand Elisa Jensen - 
Nygade 2  ’Kajs Pølser’ v. slagtermester Kaj Pedersen. 
  Hj. Søndergade – Nygade. 
 
  Ejerforhold. 
 1850-94 Peter Hansen, farveriarbejder, skomager. 

 1894-1904 Christian Mathiesen, maskinsmed. 

 1904 Søren Chr. Christensen. 

 1904-12 Chr. Therkildsen, tricotagehandler. 

 1912-31 Elisa Jensen, købmand. 

 1931- Dagmar Elisabeth Jensen 
 
 - # hm. 
 1905 K.P. Kristjansen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3 
   etager m. udnyttet tagetage // 2 pennetegn. 
  f. trikotagehandler Chr. Therkildsen. 
Nygade 2 1926 Hans Chr. Rasmussen // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. 
   udnyttet tagetage og sidehus, adskildt fra hjørneejen- 
   dommen v. overbygget portgennemkørsel // lystryk 
  f. købmand Elisa Jensen. 
 1972 Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade// # tegn.mat. 
  f. Jern- og Stålgården, Nygade 20. 
 1993 Alusol A/S, Tietgensvej // renov. af butiksfacaden og opsætn. af 2 knæk- 
   armsmarkiser / /lystryk. 
  f. ’Kajs Pølser’ v. slagtermester Kaj Pedersen. 
 
 
13  Ølbrygger Jens Peter Andersen – Den Danske Bank - Midtbank. 
 
  Ejerforhold. 
 1850-71 Niels Petersen Høj, tømrer, brygger, værtshusholder. 

 1871-80 Overformynderiet. 

 1880-1918- Jens Peter Andersen, ølbrygger. 
 
 - # hm. 
 1888 Iflg. Bygningsstamkort / /beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet 
   loftsetage m. markant 4-fagskvist // # hm. Jf. 1939-tegn. 
  f. ølbrygger Jens Peter Andersen. 
 1902 Iflg. Byggeanm.// opførelse af sidehus i 2 etager i skel mod nr. 15 // 
      # tegn.mat. 
  f. samme.  Nedrevet. 
 1908   ?  // indretn. af butik og indsættelse af 2 butiksvinduer // usign. 
      pennetegning. 
  f. samme. 
 
 



 1912 K.P. Kristjansen // ombygn. af eksist. butik samt indretn af ny // 
      blåtryk. 
  f. samme. 
 1918 C. Jensen // opførelse af sidehus i én etage i skel mod nr. 11 // lystryk. 
  f. samme. 
 1939 Max Pape // ombygn. og renov. af butikker og butiksfacader // 2 lystryk. 
  f. frk. Ebba Andersen. 
 1951 Alfr. J. Mortensen // tilbygn. til sidehus mod nr. 11 // lystryk. 
  f. manufakturhandler M. Bitsch. 
 1972 Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakiner på butiksfacader // 
      # tegn.mat. 
  f. manufakturhandler Poul Søndergaard. 
 1977/79-80 Svend Frandsen & Fritz Madsen, ark., Viborg // ombygn. og nyind- 
   retn. af de eksist. butikslokaler til banklokaler, incl. 
   facadeombygn. / /18 lystryk. 
  f. Den Danske Bank. 
 1979/80 Svend Frandsen & Fritz Madsen // tilbygn. til forhus i gården, ind- 
   befattet opførelse af trappehus, samt mindre facade- 
   ombygn // 13 lystryk. 
  f. samme. 
 1989/90 ’Årstiderne’ // ombygn. og udv. af eksist. sidehus (mod nr. 11), incl. 
   tilbygn. af ny tagetage // 13 lystryk. 
  f. Nestor Finans A/S, Tværgade. 
 1991/92 ’Årstiderne’ // fjernelse af de faste baldakiner og renov., hhv. res- 
   taurering af facaden // 2 lystryk. 
  f. Henton Group A/S, Vestergade. 
 1998 Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af knækarmsmarkiser på bank- 
   facaden // lystryk. 
  f. samme. 
 
 
 
14-16 og  Svaneapoteket - Fabrikant E.M. Damgaard Nielsen . 
Nygade 1  Hj. Søndergade – Nygade. 
 
  Ejerforhold. 
 1853-54 Søren Jensen. 

 1854 Witus Hartmann, blikkenslager. 

 1854-62 Ane Margrethe Hartmann, enkefrue. 

 1862-63 Carl Loeb, blikkenslager. 

 1863-66 Severin N. Sørensen, murer. 

 1866-74 Ane Marie Sørensen, enkefrue. 

 1874-75 Eduard A. Frederik Poulsen. 

 1875-85 G. Bathe, tømrermester 

 1885-1912? O. Richter, gartner. 

 1912?-19 Jes Klindt, købmand og 

  J. Nedergaard, tømrermester. 

 1919-22 Flere ejere. 

 1922-25 E. Borberg, birkefuldmægtig. 

 1925- P.A. Møller, købmand. 

 

 



 - # hm. 
 1912 Iflg. BBL-opl.; Edv. Jensen (tilskrivn.) // butiks- og beboelses- 
   ejendom i 4 etager, ’a’ på byggekort, 1916 // 
    # tegn.mat., dog undtaget 2 blåtryk 
    af vinduesdragere. 
  f. købmand Jes Klindt og tømrermester J. Nedergaard (?). 
 1912   ?  // opførelse af pakhus m.v. som baghus i 2 etager m. udhængstag, 
   ’g’ på byggekort, 1916 // usign. blåtryk. 
  f. samme. 
 1912 C. Jensen // opførelse af fritliggende sidehus i 2 etager i skel mod nr. 
   18, ’e’ på byggekort, 1916 // blåtryk. 
  f. samme. 
Nygade 1 før 1916   ?  / /opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 2 etager, ’c’ på  
   byggekort, 1916 // # hm. 
  f. samme.  (LKJ). 
 1916 Hans Chr. Rasmussen // opførelse af staldbygn. som baghus i én etage, 
   ’i’ på byggekort, 1916 // 2 blåtryk. 
  f. samme. 
 1938 Knud Sørensen // ombygn. af stueetagen  til apotek // lystryk. 
  f. købmand P.A. Møller. 
 1949 Iflg. Byggekort, 1916 // ombygn. af og tilbygn. af en etage til staldbygn. 
   i forb.m. indretn. af denne til lager m.v., ’i’ på byggekort, 
   1916 // # tegn.mat. 
  f. fabrikant E.M. Damgaard Nielsen (?). 
 1954 Alfr. J. Mortensen // opførelse af fabriksbygn. m.v. i 2 etager som side- 
   og baghus i skel mod nr. 18, ’n’ på byggekort, 1916 // 
     lystryk af dispositionsplan. 
  f. fru fabrikant E.M. Damgaard Nielsen. 
 1962/63 Alfr. J. Mortensen // opførelse af lager- og fabriksbygn. i én etage som 
   side- og baghuse, ’o’ og ’p’ på byggekort, 1916 // 2 lystryk 
  f. samme. 
Nygade 1 1972 Knud Tage Stichen // ombygn. af eksist. butik, incl. facadeændring // 
      3 lystryk. 
  f. ’Gardin-Eksperten’. 
 1972/73 Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade // 
      # tegn. mat. 
  f. fru fabrikant E.M. Damgaard Nielsen. 
 1977 Niels Brøns Jacobsen // ombygn. af apotek, incl. facadeombygn.,  bl.a. 
   med ny indgang // 7 lystryk. 
  f. Svane Apoteket. 
 
 
15  Birkefuldmægtig C.C. Christensen – Biografteater. 
  
  Ejerforhold.. 
 1851-52 Niels Lorentzen Jensen, tømrermester. 

 1852 J. Mortensen, drejer. 

 1852-1907 Mikkel Peder Pedersen, skrædder. 

 1907-08 Martinus Asbak, bogtrykker. 

 1908-19 C.C. Christensen, birkefuldmægtig. 

 1919-22 Flere ejere. 

 



 1922-35 E. Hoffgaard og 

  E. Faber. 

 1935- Wilhelm Dickmeiss, læge. 
 
 - # hm. 
 1910 Edv. Jensen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3 etager 
   m. mansartetage samt korte sidehuse, ’a’ på bygge- 
   kort, 1912. - Der indrettes biografteater i stueetagen, 
   t.v. I brug til 1915 // 10 lystryk 
  f. birkefuldmægtig C.C. Christensen. 
 1910 Edv. Jensen // baghus i 2 etager i skel mod nr.17, ’c’ på byggekort, 
   1912 // blåtryk. 
  f. samme. 
 1915 Iflg. Byggeanm. // indretn. af eksist. biografteater til butik og værksted // 
      # tegn.mat. 
  f. samme. 
 1919 C. Jensen // garageanlæg i én etage i skel mod nr. 17, ’f’ på byggekort, 
   1912 // blåtryk. 
  f.  ? 
 1965 Knud Sørensen & Ejner Olesen // ombygn. af butiksfacade // 2 lystryk. 
  f. ’KIG IND’ v. Anker Andsbjerg Larsen. 
 1979 Svend Frandsen & Fritz Madsen, Viborg // ombygn. af butiksfacade // 
      2 lystryk. 
  f. optometrist Jørgen Ho, Viborg. 
 1993 Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af 2 knækarmsmarkiser på de to 
   butiksfacader // lystryk. 
  f. Jens P. Haurum, udlejet til ’Butik Zebra’ og ’Bianco Sko’. 
 
 
17  Skræddermester H.H. Eriksen – Restauratør Chr. Wraae. 
 
  Ejerforhold. 
 1852-65 Ole Jönsson (Jensen). 

 1865-78 Arent Iversen Krogh. 

 1878-80 Erhard Blichfeldt. 

 1880-87 Morten Anthonissen. 

 1887-89 Niels Jensen, detailhandler. 

 1889-92 S.T. Vingbjerg, bådfører. 

 1892-96 J. Chr. Pedersen Sand, kirkebetjent. 

 1896-99 Chr. Nielsen, telefonbestyrer og 

  J.H. Eriksen, skræddermester. 

 1899-1918 J.H. Eriksen,    - do - 

 1918-19 A.S. Storgaard, murermester. 

 1919-34 Chr. Wraae, restauratør. 

 1934- C.Th. Wraae. 
 
 - # hm. 
 1900 Iflg. Bygningsstamkort // beboelsesejendom i 2 etager, ’a’ på 
   byggekort, 1954 // # hm. Jf. dog facadetegn., 1925. 
  f. skrædderm. J.H. Eriksen. 
 
 



 1904 Iflg. Byggeanm.// indsættelse af butiksvindue // # tegn.mat. 
  f. samme. 
 (1914 Hans Chr. Rasmussen //indsættelse af dør i portgennenkørsel, 
   samt ombygn. af lejl. mod syd til butik // blåtryk. 
  f. samme.  Realiseres ikke). 
 1914 Edv. Jensen // ombygn. af lejl. mod syd til restauration, samt tilbygn.  
   af køkkenfaciliteter til forhus mod gård // penne- og 
      akvareltegn. 
  f. samme. 
 1918 A.S. Storgaard (?), murerm. // opførelse af beboelsesbygn. i 2 etager 
   som sidehus mod nr. 15 på den i 1951 frastykkede 
   parcel, Fredensg. 20 // 2 pennetegn. 
  f. sig selv. 
 1919 A. Ustrup, murerm. // ombygn. af midterste lejl. til butik // pennetegn. 
  f. samme. 
 1925 K.P. Kristjansen // ombygn. og istandsættelse af butiks- og restaura- 
   tionsfacaderne m.v. // blåtryk. 
  f. restauratør Chr. Wraae. 
 1943 E. Svendsen Pedersen // indv. ombygn. af restaurationslokaler // 
      4 lystryk. 
  f. samme, udlejet til restauratør Rex. 
 
 1951 Matr.nr. 8 udstykkes i 2 parceller, 8a og 8b, hhv. Søndergade 17 
  og Fredensgade 20. 
 
 1954 Arkitektkontoret, Sanatorievej 25 // opførelse af garageanlæg m.v. i én 
   etage som sidehus mod nr. 15, ’i’ på byggekort, 1954 // 
      lystryk. 
  f. Tømrernes Koop. Forretning. 
 1958 Arkitektkontoret, Sanatorievej 25 // opførelse af garageanlæg i én etage 
   som sidehus mod nr. 19, ’k’ på byggekort, 1954 // lystryk. 
  f. samme. 
 1967 Alfr. J. Mortensen // ombygn. af restauration til cafeteria, incl. facade- 
   ombygn., og tilbygn. af nyt køkken m.v. på gårdsiden, 
   ’l’ på byggekort, 1954 // lystryk. 
  f. restauratør Curt Siel, ’Kildekroen’, Sæby. 
 1979/80 Per Glerup og Peter Kjeldgaard, ark., Silkeb.// om- og sammenbygn. af 
   butiks- og restaurationslokaler, incl. facadeombygn., samt 
   mindre tilbygn. til forhus mod gård, ’m’ og ’n’ på bygge- 
   kort, 1954 // 8 lystryk. 
  f. ejendomsmægler Preben rasmussen, udlejet til ’Fona’. 
 1995   ?  // facadeændring m. bl.a. ændret skiltning // farvefoto. 
  f. Claus Bo Nielsen, Århus, udlejet til ’Upstairs Økonomi Marked’. 
 
 
18  Skotøjshandler Josias Nielsen. 
 
   Ejerforhold ikke kendt i detaljer. 
 
 - # hm. 
 1890 Iflg. Bygningsstamkort // (butiks- og) beboelsesejendom i 2 etager  
 



   m. sidehus //  # hm. Jf. dog 1929-tegn. 
  f.  ? 
 1929 K.P. Kristjansen // indretn. af butik i portgennemkørsel // blåtryk. 
  f. enkefru Marius Jensen. 
 1949 Alfr. J. Mortensen // nedrivn. af eksist. sidehus og opførelse af et nyt 
   og større i én etage til butik og beboelse // lystryk. 
  f. skotøjshandler Josias Nielsen. 
 1959 Alfr. J. Mortensen / /facadeombygn. // lystryk. 
  f. samme. 
 1972 Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade// # tegn.mat. 
  f. samme. 
 1984 Bruno Carlsen // indretn. af 1. sal og loftsetage til kontorer //5  lystryk. 
  f. revisor Orla Korsholm. 
 1995 Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af knækarmsmarkiser på butiks- 
   facade // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
19A-C  Købmand Niels Andersen – Arkitekt Alfr. J. Mortensen. 
 
  Ejerforhold. 
 1853-57 Knud Jørgensen. 

 1857-67 C.C. Klüver, skovrider, jægermester. 

 1867-80 H.C. Nielsen, murermester. 

 1880-96 Thomas Rasmus Thomassen. 

 1896-1905 N.A. Sørensen, købmand. 

 1905-18 Niels Andersen, købmand. 

 1918-28 Antonius Sumborg (?). 

 1928-35 Kathinka Sumborg (?), enkefrue. 

 1935- Viggo Petersen, bagermester. 
 
 - # hm. 
 1905 Iflg. Byggeanm. // opførelse af værksted i en etage som sidehus i skel 
   mod nr. 21, ’b’ på byggekort, 1957 // # tegn.mat. 
  f. tømrermester J. Nedergaard (?). 
 1900/1908   ?  // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3 etager m. udnyttet 
   tagetage og kort sidehus, ’a’ på byggekort, 1957 // 
      # tegn.mat. 
  (1900: iflg. bygningsstamkort // 1908: iflg. byggeanm.) 
  f. købmand Niels Andersen. 
 1913 Iflg. Byggeanm. // tilbygn. af bageri i én etage til sidehus mod nr. 17, 
   samt opførelse af fritstående skorsten, ’c’ og ’g’ på bygge- 
   kort, 1957 // # tegn.mat. 
  f. samme. 
 1957 Alfr. J. Mortensen // mindre tilbygn. til renseri mel. for- og sidehus i 
   skel mod nr. 21, ’h’ på byggekort, 1957 // lystryk. 
  f. sig selv. 
 
 1962 Matr. nr. 7 udstykkes i 2 parceller, 7a og 7b, hhv. Søndergade 19 
  Fredensgade 22 – Jf. byggekort, 1957. 
  f. samme. 
 



 1964 Alfr. J. Mortensen // om- og større tilbygn. (til 2 etager) til garager og  
   værksted mod nr. 21, ved ’b’ på byggekort, 1957 // lystryk. 
  f. sig selv. 
 1973 Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 1979/81 M.S. Madsen, ark. // indretn. af tegnestue i loftsetagen // 2 lystryk. 
  f. Ripensis Invest A/S, Silkeborg. 
 1993 Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af 2 knækarmsmarkiser på butiks- 
   facaderne // lystryk. 
  f. ’Søbageriet’ og ’City-Sko’. 
 
 
20A-C  Tømrermester J.J. Nedergaard – Snedkermester C.P. Rasmussen. 
 
  Ejerforhold. 
 1876 murermester Chr. Nielsens enke. 

 1876-80 Søren Christensen, murermester. 

 1880-92 Johanne Margrethe Eilersen. 

 1892-1905 Jens Mortensen, skrædder. 

 1905-19 J. Jensen Nedergaard, tømrermester. 

 1919- C.P. Rasmussen, snedkermester.  
 
 - # hm. 
 1904 Iflg. Byggeanm. // opførelse af åbent og lukket skur som sidehuse i 
   én etage, ’e’ og ’d’ på byggekort, 1924 // # tegn.mat. 
  f. tømrermester J. J. Nedergaard. 
 1906 Iflg. Byggeanm. // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i  
   3 etager med sidehuse i én etage, ’a’, ’b’ og ’c’ på 
   byggekort, 1924 // # tegn.mat. 
  f. samme. 
 1924 C. Jensen//lille tilbygn. i én etage mel. for- og sidehus, ’f’ på bygge- 
   kort, 1924//blåtryk. 
  f. snedkerm. C.P.Rasmussen, ’Søndergades Møbel- og Ligkistemagasin’. 
 1926 C. Jensen // tilføjelse af  overetage i bindingsværk til den midterste del af 
   eksist. værkstedsbygn., til ’d’ på byggekort, 1924 // blåtryk 
  f. samme. 
 1941 E. Svendsen Pedersen // tilføjelse af overetage på de resterende dele af 
   værkstedsbygn., til ’d’ på byggekort // lystryk. 
  f. sammen. 
 1972 PLAN, Modern Design, Egå // opsætn. af baldakin på butiksfacade // 
      lystryk. 
  f. ’Special Ost’ v. ostehandler T. Sand Nielsen 
 1981 Henning Dammeyer // mindre ombygn. af værkstedsbygn., bl.a. indsæt- 
   telse af ny port // lystryk. 
  f. El-installatør Poul Anker Sørensen. 
 1983 Henning Dammeyer // ombygn. af 2. sal og loftsetage i forhus, samt 
   opsætn. af jerntrappe fra terræn til loftsetage i gården // 
      lystryk. 
  f. boet efter Poul Anker Sørensen. 
 
 
 



 1993 Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af knækarmsmarkise på butiks- 
   facade // lystryk. 
  f. ’Restaurant Manhattan’. 
 
 
21  Tømrerm. C. Riegels Jensen (?) – Slagterm. Andrea Zacho (?). 
  Opr. Søndergade 21A. 
 
  Ejerforhold. 
 1892-96 Niels Mortensen, gårdejer. 

 1896-97 Andrea Zacho, slagtermester. 

 1897-99 C. Henriksen, fattiggårdsbestyrer og 

  Jens Jensen, træhandler. 

 1899-1905 C. Henriksen, restauratør. 

 1905-18 J.A. Laursen, proprietær. 

 1918-19 C.C. Rasmussen, snedkermester. 

 1919 P. Clemmensen. 

 1919-20 H. Hansen. 

 1920-23 Frederik Klemp. 

 1923-26 Frederik Zachau. 

 1926- enkefru Zachau. 
 
 - # hm. 
 o.1896 Jf. brev fra Justitsmin. af 9.1.1897 til Silkeb. Politim. // vedr. 
   nyopført butiks- og beboelsesejendom i 3 etager m. 
   fremspringende midterkarnap og sidehus, ’a’ og ’b’ 
   på byggekort, 1946 //  # tegn.mat. 
  f. tømrerm. C. Riegels Jensen (?), solgt (?) slagterm. Andrea Zacho. 
 1946 Knud Sørensen // opførelse af 4 garager, ’c’ på byggekort, 1946 // 
      lystryk. 
  f. fabrikant H. Gisselbæk.  Nedrevet 1997/98. 
 1980 Per Glerup og Peter Kjeldgaard, ark. Viborg // ombygn. af sidehus samt 
   opførelse af nyt trappetårn i gården // 13 lystryk. 
  f. Preben Rasmussen A/S, Silkeborg. 
 1980/81 Per Glerup og Peter Kjeldgaard // indretn. af blomsterbutik i den tidl. 
   bodega ’Pramdrageren’, incl. facadeombygn // 7 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
22  Vognmand Th.R. Thomassen – Restauratrice Sine Larsen - 
  Restauratør Knud Nellemann Rasmussen, restaur. ’Landsbyen’. 
 
  Ejerforhold. 
 
 1851-80 Hans Chr. Nielsen, murermester. 

 1880-84 Niels Chr. Nielsen. 

 1884-93 Ludvig Hertz, slagter. 

 1893-99 J.Ch.P. Sand, kirkebetjent. 

 1899- Th.R. Thomassen, vognmand. 

 i 1916 J. Nedergaard, tømrermester. 

 

 



 1919-20 Erik Sørensen, hestehandler. 

 1920- Inger Marie Schou, enkefrue. 
 
 - # hm. 
 1902 Iflg. Bygningsstamkort // beboelsesejendom i 2 etager m. portgen- 
   nemkørsel og fritliggende sidehus i én etage, ’a’ og ’b’ 
   på byggekort, 1916 //  # hm. Jf. dog 1916-tegn. 
  f. vognmand Th.R. Thomassen. 
 1916 K.P. Kristjansen // opførelse af sidehus i én etage til værksted i for- 
   længelse af og bag det eksist. sidehus, ’d’ på byggekort, 
   1916 // blåtryk. 
  f. tømrermester J. Nedergaard. 
 1916 Hans Chr. Rasmussen // mindre ombygn. i forhusets stueetage // blåtryk. 
  f. samme. 
 1931 Eivind Kristiansen // om- og tilbygn. af køkken- og wc-faciliteter m.v. 
   mel. for- og sidehus, ’e’ og ’f’ på byggekort, 1916 // 
      2 blåtryk. 
  f. fru Inger Marie Schou. 
 1959 Max Pape // tilbygn. af toiletter til den opr. værkstedsbygn. bagerst på 
   grunden, ’g’ på byggekort, 1916 // lystryk. 
  f. restauratrice Sine Larsen. 
 1970   ?  // tilbygn. af køkken- og toiletfaciliteter til eksist. restaurationslokaler 
   i gården, ’h’ på byggekort, 1916 // 2 usign. lystryk. 
  f. restauratør Knud Nellemann Rasmussen, restaurant ’Landsbyen’. 
 1972 Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på restaurationsfacade // 
      # tegn.mat. 
  f. samme. 
 1973 I/S Virkelyst, Virklund // om- og tilbygn. til eksist. restaurations- 
   lokaler i gården, ’i’ og ’k’ på byggekort, 1916 // 6 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
23 (gmlt.nr.)  ’Café Remstrup’ 

 
- # hm. 

1900-61 Edv. Jensen; N. Chr. Nielsen; Niels H. Nielsen // vedr. div. ny-, til- 

  og ombygn. // 2 blå- og 3 lystryk. LA, KTP 631. 

 f. flere ejere. 

1970 Iflg. div. papirer // kommunen erhverver ejendommen // LA, KTP 631. 

1971-72 Iflg. div. papirer // al eksist. byggeri på grundene Søndergade 23 og 25 

  nedrives // lystryk (beliggenhedsplan). LA, KTP 631. 

 f. Silkeborg kommune. 

1972-73 Iflg. div. papirer // Silkeborg Sparekasse erhverver grundene Sønder- 

   gade 23 og 25 // LA, KTP 631. 

 
 
23 (nyt nr.)  Tømrermester Chr. Riegels Jensen – Fabrikant H. Gisselbæk. 
  Opr. Søndergade 21B. 
 
  Ejerforhold. 
 1851-61 Nis Krühl. 

 



 1861-65 Jens Chr. Christensen. 

 1865-88 Peder Christensen. 

 1888-1922 Chr. Riegels Jensen, tømrermester 
 
 - # hm. 
 1901 Iflg. Byggeanm.// opførelse af hestestald i én etage som sidehus mod 
   nr. 25, ’c’ (?) på byggekort, o.1990 // # tegn.mat. 
  f. tømrermester C. Riegels Jensen. 
 1918/19 K.P. Kristjansen // forhøjelse af eksist. vognport med en bindingsværks- 
   etage til lager m.v., ’d’ på byggekort, o.1990 // blåtryk. 
  f. samme. 
 1920 Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom 3 etager m. udnyttet 
   tagetage og sidehus i 3 etager, ’a’ og ’b’ på byggekort 
   o.1990 // 2 usign. pennetegninger. 
  f. samme. 
 1955 Alfr. J. Mortensen // ombygn. af eksist. vognport-lagerbygn. til garage- 
   og udstillingsbygn. //2  lystryk. 
  f. fabrikant H. Gisselbæk. 
 1972 Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade// # tegn.mat. 
  f. Preben Rasmussen A/S, Silkeborg. 
 (1980 Per Glerup og Peter Kjeldgaard, ark., Viborg // forslag til nedrivn. af 
   side- og bagbygninger bagerst på grunden og opførelse af 
   nybyggeri mod Fredensgade // 11 lystryk. 
  f. samme.  Realiseres ikke). 
 1981 Peter Kjeldgaard, ark., Viborg // ombygn. og nyindretn. af kontorlokaler 
   i eksist. sidebygn, ’c’ og ’d’ på byggekort, o.1990 // 
      14 lystryk. 
  f. samme.  Nedrevet 1997/98. 
 1993 Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af knækarmsmarkiser på butiks- 
   facade // lystryk. 
  f. Leo Franch. 
 1998 ’Arkitekthuset i Silkeborg’ // renov. af ejendommen – byfornyelse // 
      10 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
24-26  Provinsbanken – Den Danske Bank. 
  Hj. Søndergade – Markedsgade. 
 
 - # hm. 
 1908-78 K.P. Kristjansen; Jul. Moll; Ejnar Olesen; P. Pedersen, hv.; 

  Hans Chr. Rasmussen; E. Svendsen Pedersen // vedr. div. til- og 

   ombygn., samt opsætn. af skilte m.m. // 7 pennetegn., 

    3 blå- og 5 lystryk. LA, KTP 632.  

  f. flere ejere. 
 [o.1988 Al eksist. byggeri på grunden nedrives // # hm. 
  f. Provinsbanken / Den Danske Bank] 
 1989/90 ’Årstiderne’ // opførelse af kontor- og forretningsejendom i 2 etager 
   m. udnyttet tagetage // 14 lystryk. 
  f. samme. 
 
 



25 (gmlt nr.)  Brugsforeningen HB. 

 

  - # hm. 

  1903 Iflg. div. papirer // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. ud- 

   nyttet tagetage som forhus // # tegn. mat. LA, KTP 634. 

  f. ? 

 (1967-69 DAI // vedr. forslag til opførelse af supermarked // 5 lystryk. 

      LA, KTP 498. 

  f. Brugsforeningen HB. Realiseres ikke). 

 1971-72 Iflg. div. papirer // kommunen erhverver ejendommen // LA, KTP 498. 

 1972 Al eksist. byggeri på grundene Søndergade 23 og 25 nedrives // 

    lystryk (beliggenhedsplan). LA, KTP 631. 

  f. Silkeborg kommune. 

 1972-73 Iflg. div. papirer // Silkeborg Sparekasse erhverver grundene Sønder- 

   gade 23 og 25 med henblik på nybyggeri // LA, KTP 631. 

 
 
25 (nyt nr.)  Silkeborg Sparekasse. 
 
 - # hm. 
 1973/75 Niels H. Nielsen // opførelse af kontor- og forretningsejendom 
   i 3 etager m. parkeringskælder // 20 lystryk. 
  (1973: iflg. tegn. // 1975: iflg. bygningsstamkort) 
  f. Silkeborg Sparekasse. 
 1993 Alusol A/S, Tietgensvej // nedtagn. af fast baldakin og opsætn. af 
   knækarmsmarkiser på butiksfacaden // 2 lystryk. 
  f. Sparekassen Bikuben, udlejet til ’Lisell’. 
 2000-03 ’Årstiderne’ // større ombygn. af og tilbygn. til den eksist. butiks- 
   og forretningsejendom, bl.a. omfattende tilbygn. af 
   en 3. etage og en fuldstændig ombygn. af facaderne // 
      10 lystryk. 
  f. Jægersborg Invest A/S, Silkeborg. 
 
 
27 (gmlt. nr.)  Det nuv. Søndertorv. 

 

 - # hm. 

 1905-06 K.P. Kristjansen // opførelse af beboelsesbygn. i 3 etager m. kælder 

   og udnyttet tagetage // blåtryk. LA, KTP 635. 

  f. murermester M.P. Baltzer. 

 1972-73 Iflg. div. papirer // kommunen erhverver ejendommen, som herefter 

   nedrives // # tegn. mat. LA, KTP 495. 

 

 

29 (gmlt. nr.)  Det nuv. Søndertorv. 

 

 - # hm. 

 1900-67 K.P. Kristjansen m. fl. // vedr. div. ombygn. af den eksist. butiks- og 

   beboelsesbygn. // 1 blå- og 3 lystryk. LA, KTP 636. 

  f. flere ejere. 

 

 



 1973 Iflg div. papirer // kommunen erhverver ejendommen, som herefter 

   nedrives // lystryk (matrikelkort m. påtegning). 

      LA, KTP 636. 

 
 
30  ’Silkeborg Møbelfabrikker’ v. snedkermester P.M. Andersen. 
 
  Ejerforhold. 
 1893-99 J.J. Sehested, forligsmægler. 

 1899-1906 N. Sehested, vognmand. 

 1906-07 Jens Chr. Sivebæk. 

 1907-11 Jens Peter Christensen. 

 1911-18 Ane Marie Christensen, enkefrue. 

 1918-23 P.M. Andersen, forretningsfører og snedkermester. 

 1923- Severin Konrad, husejer. 
 
 - # hm. 
 i 1912 Hv. // eksist. mellembygn. i én etage som beboelse, ’a’ på byggekort, 
   1912 og1920 – den forreste del af grunden mod Sønder- 
   gade er på dette tidspunkt ubebygget //  2 usign. penne- 
    tegninger af grund- og beliggenhedsplaner. 
  tilh. vognmand A. Lund. 
 1912 J.Chr. Jensen // opførelse af baghus i én etage som staldbygn., ’b’ på 
   byggekort, 1912 og1920 // pennetegning. 
  f. samme. 
 1918 K.P. Kristjansen // tilføjelse af bindingsværksetage til mellembygn, 
   ’a’ på byggekort, 1912 og1920 // blåtryk. 
  f. snedkermester P.M. Andersen, ’Silkeborg Møbelfabrikker’. 
 1918 K.P. Kristjansen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 
   3 etager m. udnyttet tagetage og værkstedsbygn. i 
   2 etager som sidehus, ’d’ og ’c’ på byggekort, 1920 // 
      2 blåtryk. 
  f. samme. 
 1919 K.P. Kristjansen // opførelse af værkstedsbygn. i 2 etager i tilknytn. 
   til og bag den eksist. mellembygn., ’e’ på byggekort, 
   1920 // blåtryk. 
  f. samme. 
 1944 og 46 E. Svendsen Pedersen // ombygn. og modernisering af butik // 2 lystryk. 
  f. cigarhandler Jespersen. 
 1992 DAI // nedrivn. af mellem- og bagbygn., ’a’ og ’e’ på byggekort 1920,  
   som led i byfornyelsesprojekt // lystryk. 
  f. Silkeborg kommune. 
 1993 Ejendomsadmin., Silkeborg kom. // ombygn. og renov. af ejendommen - 
   byfornyelse // 15 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
31 (gmlt. nr.)  Det nuv. Søndertorv, samt udlæg til Chr. 8. Vej. 

 

 - # hm. 

 

 



 1919 K.P. Kristjansen // vedr. opførelse af enfam.hus // blåtryk. LA, KTP 633. 

  f. ? 

 1933-34 Edv. Jensen // vedr. tilbygn. til enfam.hus // blåtryk. LA, KTP 633. 

  f. ? 

 1963-64 Iflg. div. papirer // kommunen erhverver ejendommen // 

     LA, KTP 496 og 635. 

 [1973 Al eksist. byggeri på grunden nedrives // # hm. Jf. Søndergade 27 og 29. 

  f. Silkeborg kommune] 

 
 
32  Murermester  og forretningsfører M.P. Baltzer. 
 
  Ejerforhold. 
 i 1904 M.P. Baltzer, murermester, forretningsfører. 

 i 1922 R. Jørgen Petersen, købmand. 

 i 1943 O.C. Reenberg, butiksindehaver. 

 i 1957 Johs. B. Qvortrup, fabrikant. 

 

 - # hm. 
 1902/04 Iflg. Byggeanm. // (butiks- og) beboelsesejendom i 3 etager m.  
   udnyttet tagetage // # tegn. mat. Jf. dog 1916- og 
      1922-tegn. 
  (1902: iflg. bygningsstamkort // 1904: iflg. byggeanm.) 
  f. murermester og forretningsfører M.P. Baltzer. 
 1916 Hans Chr. Rasmussen // opmåling af ejendommen og indsættelse af 
   butiksvindue // blåtryk. 
  f. samme. 
 1922 K.P. Kristjansen // ombygn. af butik, incl. facadeændring // blåtryk. 
  f. købmand R. Jørgen Petersen. 
 1943 Max Pape // opførelse af sidehus i 2 etager til ismejeri // 2 lystryk. 
  f. butiksindehaver (ismejeri, mælkeudsalg) O.C. Reenberg. 
 1944 Max Pape // større ombygn. af butiksfacade // pennetegn. og 2 lystryk. 
  f. samme. 
 1957 Chr. Høegh // indretn. af pub-cafeteria m.v. i eksist. butik // lystryk. 
  f. fabrikant Johs.B. Qvortrup. 
 1984 Bendixen, specialbutik f. lysfacader, Viborg // facadeombygn. // 
      4 lystryk. 
  f. restaurant China House v. Yeung Tsang. 
 1994-95 ’Arkitekthuset i Silkeborg’ // ombygn. og renov. af ejendommen efter 
   brand // 7 lystryk. 
  f. Steen og Kjeld Bjørnholdt ApS. 
 
 
34  ’HENRYHUS’. 
  Købmand N.P. Nielsen – Købmand H.H. Nielsen. 
  Hj. Søndergade – Møllegade. 
 
  Ejerforhold. 
 1880-97 Søren Christiansen, møller. 

 1897-1901 W.F. Tommerup, købmand. 

 1901-04 M.P. Baltzer, murermester. 

 



 1904-07 Anna Cecilie Vestergaard, f. Onsdrup. 

 1907-19 J.H. Eriksen, skræddermester. 

 1919- N.P. Nielsen, købmand. 
 
 - # hm. 
 1900/01 Anton Rosen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3 etager 
   m. mansartetage // # tegn.mat. Jf. opmålingstegn., 1919. 
  f. murermester M.P. Baltzer. 
 1913 J. Chr. Knudsen, tømrerm.// tilføjelse af 4 kviste mod gården//pennetegn. 
  f. skræddermester J.H. Eriksen. 
 1919 K.P. Kristjansen // mindre ombygn. af butiksfacaderne mod Søndergade 
   og Møllegade // lystryk – opmålings- og ombygningstegn. 
  f. købmand N.P. Nielsen. 
 1936 Knud Sørensen // mindre ombygn. af butiksfacaden mod Søndergade // 
      lystryk. 
  f. samme. 
 1956 Alfr. J. Mortensen // indretn. af tekøkken og wc i loftsetage // lystryk. 
  f. samme. 
 1959 Alfr. J. Mortensen // opførelse af større garageanlæg i gården // lystryk. 
  f. købmand H.H. Nielsen.  Nedrevet 1993. 
 1993 ’Årstiderne’ // indv. ombygninger, alm. renov., brandsikring og tilføjelse 
   af tagkviste mod gård – byfornyelse // 8 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
35 (gmlt. nr.)  ’Silkeborg Motorkompagni A/S’. 

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

 

 - # hm. 

 1911-56 Edv. Jensen; K.P. Kristjansen; Knud Sørensen // vedr. div. ny-, til- og 

   ombygn. // 2 blå- og 11 lystryk. LA, KTP 637. 

  f. flere ejere. 

 1960 Iflg. div. papirer // kommunen erhverver ejendommen // LA, KTP 637. 

 [1973 Al eksist. byggeri på grunden nedrives // # hm. Jf. Sønderg. 27, 29 og 31. 

  f. Silkeborg kommune] 

 
 
36 og  ’MØLLEGAARD’. 
Møllegade 1  Murermester M.P. Baltzer – Overretssagfører Otto Bisgaard. 
  Hj. Søndergade – Møllegade. 
 
  Ejerforhold. 
 1880-86 S. Christiansen, møller. 

 1886-89 Cathrine Dahl, enkefrue. 

 1889-98 P. Warthoe, politibetjent. 

 1898-99 Andrea Zacho, slagtermester. 

 1899-1900 J.C. Therkildsen, particulier. 

 1900-07 Anton Hansen Fenger,  hestehandler. 

 1907-29 M.P. Baltzer, murermester. 

 1929- Otto Bisgaard, overretssagfører. 

 

 



 - # hm. 
 o.1900 (?) Jf. Byggekort, 1918 // beboelsesejendom i 2 etager mod Sønderg., 
   ’a’ på byggekort, 1918 // # tegn.mat. Jf. dog 1918-tegn. 
  f.  ? 
 1908 M.P. Baltzer, murerm. // ombygn. af ældre vognport stil slagterhus, 
   (del af) ’c’ på byggekort, 1918 // pennetegn. 
  f. sig selv. 
 1918 K.P. Kristjansen / /indretn. af butik i portgennemkørsel // blåtryk. 
  f. samme. 
 1919/20 K.P. Kristjansen // ombygn. og udv. af ejendommen til hjørne- 
   ejendom og tilføjelse af mansartetage m. udnyttet 
   loftsetage, ’a’ på byggekort, 1925 // 2 blåtryk. 
  f. samme. 
 1945 Max Pape // udbygn. af 3 loftsvinduer mod Sønderg. til kviste // lystryk. 
  f. slagtermester Gøttge Hermansen. 
 1948 Alfr. J. Mortensen //ombygn. af slagterbutik, incl. facadeændring // 
      lystryk. 
  f. samme. 
Mølleg. 1 1925 Holger Lindhardt, ark., Århus // nedrivn. af ældre oplags- og bebo- 
   elsesbygninger, ’b’ og ’d’ på byggekort 1918, og opfø- 
   relse af beboelsesejendom i 2 etager m. mansartetage, 
   ’b’ på byggekort, 1925 // 3 lystryk. 
  f. murermester M.P. Baltzer. 
 
 
38 (gmlt. nr.)  Det nuv. Chr. 8. Vej 9A-H. 

 

- # hm. 

1941-80 Torkil Jensen; Valdemar Juul; Alfr. J. Mortensen; E. Svendsen 

 Pedersen // vedr. div. ny-, til- og ombygn. m.v. // 2 blyants-, 3 penne- 

   tegn. og 10 lystryk. LA, KTP 638. 

 f. flere ejere. 

1992 Al eksist. byggeri nedrives // se Chr. 8. vej 9A-H. 

 

 

42 (gmlt. nr.)  ’Arbejdernes Fællesbageri’ / ’Silkeborg Mølle’. 

 Det nuv. Chr. 8. Vej 7B – ubebygget, kommunal grund. 

 

- # hm. 

1902-32 K.P. Kristjansen; Th. Madsen, snedkerm.; N. Chr. Nielsen; Hans 

 Chr. Rasmussen // vedr. div. ny-, til- og ombygn. // 3 pennetegn., 

   9 blå- og 1 lystryk. LA, KTP 639. 

 f. ’Arbejdernes Fællesbageri’ / ’Silkeborg Mølle’. 

[  ? Al eksist. byggeri på grunden nedrives // # hm. 

 f. Silkeborg kommune] 



 


