
St. Blichersgade. 
 

Gaden er nogenlunde velbevaret. 

 

 

4 - # hm. 

 1898 iflg. BBR-opl./tofam.hus/# hm. 

  f. ? 

  [kvist tilføjet] 

  [H - dat. kan muligvis dække andet end nuv. forhus, som ser senere ud] 

 

5-5B - # hm. 

(5B) 1901 iflg. Byggeanm./"1 Etages Beboelseshus" som baghus/intet tegn.mat. 

  f. P. Kristiansen. 

(5) 1933 Jul. Moll/etagehusbyggeri m. 6 lejl som forhus/lystryk. 

  f. sadelmager Johs. Hansen. 

  [nr.5: NK/F - nr.5B: SKl] 

 

6 - # hm. 

 [omkr. 1920] K.P. Kristjansen/enfam.hus m. sidehus/udat. blåtryk af kloakplan. 

  f. ? 

  [Bl] 

 

7 - # hm. 

 1925 C. Jensen/garage på ubebygget grund/blåtryk. 

  f. overportør Christensen. NEDREVET. 

 1981 bygmester Egon Kristensen/enfam.hus/flere lystryk. 

  f. sig selv. 

 

8 - # hm. 

 i 1916 hv. /tofam.hus/# hm. - jvf. dog Papes tegn. fra 1946. 

 1916 Eivind M.Kristiansen/indretn. af 2 wc-er og bad i kælder/lystryk. 

  f. mejeriejer H. Hansen. 

 (1941 Eivind M. Kristiansen/udbygget overetage på eksist. beboelse/  

   intet tegn.mat. 

  f. telefonmontør O. Rasmussen. IKKE REALISERET). 

 

 

 

 1946 iflg. BBR-opl.; Max Pape/fuldst. ombygn. af den eksist. beboelse - 

   nu m. 3 lejl./lystryk. 

  f. ? 

  [NK/T/F - forbygget] 

 

9 - # hm. 

 1900 iflg. BBR-opl./enfam.hus/# hm. 

  f. ? 

  [NR] 

 

10 - # hm. 

 1912 hv. /enfam.hus/pennetegn. 

  f. Jens Nielsen. 

 1933 F. Hansen (hv.)/tilføjelse af karnap/pennetegn. 

  f. M. Christensen. 

  [kvist tilføjet] 



  [NR] 

 

11 - # hm 

 1901 iflg. Byggeanm./tofam.hus m. midtindg./# hm. 

  f. Peter Larsen. 

 1942 A. Busk/tilføjelse af to kviste/lystryk. 

  [nyt tag m. udhæng] 

  [SKl] 

 

12 - # hm. 

 1916 iflg. BBR-opl./enfam.hus/# hm. 

  f. ? 

 1913 C. Jensen/sidehus m. værksted og vaskehus/blåtryk. 

  f. redaktør S. Sørensen. 

  [nyt tag m. udhæng] 

  [SKl] 

 

13 - # hm. 

 1901 iflg. Byggeanm./enfam.hus/intet tegn.mat. 

  f. Jena T. Sørensen. 

  [NR] 

 

14 - # hm. 

 1911 tømrermester Theodor V. Hansen/flerfam.hus m. 4 lejl./to sirligt 

   farvelagte tegn. 

  f. kommis J.Chr. Brink. 

  [tre kviste tilføjet) 

  [H med J-detaljer] 

 

15 - # hm. 

 1911 hv. /tofam.hus/fin tuschtegn. 

  f. væver A. Andreasen. 

  [H med J-detaljer. Markante arkitektoniske og dekorative detaljer, 

  især i gavlgesimsen og omkr. døren] 

 

 

 

 

18 (opr.nr.16) - # hm. 

 1900 iflg. BBR-opl./enfam.hus/# hm. 

  f. ? 

 1908 hv. /tilføjelse af entré til beboelse/pennetegn., med angivelse af 

   både plan- og facadehelhed. 

  f. postbud Jens Kr. Iversen. 

 1920 C. Jensen/tilføjelse af tofags kvist/blåtryk. 

  f. papirarb. Thomas Jensen Bang. 

 1939 tømrer Søren Bang/overbygn. til wc oven på entréen/pennetegn. 

  f. Thomas Jensen Bang. 

  [opr. SKl - forbygget] 

 

17 - # hm. 

 1903 iflg. Byggeanm./dobbelthus m. sidehus/intet tegn.mat. 

  f. Chr. Nielsen. 

  [NR] 

 

19 - # hm. 



 1908 iflg. Byggeanm./flerfam.hus/intet tegn.mat. 

  f. A.S. Storgaard. 

  [H/NR] 

 

21A-B  Se Jernbanevej, nr. 21. 

 

 

 


