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GADEFORTEGNELSE

Toldbodgade
Torvet
Tværgade
Vesterbrogade
Vestergade
Østergade

212
226
235
247
249
309
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TYPOGRAFI.
Stejlskrift henviser til oplysninger fra Kommunens Byggesagsarkiv.
Kursiv henviser dels til oplysninger fra Lokalhis.Arkivs KTP-registrering (LA, KTP),
og undersøgelser foretaget af Poul Tullberg, LA, vedr. matrikulære Ejerforhold;
dels til egne kommentarer (LKJ).

FORKORTELSER M.V.
#

ingen, intet

jf.

jævnfør

anm.
ansøgn.
ark.

anmeldelse
ansøgning
arkitekt, arkitektur

BBR
bygn.

Bygge og Bolig Register
bygning

m.
m.m.
m.v.
md.
mel.

med, mester
med mere
med videre
mand
mellem

nedrivn.

nedrivning

eksist.

eksisterende

f.
fa.
fl.
forb.
forvaltn.

for
firma
flere
forbindelse
forvaltning

opl.
opr.
opsætn.

oplysning
oprindelig
opsætning

renov.
rådg.

renovering
rådgivende

handl.
hhv.
hj.
hm.
hv.

handler
henholdsvis
hjørne
historisk materiale
håndværker

sam.byg.
sign.

sammenbygget
signeret

iflg.
incl.
indeh.
indretn.
indv.
ing.
insp.
instal.

ifølge
inclusiv
indeholdende
indretning
indvendig
ingeniør
inspektør
installering

tegn.
tegn.mat.
tekn.
tilh.

tegning
tegningsmateriale
teknisk
tilhørende

udv.

udvalg, udvendig
udvidelse

v.
vær.

ved
værelse
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TOLDBODGADE

Hvad Ejerforhold angår, hører Toldbodgade, lige numre, i matrikulær
henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.
3

A.M. Pedersen - Chauffør Johannes Pedersen.
1893-95
1895-1904
1904-16
1916-18
1918-29
1929-601893

1929
1938

1960

5-7

Ejerforhold.
A.M. Pedersen.
Johannes Petersen.
J.P. Johansen, jernbaneassistent.
Hjalmar Petersen, maskinarbejder.
Marie Steinecke.
Johannes Pedersen, chauffør.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (enfamiliehus) i en etage m. udnyttet tagetage som forhus og sidehus i en etage i skel
mod nr. 5 // # tegn. mat. Jf. dog 1938-tegn.
f. A.M. Pedersen.
K.P. Kristjansen // opførelse af bilgarage som baghus // blåtryk.
f. chauffør Johannes Pedersen.
Max Pape // stor ombygn. og udv. af forhuset til tofamiliehus m.
tilføjelse af stort kvistparti m. altan mod gaden og 2fags tagkvist mod gården // lystryk.
f. samme.
Hv. // ombygn. og udv. af det eksist. sidehus // usign. blyantstegning.
f.. samme.
Foreningen ’Arbejdet Adler’ – ’Kirkens Korshær’.

(5)
1885-92
1892-97
1897-99
1899-1913
1913-5119681885

Ejerforhold.
Niels Sørensen, arbejdsmand.
Jens Peter Larsen, arbejdsmand.
Lorenz Larsen.
Jens Jakob Sehested, brøndgraver.
Landsforeningen ’Arbejdet Adler’, Silkeborg-afd.
’Kirkens Korshær’.
# hm.
Iflg. matrikulære opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m.
udnyttet tagetage opført på den bagerste tredjedel af
grunden, samt side-baghus i en etage i skel mod nr. 3 -
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1915
1930

1938
1951

1.1.1968

(7)
1885-99
1899-1900
1900-07
1907
1907-18
1918-27
19271968o. 1900
1.1.1968

(5-7)

1968

1976

LKJ

hhv. ’a’ og ’b’ på byggekort, 1951 // # tegn. mat. Jf. dog
1938-tegning.
f. arbejdsmand Niels Sørensen.
Hv. // opførelse af arbejdsskur i en etage –nedrevet // usign., delvis farvelagt pennetegn.
f. foreningen ’Arbejdet Adler’.
C. Jensen // opførelse af brændselsbygn. i en etage som sidehus i skel
mod nr. 3 foran den eksist. beboelsesejendom – ’c’ på byggekort, 1951 // blåtryk.
f. samme.
A. Busk // renov. og mindre ombygn. af den eksist. beboelsesejendom
og side-baghuset – ’a’ og ’b’ på byggekort, 1951 // lystryk.
f. samme.
Kr. Hansen // opførelse af større brændselsbygn. i en etage foran den
allerede eksist. som sidehus i skel mod nr. 3 – ’d’ på byggekort, 1951 // lystryk.
f. samme.
’Kirkens Korshær’ erhverver ejendommen, som sammenlægges matrikulært med Toldbodgade 7 under matr.nr. 177æ. Sammenlægningen
sker formelt først i 1970.
Ejerforhold.
Lorenz Larsen.
Nicoline Louring, enkefrue.
Thøger Rasmussen.
Marius Pedersen, papirarbejder.
Mogens Sønderskov, papirarbejder.
S. Pedersen, snedker.
Karen Rasmussen.
’Kirkens Korshær’.
# hm.
? (dat. iflg. LKJ) // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus – ’g’ på byggekort, 1951 // # tegn. mat.
f. Thøger Rasmussen(?).
’Kirkens Korshær’ erhverver ejendommen, som sammenlægges matrikulært med Toldbodgade 5 under matr.nr. 177æ. Sammenlægningen
sker formelt først i 1970.
Kr. Hebsgaard Knudsen, Grauballe // mindre indv. ombygn. af det
eksist. forhus (nr. 7), samt opførelse af carport som
sidehus i skel mod nr. 9. Endv. opførelse af ny beboelsesbygn. i 2 etager (på nr. 7) i tilknytn. til det allerede
eksist. på 1 etage (nr. 5) – hhv. ’g’, ’f’ og ’e’ på byggekort, 1951 // 2 lystryk.
f. ’Kirkens Korshær’.
K. Kristiansen // opførelse af ”fulderum” i en etage som sidehus i skel
mod nr. 3 mel. den eksist. brændsels-lagerbygn. og beboelsesbygn. – ’h’ på byggekort, 1951 // lystryk.
f. samme.
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? // nedrivn. af den eksist. brændsels-lagerbygn. – ’c’ og ’d’ på byggekort, 1951, og opførelse af ny lagerbygn. i en etage på
pladsen // lystryk.
f. samme.
Murermester Johannes Baltzer.

1923-24

1946
1959

8

# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af beboelsesejendom (enfamiliehus)
i en etage m. høj kælder og udnyttet tagetage midt på
grunden // blåtryk.
f. murermester Johannes Baltzer.
E. Svendsen Pedersen // opførelse af værksted i en etage som side-baghus i skel mod Vestergade 75 // 2 lystryk.
f. M. Hedegaard.
? // tilbygn. i en etage til det eksist. værksted som side-baghus i skel
mod nr. 8, samt opførelse af cykelskur som sidehus i skel
mod Vestergade 75 // lystryk.
f. fabrikant Johs. Thomsen.
Murermester Johannes Baltzer.

1923-24

1932
1943
1999

9

# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af beboelsesejendom (enfamiliehus) i
en etage m. høj kælder og udnyttet tagetage midt på
grunden // blåtryk.
f. murermester Johannes Baltzer.
A. Busk // tilbygn. af sidehus i en etage til beboelsen på havesiden i skel
mod nr. 10 // lystryk.
f. typograf Georg Beck.
Hv. // opførelse af lagerbygn. i en etage som side-baghus i skel mod nr.
10 – nedrevet 1981 // usign., men dat., pennetegning.
f. pianostemmer R. Sørensen.
Hv. // opførelse af garage som side-baghus i skel mod nr. 6 // lystryk.
f. Lars Berg.
Niels Jensen Hedegaard.

1886-97
1897-1935
19351897

Ejerforhold.
Jens Sørensen, murer.
Niels Jensen Hedegaard.
Caroline Hedegaard, enkefrue.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. midtanbragt portgennemkørsel og udnyttet tagetage m. 2fags tagkvist mod gaden som forhus, samt sidehus i en
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etage i skel mod nr. 11 // # tegn. mat. Jf. dog 1946-tegn.
f. Niels Jensen Hedegaard.
Kristoffer Hansen // ombygn. og udv. af tagetagen til en fuld etage, samt
samt opførelse af værksteds-, lager- og garagebygn. i en
etage som sidehus mod nr. 7 – nedrevet 1995 // 2 lystryk.
f. blikkenslager J. Chr. Hedegaard.
Karetmager L.P. Petersen – Tæppehandler Svend Hansen ’Fakta Super’, Silkeborg.

i 1923
1923
1929
1944
1976

1991

11

# hm.
Iflg. byggekort, 1923 // enfamiliehus i en etage m. udnyttet tagetage som
forhus i skel mod nr. 12 – nedrevet 1976 // # tegn. mat.
tilh. karetmager L.P. Petersen.
K.P. Kristjansen // opførelse af værkstedsbygn. (karosserifabrik) i en
etage som side-mellemhus i skel mod nr. 8 // blåtryk.
f. samme.
K.P. Kristjansen // tilbygn. af lagerhal i en etage til den eksist. værkstedsbygn. som side-mellemhus i skel mod nr. 12 // blåtryk
f. samme.
Knud Sørensen // opførelse af garagebygn. som baghus // lystryk.
f. vognmand Aksel Svendsen.
Jørgen Fr. Nielsen // nedrivn. af forhuset og tilbygn. af større butikslokale i en etage mel. de eksist. mellem- og baghuse,
som nu udgør et sammenhængende butiks- og lagerområde m.v. // 6 lystryk.
f. tæppehandler Svend Nielsen.
Dagligvare Gruppen K/S, Udviklingsafd. // ombygn. af de eksist. butikslokaler m.v. til supermarked // 4 lystryk.
f. ’Fakta Super’, Silkeborg.
Træskomager Knud Rasmus Andersen.

1884-87
1887-89
1889-92
1892-1905
1905-18
1918-421893

1940

Ejerforhold.
Th. Jacobsen.
Jens Jensen, gårdskarl.
Jens Chr. Nielsen, murer.
Knud Rasmus Andersen, træskomager.
Jens Peter Nielsen, træskomager.
Aksel Peter Calmer, snedker.
# hm.
Iflg. matrikulære opl. // opførelse af beboelsesejendom (dobbelthus) i
en etage m. udnyttet tagetage som forhus samt vaskehus
i en etage som sidehus i skel mod nr. 9 // # tegn. mat.
f. træskomager Knud Rasmus Andersen.
Kristoffer Hansen // opførelse af værkstedsbygn. i en etage som sidehus
bag det eksist. vaskehus i skel mod nr. 9 // lystryk.
f. snedker Aksel P. Calmer.
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Kristoffer Hansen // tilbygn. i en etage til den eksist. værkstedsbygn.
som side-baghus i skel mod nr. 9 // lystryk.
f. samme.
Sadelmager L. Hansen – Møbelhandler Henning Bolvig Hansen.

1900
1910
1931
1960-61
1962

1967

1997

13

# hm.
Iflg. byggekort, 1900 // opførelse af beboelsesejendom (dobbelthus)
i en etage m. udnyttet tagetage som forhus // # tegn.mat.
f. ?
Edv. Jensen // ombygn. af en del af tagetagen // blåtryk.
f. (?) Malmboech.
Eivind Kristiansen // tilbygn. af en fuld etage m. udnyttet tagetage
til det eksist. dobbelthus // blåtryk.
f. sadelmager L. Hansen.
Alfr. J. Mortensen // indretn. af butik i stueetagen tv. // lystryk.
f. møbelhandler Henning Bolvig Hansen.
Alfr. J. Mortensen // tilbygn. af udstillingslokale i en etage som sidehus
i skel mod nr. 10 i forb. m. indretn. af butik i stueetagen th.
- hele dobbelthusets facade nu butiksfacade // 2 lystryk.
f. samme.
Jørgen Bjørn, ark. // opførelse af større udstillingsbygn. i en etage
bag det eksist. udstillingslokale som eet langt sidehus
i skel mod nr. 10 // 5 lystryk.
f. samme.
Årstiderne Arkitekter A/S // indretn. af 2 beboelseslejl. i forhusets stueetage , samt fornyelse af tagkvistene // 3 lystryk.
f. Jens Fuglsang Christensen.
Rasmus Peter Albertsen – Bager M.P. Bodeholdt.

1884-92
1892-93
1893-1913
1913-19
1919-451888

1914
1919

Ejerforhold.
Rasmus Peter Albertsen.
Anders Byriel, gårdejer.
Peder Chr. Pape.
Kirstine Pape, frk.
M.P. Bodeholdt, bager.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. delvis
udgravet kælder og udnyttet tagetage m. stort kvistparti over lejligheden th. som forhus, samt sidehus i en
etage i skel mod nr. 15 // # tegn. mat.
f. Rasmus Peter Albertsen.
J. Chr. Knudsen, tømrerm. // tilbygn. af tagkvist over lejligheden tv. //
pennetegning.
f. frk. Kirstine Pape.
C. Jensen // ombygn. af det eksist. sidehus til ”Hjemmebageri” // blåtryk.
f. bager M.P. Bodeholdt.
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1936
1945

14

Johs. Johansen // tilbygn. af nyt sidehus i en etage m. kælder mel. forhus
og det eksist. sidehus // pennetegning.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen // tilbygn. af ”Brændehus” i en etage til det eksist.
sidehus som side-baghus i skel mod nr. 15 // lystryk.
f. samme.
Karl Louring.

1896

1918

15

# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, samt sidehus i en etage i skel
mod nr. 16 // # tegn. mat.
f. ?
C. Jensen // tilfbygn. af tagkvist over lejligheden th. // blåtryk.
f. Karl Louring.
Vognmand Rasmus Nielsen.

1884-96
1896-98
1898-1903
1903-22
19221890

1939

16

Ejerforhold.
Rasmus Nielsen, vognmand.
Niels Jacobsen.
Niels Peter Rasmussen.
Andreas Nielsen.
Kirsten Marie Nielsen, enkefrue.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, samt vaskehus i en etage som
sidehus i skel mod nr. 13 // # tegn. mat.
f. vognmand Rasmus Nielsen.
Hv. // tilbygn. af nyt sidehus i en etage m. kælder mel. forhus og det
eksist. sidehus, samt opførelse af garage som sidehus i skel
mod nr. 17 // usign., men dat., delvis farvelagt pennetegn.
f. Niels Nielsen.
Tømrermester L.C. Rasmussen.

1938-39

17

LKJ

# hm.
Max Pape // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. høj kælder
og mansartetage, indeh. 8 2-vær.s lejl., som forhus //
5 lystryk.
f. tømrermester L.C. Rasmussen.
Tømrer Jens Jensen – Købmand Hugo Andersen.
Ejerforhold.
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1894-96
1896-97
1897-1902
1902-06
1906-18
1918
1918-27
1927-28
1928-36
1936-

N.P. Nielsen, tømrer.
V.F. Tommerup, tømmerhandler.
Jens Jensen, tømrer.
Niels Jensen, detailhandler.
A.P. Berthelsen, købmand.
Flere ejere.
H.J. Johansen.
Marie Andersen.
Marie Larsen.
Petra Larsen.

1897

# hm.
Iflg. matrikulære opl. // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m.
kælder og udnyttet tagetage som forhus, samt vognport
i en etage som baghus // # tegn. mat.
f. tømrer Jens Jensen.
Eivind Kristiansen // tilbygn. af tagkvist mod gaden i forb. m. ombygn.
af tagetagen // lystryk.
f. Petra Larsen.
Kristoffer Hansen // tilbygn. af beboelsesejendom i 4 etager, men
kun 2 fag, m. portgennemkørsel til det eksist. forhus i
skel mod nr. 15 // lystryk.
f. købmand Hugo Andersen.

1936
1943

18

Købmand Aage Klein.
Hj. Skolegade.
1904

1938

21

# hm.
Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. kælder
og udnyttet tagetage som hjørnebygn., samt vaske- og
brændehus i en etage som baghus, delvis m. facade mod
Skolegade // # tegn. mat.
f. ?
Max Pape // tilbygn. af 3-fags tagkvist mod gaden i forb. m. indretn. af
lejl. i tagetagen hen mod nr. 16 // lystryk.
f. købmand Aage Klein.
N. Sørensen Munk.

1896-1922
19221902
1928

Ejerforhold.
N. Sørensen Munk.
Niels Langballe Sørensen Munk.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage
som forhus // # tegn. mat.
f. N. Sørensen Munk.
Hv. // opførelse af værkstedsbygn. m.v. i en etage som side-baghus i skel
mod Skolegade 37 // usign., men dat, pennetegning.
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f. Niels L.S. Munk.
Hv. // tilbygn. af vindfang i en etage m. terrasse og karnap på taget til
forhuset mod gården // 6 lystryk.
f. Kirsten Randi Kornerup-Bang.
Ostegrosserer P. Petersen – ’Kvindeligt Arbejderforbund’.

1936

1941
1952
1983
1987

23

# hm.
H. Ehlers, ark., Brædstrup // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m. kælder som forhus, samt osteri i 2 etager m.
kælder som side-baghus i skel mod nr. 24 // 2 blåtryk.
f. ostegrosserer P. Petersen.
H. Ehlers // tilbygn. til det eksist. baghus i skel mod nr. 24 // lystryk.
f. samme.
Kristoffer Hansen // opførelse af garage som side-baghus i skel mod
Skolegade 41 // lystryk.
f. samme.
Askøe, rådg.ing.fa. // indretn. af kontorlokaler i forhuset // 2 lystryk.
f. ’Kvindeligt Arbejderforbund’.
Søren Jensen, rådg.ing.fa. // indv. ombygn. af stueetagen i forhuset //
lystryk.
f. samme.
Rasmus Hansen – Murermester Marinus Nielsen.

1889-91
1891-1932
19321900

1958
1959
1969
1998-99
1998-99

Ejerforhold.
Søren Pedersen.
Rasmus Hansen.
Jens Chr. Thorsen.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, samt sidehus i en etage i skel
mod nr. 21 // # tegn. mat.
f. Rasmus Hansen.
Niels H. Nielsen // opførelse af garageanlæg m. 4 garager bag det eksist.
sidehus – nedrevet 1996 // lystryk.
f. murermester Marinus Nielsen.
Niels H. Nielsen // ombygn. af forhusets tagetage // lystryk.
f. samme.
Niels H. Nielsen // tilbygn. af 2 hhv. entre- og toiletbygn. i en etage til
forhuset mod gården // lystryk.
f. samme.
Søren Jensen, rådg.ing.fa. // renov. af ejendommen iflg. byfornyelsesprojekt // 3 lystryk.
f. malermester Henning Toft Nielsen.
’Landskab og Rum A/S’ v. Lars Rohde, landskabsark. // omlægn. og
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renov. af gårdområdet iflg. byfornyelsesprojekt – s.m.
Toldbodg. 25 // 2 lystryk.
f. samme.
24

Murer F. Gärtner – Slagtermester P. Rasmussen.
o. 1900

1902
1923
1935

1941

25

# hm.
? (dat. iflg. LKJ) // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m.
udnyttet tagetage som forhus, samt vaskehus m.v. i en
etage som sidehus i skel mod nr. 26 – nedrevet 1935 //
# tegn. mat. Jf. dog 1935-tegninger.
f. murer F. Gärtner(?).
Iflg. byggeanm. // opførelse af beboelsesbygn. i en etage m. udnyttet
tagetage som side-baghus i skel mod nr. 22 // # tegn. mat.
f. samme.
C. Jensen // tilbygn. af kvistparti til baghuset i forb. m. ombygn. af tagetagen til selvst. lejl. // blåtryk.
f. samme.
Max Pape // indv. ombygn. af forhusets stueetage i forb. m. indretn. af
butik i lejl. tv., samt tilbygn. af fladt afdækket kvistparti
herover. Endv. nedrivn. af det eksist. sidehus og opførelse
af pølsemageri m.v. i en etage m. kælder som nyt sidehus
i skel mod nr. 26 // 3 lystryk.
f. slagtermester P. Rasmussen.
Max Pape // tilbygn. af stort kvistparti til forhuset mod gården // lystryk.
f. samme.
Tømrer Peter Chr. Grove.

-1888
1888-96
1896-1909
1909-11
1911-18
19181909

1924
1981

Ejerforhold.
Jens Andersen, træhandler.
Vilhelm Mortensen, fabrikant.
N.J. Nielsen, skræddermester.
Peter Christian Grove, tømrer.
G.L. Sørensen og Louis Klein, købmænd.
M.A. Heelund, depotforstander.
# hm.
? // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. kælder
og udnyttet tagetage, indeh. 1 butik og 6 lejl., som forhus, samt vaskehus i en etage som sidehus i skel mod
nr. 27 – nedrevet 1996 // 2 usign., men dat., blåtryk.
f. tømrer Peter Christian Grove.
C. Jensen // tilbygn. af lille værksted i en etage bag det eksist. sidehus
i skel mod nr. 27 – nedrevet 1996 // blåtryk.
f. depotforstander M.A. Heelund.
Eskild Hermansen // mindre indv. ombygn. af forhuset // lystryk.
f. malermester Henning Toft Nielsen.
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Søren Jensen, rådg.ing.fa. // renov. af ejendom iflg. byfornyelsesprojekt // 9 lystryk.
f. samme.
’Landskab og Rum A/S’ v. Lars Rohde, landskabsark. // omlægn. og
renov. af gårdområdet iflg. byfornyelsesprojekt - s.m.
Toldbodg. 23 // plantegninger v. nr. 23.
f. samme.
Gerda Johansen.

1900

1964

1978
1995

27

# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage
som forhus, samt sidehus i en etage i skel mod 24 nedrevet 1964 // # tegn. mat.
f. ?
DAI // nedrivn. af det eksist. sidehus og opførelse af beboelsesog garagebygn. i 2 etager som nyt sidehus i skel mod
nr. 24 // lystryk.
f. Gerda Johansen.
B.T. Jensen, ark. // indv. ombygn. og renov. af forhuset // 2 lystryk.
f. samme.
Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. af forhusets stueetage til 2 beboelseslejl. // lystryk.
f. Anne Marie Jacobsen.
(Ingen personoplysninger).

1927

28

# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og manzartetage som forhus // # tegn. mat.
f. ?
Postbud K. Laursen.

1908

1920
1950

# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage
som forhus, samt vaskehus i en etage som sidehus i skel
mod nr. 30 // # tegn. mat. Jf. dog 1920-tegn.
f. ?
? // tilbygn. i en etage til forhusets gavlside mod nr. 30 // usign., men
dat., blyantstegn.
f. postbud K. Laursen.
? // tilbygn. af tagkviste mod gade og gård i forb. m. ombygn. af forhusets tagetage // lystryk.
f. lagerforvalter E. Laursen.

222

1999/2005

29-31

LKJ

Silkeborg Emballagefabrik - C.F. Christensens Møbelfabrik Silkeborg Daghøjskole - AOF Sprogskolen Silkeborg.
-1884
1884-89
1889-95
1895-1902
1902-15
1915-18
1918-19
19191955-91
1991-2000

Ejerforhold.
J.C. Eskildsen, particulier.
Jens Andersen og Søren Petersen.
Jens Andersen.
Bodil Marie Andersen, enkefrue.
Carl Sørensen, Jens Søndergaard og Chr. Bondrup.
Silkeborg Emballagefabrik.
Chr. Jensen.
M. Hviid Nielsen.
C.F. Christensens Møbelfabrik.
Silkeborg Daghøjskole.

1889-1925

# hm.
C. Jensen; Edv. Jensen; N.K. Laugesen (Herning); Hans Chr. Rasmussen // vedr. opførelse af forsk. fabriks-, værksteds-, lager- og
kontorbygn. m.v. // 2 blyants- og 1 pennetegn., 8 blåog 2 lystryk. LA, KTP 649.
f. flere ejere, bl.a. Silkeborg Emballagefabrik.

1955
1959

C.F. Christensens Møbelfabrik erhverver ejendommen.
? // indretn. af kedelhus i eksist. bygn. // lystryk. LA, KTP 649.
f. C.F. Christensens Møbelfabrik.
Knud F. Madsen (tegn.: M. Jensen) // genopførelse af kontorbygn. m.v.
efter brand, samt tilbygn. af værksteds- og lagerbygn. i 2
etager til det eksist. fabriksanlæg – hhv. ’h’ og ’o’ på byggekort, 1969 // 7 lystryk.
f. samme.
Søren Jensen, rådg.ing.fa. // genopførelse af samleværksted m.v. efter
brand – ’k’ på byggekort, 1969 // 8 lystryk.
f. samme.
Gustav Hansen & Søn A/S v. Poul Lysholt Hansen // opførelse af ny
lagerbygn. i en etage i tilknytn. til den eksist. lagerbygn. –
’p’ på byggekort, 1969 // 4 lystryk.
f. samme.

1969-70

1979
1981

1990/91
1991

1991-92
1992

Silkeborg Daghøjskole erhverver ejendommen.
Årstiderne Arkitekter A/S // nedrivn. af mindre dele af det eksist.
fabriksanlæg og ombygn. af det meste af den resterende
del til skoleformål, samt opførelse af nyt indgangsparti
i 2 etager m. hall-funktioner // 14 lystryk.
f. Silkeborg Daghøjskole.
Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. af den tidl. spånsilo til kontortårn m.v. i 5 etager // 11 lystryk.
f. samme.
Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. af den sidste del af det tidl.
fabriksanlæg til radiomæssige formål som studier og kontorer m.v. – ’g’ og ’p’ på byggekort, 1969 // flere lystryk.
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f. samme, udlejet til ’Radio Silkeborg’.
Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. af de tidl. radiofaciliteter m.v. til
undervisningslokaler // 2 lystryk.
f. AOF Sprogskolen Silkeborg.
Vognmand Svend Aage Hansen.

1933

1979
1987-88

1990

32

# hm.
Jul. Moll // opførelse af beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og
udnyttet tagetage som forhus, samt hestestald i 2 etager
som sidehus i skel mod nr. 32 // 2 lystryk.
f. vognmand Svend Aage Hansen.
Henning Dammeyer // mindre ombygn. af forhusets tagetage // 4 lystryk.
f. tæppehandler Svend Hansen.
I/S Fællestegnestuen – Give, v. ark. Ole Nørtoft Olsen og E. Tavsen
Hansen // ombygn. af det eksist. sidehus (den tidl. hestestald) til beboelseslejl. m.v. // 6 lystryk.
f. Peter Thyge Pedersen.
Hv. // tilbygn. af vindfang til sidehuset // 2 usign., men dat., lystryk.
f. medarbejderforeningen ’Baghuset’.
Blikkenslager Sofus Mathiesen.

1900
1922
1928

33

# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage
opført midt på grunden // # tegn. mat.
f. ?
C. Jensen // opførelse af værksted i en etage som side-baghus i skel mod
nr. 30 // blåtryk.
f. blikkenslager Sofus Mathiesen.
Svend Aa. Rasmussen, murerm. // tilbygn. af vaskehus og wc m.v. til det
eksist. side-baghus // pennetegning.
f. samme.
Murer Chr. Olsen.

1894-99
1899o. 1900

1926

Ejerforhold.
H. Eriksen, kommisionær.
Chr. Olsen, murer.
# hm.
? (dat. iflg. LKJ) // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus, samt sidehus i en etage i skel mod
nr. 35 // # tegn. mat. Jf. dog 1926-tegning.
f. murer Chr. Olsen(?).
C. Jensen // tilbygn. af tagkvist mod gaden i forb. m. ombygn. af tagetagen // blåtryk.
f. bankbud O. Chr. Olsen.
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35

Skomager Lars Chr. Andersen - (tom grund).
1894-98
1898-1911
1911-18
1918-19
1919-20
1920-23
1923-26
1926o. 1900
1971
1974-75

37-39

Ejerforhold.
H. Eriksen, kommisionær.
Lars Chr. Andersen, skomager.
Anton Eriksen, uldhandler.
Søren Sørensen.
Christen Fisker.
Viggo Lund.
Chr. Fr. Storgaard Jensen.
H.L. Rasmussen.
# hm.
? // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage som forhus,
samt sidehus i skel mod nr. 37 // # tegn. mat.
f. skomager Lars Chr. Andersen(?) – (LKJ).
Kommunal tilladelse til nedrivn. af al eksist. byggeri på grunden .
Hv. // opførelse af værksteds- og garagebygn. i en etage som baghus nedrevet // 2 lystryk.
f. automekaniker Arne G. Kjærgaard.
Jens Chr. Ravn – Snedkermester C.H. Christensen og
tømrermester J. Widt Christensen.
Hj. Drewsensvej.

-1883
1883-93
1893-96
1896-1900
1900-06
1906-07
1907-08
1908
1908-18
1918-19
1919-32
1932-33
1933(37)

LKJ

1933

1936
1954

Ejerforhold.
Boet efter F.F. Hølzermann, købmand.
Peter Petersen Kjeldsen.
Chr. Kibæk, væver.
Anton Jensen, fabriksarbejder.
Lars Jensen.
Thomas Poulsen Schjødt.
Jens Jensen Abildskov.
Johs. Jaede, købmand.
P.L. Balling, seminarielærer.
Chr. Jensen og J. Jensen.
M. Hviid-Nielsen.
Niels Chr. Marius Hviid.
Jens Chr. Ravn.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // værkstedsbygn. i 2 etager som side-baghus i hj. mod
Drewsensvej 64 og Toldbodgade 31 – ’c’ på byggekort,
1954 // # tegn. mat.
f. Jens Chr. Ravn.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 4 etager m. kælder, indeh. 8
lejl., som forhus – ’d’ på byggekort, 1954 // # tegn. mat.
f. Jens Chr. Ravn(?).
Hv. // opførelse af garageanlæg i en etage som side-baghus i skel mod
Drewsensvej 64 og 66 – ’f’ på byggekort, 1954 // lystryk.
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(39)

1954-55

1994
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f. tømrermester J. Widt Christensen.
Hv. // opførelse af tilbygn. i 2 etager til den eksist. værkstedsbygn. i skel
mod Toldbodgade 31 – ’g’ på byggekort, 1954 // lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen og Ejner Olesen // ombygn. af den eksist. værkstedsbygn. m.v. til sportslige aktiviteter m. bl.a. toilet-, bade- og
omklædningsfaciliteter – ’c’ og ’g’ på byggekort, 1954 //
2 lystryk.
f. ’Boligaktieselskabet Østerport’, Varde.
# hm.
Willy Christensen, ark. Århus // opførelse afbeboelsesejendom i
4 etager m. kælder, indeh. 7 lejl., som hjørnebygn. –
’c’ på byggekort, 1954 // 9 lystryk.
f. snedkerm. C.H. Christensen og tømrerm. J.Widt Christensen.
’Tidens Tegn’ v. Esben Pedersen // ombygn. af én lejl. på 4 etage til
to lejl. // 2 lystryk.
f. ’Boligaktiesleskabet Østerport’, Varde.
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TORVET

1

Håndværkerforeningen.
1896

# hm.
Anton Rosen // opførelse af foreningsbygn., indeh. kontor-, restaurations-, teater- og forsamlingsfaciliteter m.v. // # hm.
f. Silkeborg Håndværkerforening. Schalburgteret 23.2.1945 (LKJ).
1948/54-56 Knud Sørensen og E. Svendsen Pedersen // skitser og udkast til
opførelse af ny bygn. til Håndværkerforeningen //
10 lystryk.
(1948: tegn. // 1954-56: opførelse)
f. samme.
1963
N.C. Christensen og Thue M. Christensen, ark., Herning // opførelse
af benzinlæg/tankstation på den nordl. del af grunden,
ved den dav. Rådhusg., nuv. Søvej // 4 lystryk.
f. benzinforhandl. Jochumsen, Silkeborg.
1965-97
Div. arkitekter // div. større og mindre, fortrinsvis indv. ombygninger //
div. lystryk.
f. samme og Jyske Bank.
1980/81
Jyske Bank, Bygningsafd. // ombygn. af garager i 2. kælderplan til
frugt- og grøntforretn. // 2 lystryk.
f. Jyske Bank, udlejet til ’Torvehallen’.

2A

Det gamle Rådhus.
1824-1923
19231857
1922
1922-24
1975
1977

Ejerforhold.
Staten.
Silkeborg kommune.
# hm.
H.C. Zeltner // opførelse af råd-, dom- og arresthus // # hm.
f. Staten. (LKJ).
(Anders) L(auritz) Bendixen, Kbh.. // plan-, snit- og facadeopmåling af
rådhuset // 9 blåtryk.
f. Silkeborg kommune.
L. Bendixen// om- og tilbygn. til rådhuset mod Rådhusg.// 13 lystryk.
f. samme.
Alex Poulsen, ark., Kbh. // mindre indv. ombygn. og indretn. af domhus
i det tidl. rådhus // 4 lystryk.
f. Justitsministeriet.
Iflg. skrivelse af 11.8.1977 fra Det særlige Bygningssyn// indstilling
til Miljøministeriet, at det gamle Rådhus med om- og tilbygningen
fra 1922-24 fredes i klasse B.

227

1999/2005

1985/87
1997/98

2B

Alex Poulsen // indv. ombygn. af loftsetage // 3 lystryk.
f. Justitsministeriet.
Alex Poulsen // indv. renov. // 4 lystryk.
f. samme.
Købmand J. Petersen – Silkeborg Handels- og Landbrugsbank.
Hj. Torvet – Søndergade.

1868-95
1895-97
1897-1916
1916-17
1917-23
1923-26
19261908
1917
1918
1926
1930
1958
1969

3

Ejerforhold.
J. Petersen, købmd., marskandiser.
Sidsel Marie Petersen, enkefrue.
Mathilde Petersen
Hans Damgaard, købmd.
Hans Damgaard og
P. Hansen, købmænd.
A/S Wessel og Wett.
Silkeborg Handels- og Landbrugsbank.
# hm.
K.P. Kristjansen // indsættelse af butiksvindue mod Søndergade //
blåtryk. LA, KTP 630.
f. Mathilde Petersen.
L. Bendixen // forslag til ombygn. af butiksfacaderne mod Torvet og
Søndergade // pennetegning. LA, KTP 630.
f. købmændene Hans Damgaard og P. Hansen.
C. Jensen // opførelse af sidehus i en etage til latrin og vaskehus //
blåtryk. LA, KTP 630.
f. samme.
Anton Rosen // stor ind- og udvendig ombygn. af ejendommen //
9 lystryk. LA, KTP 630.
f. Silkeborg Handels- og Landbrugsbank.
Hans Chr. Rasmussen // indretn. af wc i stueetagen // blåtryk.
LA, KTP 630
f. samme.
Alfr. J.Mortensen // mindre ombygn. af og tilbygn. til den eksist.
ejendom // 5 lystryk. LA, KTP 630.
f. samme.
Iflg. skrivelse af 12.3.1969 sammenlægges matr.nr. 16d, Søndergade 1B, og 17, Torvet 2B under matr. 16d, Søndergade 1B.
De to ejendomme er herefter behandlet og registreret sammen
under Søndergade 1B i kommunens Byggesagsarkiv.
Se herunder!
Hammers Klædefabrik – ODD Fellow Logen.

1849-72
1872-1900
1900-19

Ejerforhold.
Jens Heegaard Mikkelsen Grabow, gæstgiver.
Chr. Hammer, farver, fabrikant.
Johs. Hammer, fabrikant.

LKJ
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1919-

A/S Dansk Beklædningsindustri og Tekstilfabrikker
v. fabrikant Johs. Hammer.

1900

# hm.
Iflg. Byggeanm. // tilbygn. til eksist. fabrik // # tegn.mat.
f. fabrikant Chr. Hammer.
Iflg. Byggeanm. // opførelse af sidebygn. i 3 etager i stedet for halvtagsskur, der nedrives // # tegn.mat.
f. samme.
C. Jensen // indv. ombygn. af butik // blåtryk.
f. fabrikant Johs. Hammer.
C. Jensen // overdækn. og indretn. af gårdrum til fabrikslokale // blåtryk.
f. A/S Dansk Beklædningsindustri og Tekstilfabrikker v. Johs. Hammer.
Fabrikken nedbrænder.
Bøving Nielsen, ark. // forslag til genopførelse af fabrikken// én farvelagt
pennetegn. og ét farvelagt lystryk.
f. samme. Realiseres ikke).
Kristian Jensen, ark. // genopførelse og ombygn. af for- og sidehuse
til logebygn. og butikker m.v. // 6 blåtryk.
f. IOOF – ODD Fellow Logen.
Knud Sørensen // indv. ombygn. og indretn. af restaurant i stueetagen,
incl. Facadeændring // 2 lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen // indv. ombygn. af restaurant // 2 lystryk.
f. samme, udlejet til Hotel Astoria.
Knud Sørensen // facadeændring i stueetagen i forb.m. indretn. af butik //
2 lystryk.
f. samme, udlejet til købmd. Knud Løvbjerg.
Bent Østergård Møller, ark., Højbjerg // ombygn. af købmandsbutik til
sparekasse, incl. Facadeændring // 8 lystryk.
f. samme, udlejet til Sparekassen SDS, Midtjylland.
Bent Østergård Møller // opsætn. af fast markise på sparekassefacade //
lystryk.
f. samme.
Knud Have Rasmussen, ark., Åbyhøj // om- og tilbygn. til sparekassen
i gården // 28 lystryk.
f. samme.
Iflg. ansøgn. til Teknisk forvaltn. // ændret facadeskiltning // lystryk.
f. samme, udlejet til ’Hverdags-Kunst’.
? // indretn. af café i tilknytn. til butik // 4 lystryk.
f. samme.
? // nedtagelse af fast markise og opsætn. af 2 rullemarkiser //lystryk.
f. samme.

1901
1917
1919
1921
(1921
1923-24
1941
1945
1959
1975
1977
1987-88
1992
1993
1996

4-8 og
Fredensgade 6-14

LKJ

DAB (Dansk Automobil Byggeri) – Føtex (A/S DanskSupermarked).
Fabrikant J.W. Darr erhverver i 1918 ejendommene Torvet 6-8, og skaber ved tilkøb af Fredensgade 6-14 et stort sammenhængende fabriksområde, som udbygges og fortættes i løbet af 1930-erne og op igennem
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1950-erne. I 1960-erne bliver bliver pladsen for trang. Virksomheden
flytter ud til den nyanlagte Ringvej, og de gamle fabriksbygninger
afhændes til Føtex Supermarked. Efter en brand i Torvet 4 i 1972
erhverver Føtex også denne ejendom, som i 1974-75 indbygges i
det store supermarked-kompleks.
(Torvet 6-8) 1905-61

# hm.
J.F. Engberg, ing. (Horsens); C. Jensen; Hans Jessen, ing. (Vejle);
K.P. Kristjansen; Max Pape; Hans Chr. Rasmussen; Knud Sørensen;
Viggo Sørensen, ing. // vedr. adskillige ny-, til- og ombygn. // 1 blyantstegning, 28 blå- og 46 lystryk. LA, KTP 650 og 653.
f. især J.W. Darr (efter 1918).

(Fredensgade 10)

1887-1958

# hm.
K.P. Kristjansen; Knud Sørensen m.fl. // vedr. div. ny-, til- og ombygn. //
2 lystryk. LA, KTP 651.
f. især J.W. Darr (efter beg. af 1930-erne).

(Fredensgade 12)

-

# hm.
K.P. Kristjansen; Knud Sørensen m.fl. // vedr. div. ny-, til- og ombygn. //
2 pennetegninger, 1 blå- og 1 lystryk. LA, KTP 652.
f. især J.W. Darr (efter beg. af 1930-erne).

(Torvet 6-8, Fredens1965
gade 6-14)

1968
1969-73

(Torvet 4-8, 1972
Fredens1974-75
gade 6-14)
1997/99

5

# hm.
Jørgen Absalonsen, Århus // ombygn. og indretn. af supermarked i en
del af de gamle fabriksbygninger – resten nedrives, samt
etablering af benzintank ud mod Fredensgade //
9 lystryk. LA, KTP 650.
f. Føtex – A/S Dansk Supermarked.
Jørgen Absalonsen // skitseprojekt til udv. af eksist. supermarked //
2 lystryk.
f. samme.
Jørgen Absalonsen // stor ombygn. og udv. af det eksist. supermarked // 11 lystryk.
f. samme.
Ejendommen, Torvet 4, nedbrænder.
Jørgen Absalonsen // ombygn. og udv. af det eksist. supermarked
på grunden, Torvet 4 // 24 lystryk.
f. samme.
’Aarhus Arkitekterne’ v. Falch & Larsen, Højbjerg // større
ombygn. af det eksist. supermarked, incl. en fuldst.
facadeombygn. // 16 lystryk.
f. samme.
Hotel DANIA.

1848-76
1876-88

Ejerforhold.
Jens Heegaard Mikkelsen Grabow, gæstgiver.
Michael Heegaard Grabow, gæstgiver.
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1888-1911
1911-16
1916-18
1918-

Th. Fauerby, urmager.
Fr. Grabow, hotelejer.
Rasmus Andersen, hotelejer.
Chr. Ørneborg, hotelejer.

1846/48

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af gæstgiveri i én etage m.
side- og baghuse // # hm. Jf. ill. i Jan Horskjær,
’Silkeborg 1845-1982’, s. 18.
(1846: Bygningsstamkort // 1848: traditionel, dok. dat.).
f. gæstgiver Jens Heegaard Grabow.
Hv .// tilbygn. af en etage til forhuset - nu hotelbygn. i 2 etage r//
# hm. Jf. ill. i ’Silkeborg 1846-1996’, s. 28.
f. urmager Th. Fauerby. (LKJ).
Hv. // udbygn. af loftsetagen på sidehuset til fuld etage // pennetegn.
f. samme.
Thorkel Møller, ark., Århus // ombygn. og tilbygn. af fuld bindingsværksetage m. udnyttet loftsetage til forhuset //
3 blåtryk.
f. hotelejer Rasmus Andersen.
C. Jensen //ombygn. af staldbygn. (baghus) til automobilgarager //
2 blåtryk.
f. hotelejer Chr. Ørneborg.
Knud Sørensen // ombygn. og forhøjelse af sidehus m. 2 etager til nu 4 //
4 lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen // tilbygn. af restauration, garage og wc i én etage i hj.
mel. for- og sidehus // lystryk.
f. hotelejer Evald Madsen.
Knud Sørensen // genopbygn. af hotellet efter brand i de øverste etager,
samt instal. af bad-wc på 1., 2. og 3. sal i forhus// 3 lystryk.
f. hoteldir. Eduard Jørgensen.
A. Meyer Bredesen // ombygn. og modernisering af restaurationslokale//
lystryk.
f. samme.
Ikast Byggeindustri A/S, Ikast // indretn. af restaurant i stueetagen t.h.,
incl. mindre facadeombygn. og ændret facadeskiltning //
13 lystryk.
f. samme, udlejet til ’Jensens Bøfhus’.
Ikast Byggeindustri A/S // nedrivn. af ældre garageanlæg, og ombygn., renov. og modernisering m.v. af hele hotelkomplekset // 17 lystryk.
f. samme.
Ikast Byggeindustri A/S // indretn. af skobutik i stueetagen t.v., incl.
mindre facadeombygn. og ændret facadeskiltning //
9 lystryk.
f. samme, udlejet til ’Den Grønne Skobutik’.

1888
1908
1916

1923
1933
1949
1961
1971
1996

1996-97

1997/98
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Købmand Thomas Johansen – ’Restaurant Underhuset’.
1852-59
1959-60
1860-94
1894-1930
19301877

1903
1903
1966
1995/96

9

Ejerforhold.
Jens Heegaard Mikkelsen Grabow, gæstgiver.
H.P. Stabell.
Johan Thomassen, købmd.(?).
Thomas Johansen, købmd.
Kirstine Johansen, enkefrue.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // beboelses- og butiksejendom i 2 etager
m. høj kælder // # hm. Jf. ill. i Jan Horskjær, ’Silkeborg 1845-1982’, s. 18.
f. købmd.(?) Johan Thomassen.
Iflg. Byggeanm., C. Jensen // ombygn. af butiksvindue i forhus //
# tegn.mat.
f. købmd. Thomas Johansen.
Iflg. Byggeanm., J. Kornerup Bang, murerm. // opførelse af sidehus i 2 etager // # tegn.mat.
f. samme.
Knud Sørensen & Ejner Olesen // ombygn. og udv. af butikslokaler i
kælderetagen til restauration – ’Underhuset’ //
f. hoteldir. Eduard Jørgensen, Hotel Dania.
’Årstiderne’ // indv. ombygn. af Restaurant Underhuset // 3 lystryk.
f. samme.
J. A. K.

1966/67
1967-68
1992/93

10A

# hm.
Al eksist. byggeri på grunden nedrives.
K. Kristiansen // opførelse af kontor- og forretningsejendom
i 3½ etager // 6 lystryk. Jf. også LA, KTP 752.
f. J.A.K.’s Andelsbyggeselskab af 1966.
Nielsen & Nielsen // den opr. tilbagetrukne facade i stueetagen trækkes
frem i facadeflugt // lystryk.
f. H.C. Esbensen, ITH, Silkeborg.
Gartner Johs. Andersen – Restaurant McDonalds.

1920-21

1920

# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i
2 etager m. mansartetage og sidehus (til beboelse), samt
staldbygn. i 2 etager, ’a’, ’c’ og ’b’ på byggekort, 1920 //
5 blåtryk. Jf. også LA, KTP 654.
f. murerm. S.J. Sørensen.
K.P. Kristjansen // opførelse af lagerbygn. i én etage mel. sidehus og
værkstedsbygn., ’d’ på byggekort, 1920 // blåtryk.
f. gartner Johs. Andersen.
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1996-97
1998

10B og
Fredensg. 2-4

1849-50
1850-53
1853-65
1865-74
1874-91
1891-1919
1919
1919-22
1922-29
19291920
1920

1920/22

1928
1951
1961
1978

LKJ

Ikast Byggeindustri A/S, Ikast // ombygn. og indretn. af restaurant i
forhusets kælder og stueetage // 7 lystryk.
f. McDonalds Danmark, Frederiksberg.
Midtconsult A/S, Herning // inddragelse og indretn. af 1. sal til
restaurant// 12 lystryk.
f. samme.
’Fredens Hus’
Guldsmed Walther Friedrich.
Hj. Torvet – Fredensgade.
Ejerforhold.
Niels Lassen.
Peder Eilersen og
Peder Nielsen.
Peder Eilersen.
Peder Åbo.
Christen Nielsen, værtshusholder.
Helene Nielsen, enkefrue.
Laurits Hansen.
A.S. Storgaard, murerm.
Anton Storgaard.
Kirsten Marie Storgaard.
# hm.
Hv. // beboelsesejendom i én etage som hjørnebygn. // # hm. Jf. ill.
i Jan Horskjær, ’Silkeborg 1845-1982’, s. 18.
f. ?
Iflg. brev til Bygningskommissionen i Silkeborg af 13.4.1920 fra
murerm. S.J. Sørensen // den eksist. hjørneejendom
nedrives.
f. murerm. A.S. Storgaard.
K.P. Kristjansen // opførelse af butiks- og beboelsesejendomme
i 2 etager m. mansartetage som hjørnekompleks i
2 dele, hhv. Torvet 10B og Fredensg. 4, som forbindes af lagerbygn. i 2 etager mod Fredensg. // blåtryk
af plantegn. Se endv. LA, KTP 655 m.
blåtryk af facadetegn.
f. samme.
A. Ustrup // indretn. af butik i lagerbygn. mod Fredensg.// blåtryk.
f. samme.
E.W. Bach, ark. // ombygn. og udv. af butik mod Fredensgade //
2 lystryk.
f. sig selv, udlejet til guldsmed Walther Friedrich.
E. Svendsen Pedersen // ombygn. af del af stueetagen mod Fredensg.
til restauration // lystryk.
f. samme, udlejet til tjener B. Thomsen.
Alusol A/S, Virklund // opsætn. af markiser på facaden ved hjørnebutik//
lystryk.
f. samme.
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1979

10C

LKJ

Alusol A/S, Virklund// opsætn. af markiser på facaden ved butik mod
Fredensg.//2 lystryk.
f. samme, udlejet til ’Birgits Blomster’, v. Birgit Andersen.
Silkeborg Kirke.

1875-77
1922
1941-43
1976-77

10D-E

# hm.
H.S. Sibbern // opførelse af sognekirke // # hm.
f. Silkeborg Sogns menighedsråd (LKJ).
Hans Chr. Rasmussen // opsætn. af ny orgelfacade og opførelse af
balkon i forb. hermed // lystryk.
f. samme.
H. Lønborg-Jensen // restaurering og indv. ombygn. af kirkerummet, bl.a. med indbygn. af hvælvinger // 5 lystryk.
f. samme.
K. Kristiansen // udskiftning af kirkens gulvbelægning og kirkedør, samt
opsætning af nyt knæfald // 3 blyantstegn. LA, KTP 753.
f. samme.
’Østerport – Syd’

1995
1995-96

11
1849-76
1876-82
1882-1916
1916-21
1921-22
19221847

1938
1966/67

’Årstiderne’// nedrivning af den gamle rutebilstation // lystryk.
f. Silkeborg Østerport I A/S (Reimar Nielsen).
’Årstiderne’ // opførelse af kontor- og forretningsejendom i 3 etager,
bl.a. indeh. Silkeborg Sogns kirkekontor // 36 lystryk.
f. samme.
Ejerforhold.
Niels Godtfred Christensen.
Annette Christensen, enkefrue.
L. Jørgensen, bager.
Ane Katrine Jørgensen, enkefrue.
Nicoline Nielsen.
Anders Nielsen.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // butiks og beboelsesejendom i én etage,
senere forhøjet til 2 etager // # hm. Jf. ill. i Jan Horskjær, ’Silkeborg 1845-1982’, s. 18.
f. ?
A. Busk // ombygn. af hele stueetagen til 5 butikker, incl. facadeændring // lystryk.
f. tandtekniker Nicoline Nielsen.
Alfr. J. Mortensen // ombygn. af forhus, incl. ændring af butiksfacaden mod Torvet, samt opførelse af ny sidebygn.
i skel mod Østerg. 1 og garageanlæg som bagbygn.//
4 lystryk.
f. tømrermester Johs. Nielsen.
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1995

12-14

LKJ

’Kjeld Glarmester’ v. Kjeld Henriksen, Silkeborg // fremrykn. og
ombygn. af butiksfacaden // foto efter ombygn.
f. J.D. Toft, udlejet til ’Inter Photo’.
’Østerport’

1909-31

# hm.
C. Jensen; K.P. Kristjansen; Hans Chr. Rasmussen // vedr. adskillige
ombygn. af og tilbygn. til den opr. hjørneejendom //
19 blå- og 1 lystryk. LA, KTP 656.
f. flere ejere. Nedrevet 1937.
Hele Østerport-komplekset er opført i fire byggeafsnit, ’a’ – ’d’;
’a’ er placeret mod Torvet, ’b’ og ’c’ mod Østergade (opført 1952-55,
se denne) og ’d’ som rutebilstation mod kirken.

1938-40

1968
1989
1996
1996/98

Afsnit ’a’ og ’d’.
# hm.
Knud Sørensen// opførelse af rutebilstation ,’d’, i 2 etager, samt
butiks-, kontor- og beboelsesejendom, ’a’, i 4 etager
m. udnyttet loftsetage, indeh. i stueetagen kontorer
f. rutebilstation, turistbureau m.v. og flere butikker,
bl.a. bageriet ’Langhoff’// 10 lystryk.
Jf. også LA, KTP 380 og 656.
f. ’Ejendomsselskabet Østerport’.
Firma Plan I/S, Viby// opsætn. af faste markiser på butiksfacaderne v.
bager- og blomsterforretningerne// 2 lystryk.
f. samme.
Ejner Olesen// ombygn. af eksist. butik og tidl. ventesal m.v. til ny og
større butik// 8 lystryk.
f. Silkeborg Østerport I A/S, udlejet til MATAS.
’Årstiderne’// fjernelse af eksist. markiser og opsætn. af nye//3 lystryk.
f. samme.
’Årstiderne’// renov. af facaderne, m. bl.a. udskiftning af vinduer,
opførelse af udhus, samt udførelse af terrænbefæstigelse i gården og nyanlæggelse af haveanlæg her//
6 lystryk.
f. samme.
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1999/2005

LKJ

TVÆRGADE

2

Overretssagfører Otto Bisgaard – Manufakturhandler Peter
Jessen – Henton Group A/S.
Hj. Vestergade.
-1890
1890-1920
1920-501876

1910
1912
1915
1916

1945
1946
1960
1967
1971

Ejerforhold.
Norgaard, kaptajn og landinspektør.
Anton M. Bisgaard, sagfører.
Otto Bisgaard, overretssagfører.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og
udnyttet tagetage som hjørneejendom m. tårnbygning
over hjørnebutik // # tegn. mat. Jf. dog 1910-tegning.
f. ?
K.P. Kristjansen // indsættelse af 3 butiksvinduer i facaden mod Tværgade // blåtryk.
f. sagfører Anton M. Bisgaard.
K.P. Kristjansen // ombygn. af butiksfacaden mod Tværgade samt opførelse af tilbygn. i en etage (5 fag) hertil // 3 blåtryk.
f. samme.
Hans Chr. Rasmussen // påbygn. af en etage til den eksist. tilbygn. mod
Tværgade // blåtryk.
f. samme, udlejet til manufakturhandler Peter Jessen.
Hans Chr. Rasmussen // ombygn. og udv. af den eksist. butik mod
Tværgade til at omfatte begge etager, samt tilbygn.
hertil af yderligere butiks- og lagerlokaler i 2 etager
mod gården // 3 blåtryk.
f. samme, udlejet til samme.
E. Svendsen Pedersen // ombygn. af kontorlokaler på 1. sal mod Vestergade til systue m.v. // 3 lystryk.
f. manufakturhandler Peter Jessen.
E. Svendsen Pedersen // ombygn. af den gamle tilbygn. mod Tværgade
(opført 1912 og 15), incl. facadeændring // 2 lystryk.
f. samme.
E. Svendsen Pedersen // ombygn. af butiksfacaden mod Vestergade //
2 lystryk.
f. samme.
Allan Christensen & Co., Kbh. S // forslag til ombygn. af eksist. butikslokaler på 1. sal mod Tværgade til cafeteria // 6 lystryk.
f. samme.
I/S AKRYMA af 1968 // opsætning af let stålkonstruktion som facadebeklædning mod både Tvær- og Vestergade // 3 lystryk.
f. samme.
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1973
1982

1991-92

3-5

LKJ

Alusol baldakiner // opsætning af faste baldakiner mod både Tvær- og
Vestergade // 2 lystryk.
f. samme.
Søren Jensen, rådg. ing. fa. // indv. ombygn. af eksist. butikslokaler i
stueetagen til sportsforretning, samt ombygn. af indgangspartiet // lystryk.
f. samme, udlejet til ’Bøgild Sport’.
Årstiderne Arkitekter A/S // gennemgribende ombygn. og renov. af
ejendommen, m. tilbageføring af facader og hjørnetårn
til et tilnærmet oprindeligt udseende // 20 lystryk.
f. Henton Group A/S.
Læderhandler Johan Jaede – Restauratør Erling Hjorth.

1848-56
1856-57
1857-72
1872-98
1898-1920
19201902

1911
1912
1945
1973
1980
1980

1980-81

Ejerforhold.
Johan Ludvig Lykkeberg, smed.
Jens Peter Christian Fischer.
J.C. Lauritzen.
A.F. Jaede, læderhandler og sadelmager.
Johan Jaede, læderhandler.
Johanne Jaede, enkefrue.
# hm.
Iflg. byggeanm. // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 2 etager
m. kælder og udnyttet tagetage, forsynet m. trekantsgavle over de to siderisalitter, som forhus, samt sidehus
i 2 etager m. kælder i skel mod nr. 7 // # tegn. mat.
Jf. dog 1911- og 1912-plantegninger og
1945- facadetegning.
f. læderhandler Johan Jaede.
K.P. Kristjansen // mindre indv. ombygn. i stueetagen // blåtryk.
f. samme.
C. Jensen // indretn. af lægekonsultation på 1. etage, tv. // blåtryk.
f. samme.
Knud Sørensen // mindre ombygn. af butiksfacade // lystryk.
f. A/S J. Jaede.
Ole Kiilerich, civ.ing., og Aluma-baldakiner // ombygn. af butiksfacaderne og opsætning af faste baldakiner // # tegn. mat.
f. hhv. ’Bøgild Sport’ v. E. Bøgild og ’Jaede Læder’ v. A. Schrøder.
Nielsen & Nielsens Tegnestue // genopbygn. af tagkonstruktion efter
brand // # tegn. mat.
f. restauratør Erling Hjorth.
Nielsen & Nielsens Tegnestue // indretn.. af ’Chicken og Burgerrestaurant’ i den tidl. lædervareforretn., incl. facadeændring //
2 lystryk.
f. samme.
Nielsen & Nielsens Tegnestue // indretn. af diskotek m.v. på 1. etage //
3 lystryk.
f. samme.
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1999/2005

1992

Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. af det eksist. diskotek på 1. etage
og møderum på 2. etage til kontorlokaler, samt mindre
ombygn. af butgiksfacaden, tv. // 8 lystryk.
f. Henton Ejendomme A/S.

4-6

Restuaratør Erling Hjorth.

(4)

Ejerforhold.
Carl Høeg, købmand.
Arne J. Elmgren, købmand.
Brdr. Kier.
Chr. Andersen.
Chr. Jensen.

1883-1910
1910-17
1917-28
1928-29
19291910

1920
1948/49

(6)
1883-92
1892-96
1896-1901
1901-19
1919-27
19271899
1902
1974

1975

LKJ

# hm.
J. Chr. Knudsen, tømrerm. // nedrivn. af al eksist. byggeri og opførelse
af butiks- og beboelsesejendom i en etage m. kælder og
udnyttet tagetage m. trekantsgavl som forhus // pennetegn.
f. købmand Arne J. Elmgreen.
C. Jensen // opførelse af åbnet skur (”overdækket Reol”) i gården //
blåtryk.
f. Brdr. Kier.
E. Svendsen Pedersen // ombygn. og udv. af den eksist. butik, incl. en
omfattende facadeændring // 3 lystryk.
f. Peter Jessen A/S.
Ejerforhold.
C. Jensen, smed.
Herman A. Jensen, grosserer.
E. Kerlin, karetmager.
Marius Petersen.
Mette Marie Petersen, enkefrue.
Jørgen Pedersen.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i en etage m. kælder og
udnyttet tagetage // # tegn. mat.
f. karetmager E. Kerlin.
Iflg. byggeanm. // opførelse af pakhus og stald i en etage som baghus nedrevet 1975 // # tegn. mat.
f. Marius Petersen.
C. Mortensen, ing. // indretn. af restaurant i stueetagen, samt tilbygn. af
køkken i en etage som sidehus i skel mod Bios gård //
6 lystryk.
f. restauratør Erling Hjorth.
? // nedrivn. af det eksist. baghus og opførelse af en stor tilbygn. i en
etage, indeh. restaurationslokale m.v., som mellembygn. //
5 lystryk.
f. samme.
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(4-6)

LKJ

1978

Nielsen & Nielsens tegnestue // mindre tilbygn. i en etage til det eksist.
restaurationslokale i gården i skel mod nr. 4 // 1 pennetegn.
og 4 lystryk.
f. samme.

1991-92

Årstiderne Arkitekter A/S // stor ombygn. af og tilbygn. til de eksist.
ejendomme, omfattende en forhøjelse af forhusene til
2 etager m. udnyttet tagetage og medfølgende fuldstændige facadeændringer // 17 lystryk.
f. samme til ’Restaurant Hjorten’.

6B

Mindre grundstykke bag Tværgade 6 ud mod Bios gård.
1949

7

# hm.
E. Svendsen Pedersen // opførelse af transformatorstation // lystryk.
f. Silkeborg kommune, elforsyningen.
Snedkermester Sofus Jørgensen – Arbejdernes Landsbank.

1848-65
1865-94
18941877

1918
1929/30
1934

1951
1955
1969

Ejerforhold.
Johan Ludvig Lykkeberg, smed.
Johan Manly, snedkermester.
Sofus Jørgensen, snedkermester.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i en etage m. kælder og
udnyttet tagetage som forhus – ’a’ på byggekort, 1973 //
# tegn. mat.
f. snedkermester Johan Manly.
C. Jensen // opførelse af lagerbygn. m.v. i 2 etager m. udnyttet tagetage
som baghus – ’c’ på byggekort, 1973 // 2 blåtryk.
f. snedkermester Sofus Jørgensen.
Knud Sørensen // ombygn. af butiksfacade // lystryk.
f. enkefrue Bolette Jørgensen.
Knud Sørensen // ombygn. af og tilbygn. til de eksist. værksteds- og
lagerbygn. i side- og baghuse – ’c’ på byggekort, 1973 nedrevet 1981 // lystryk. Jf. også LA, KTP 381.
f. Sofus Jørgensen A/S.
Knud Sørensen // ombygn. af den eksist. ene butik til nu to butikker //
2 lystryk.
f. samme, til ’SJ-Boligmontering’ og ’A/S Sofus Jørgensen’.
Knud Sørensen // ombygn. af de to eksist. butikker til nu én butik //
lystryk. Jf. også LA, KTP 381.
f. samme.
Ejner Jørgensen, ark., Århus // nedrivn. af nogle mindre skure og opførelse af mellembygn. i en etage mel. for- og baghus ’b’ på byggekort, 1973 // 2 lystryk.
f. møbelhandler Chr. Thorsen.
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1999/2005

1980-82

2000

DAI // større ombygn. af hele ejendommen, omfattende mindre
nedrivninger og tilbygninger i gården, samt en fuldstændig ombygn. af facaden (skalmuring, nyt tag m.
meget stort tagudhæng m.v.) // 44 lystryk.
f. Arbejdernes Landsbank.
Arkitekterne Wenndt A/S, Ålborg // mindre facadeombygn. – det eksist.
vindfang flyttes til ny placering // 2 lystryk.
f. samme.

8-10

Silkeborg Bio.

(8)
1855-66
1866-73
1873-79
1879-

Ejerforhold.
Jens Peter Bang.
L.J. Vogelius, købmand.
Hans Chr. Zeltner, arkitekt og jernstøber.
Dronning Louises Asyl.

1853-74
1874-76
1876-78
1878-1924
1924-

Ejerforhold.
Jørgen Albrecht Madsen.
L.J. Vogelius, købmand.
Heinrich Wilkens, murermester.
Joseph Hertz, slagtermester.
Harald Hertz.

(10)

(8-10)

i 1948
1948-50

1949-50
1955
1978
1988
1993
1997

LKJ

# hm.
Al eksist. byggeri på grundene nedrevet.
E. Svendsen Pedersen // butiks- og beboelsesejendom i 4 etager m.
kælder og udnyttet tagetage, indeh. 12 lejl. af forsk.
størrelse, som forhus // 7 lystryk.
f. Silkeborg kommune.
E. Svendsen Pedersen // opførelse af biografteater som tilbygn. til
den eksist. ejendom i gården // 20 lystryk.
f. samme.
E. Svendsen Pedersen // udvidelse af biografens prosceniumsåbning //
lystryk.
f. samme.
Bygningsinsp.s kontor v. Knud Lisberg // forslag til indretn. af mindre
biograf i den eksist. biografs foyer // 3 lystryk.
f. samme.
Bygningsinsp.s kontor // ombygn. af biograffacaden mod Tværgade //
lystryk.
f. samme.
Ejendomsadmin. // ombygn. af den eksist. foyer // 9 lystryk.
f. samme.
Ejendomsadmin. // ombygn. og udv. af de eksist. kioskfaciliteter i
foyeren // lystryk.
f. samme.
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9
nu 7B-C

LKJ

A/S Sofus Jørgensen – Advokatfirmaet Jon Søberg.
1893-1908
1908-28
1928?
1962
1973
1989
1990-91

11-13

Ejerforhold.
Johan Manly, snedkermester.
Jocob Christensen, redaktør.
Enkefru Christensen.
# hm.
? // beboelsesejendom i en etage m. mansartetage // # tegn. mat.
f. ? (LKJ).
Knud Sørensen // indv. ombygn. af stueetagen til butikslokale i sammenhæng m. Tværgade 7 // 2 lystryk (v. Tværgade 7).
f. A/S Sofus Jørgensen.
Knud Sørensen og Ejner Olesen // opførelse af udstillingsbygning i en
etage som eet langt sidehus mod nr. 11 // 4 lystryk.
f. møbelhandler Chr. Thorsen – nedrevet 1989.
Årstiderne Arkitekter A/S // nedrivn. af al eksist. byggeri // # tegn. mat.
f. advokatfirmaet Jon Søberg.
Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af kontorbygn. i 2 etager m.
udnyttet tagetage som forhus og kontorbygn. m.v. i en
etage m. udnyttet tagetage som sidehus mod nr. 11 //
9 lystryk.
f. samme.
Købmand J. Petersen.

(11)
1879-89
1889-1916
1916-35
19351890

1924
1946
1946
1960

Ejerforhold.
Frode Arntzen og J. Larsen.
J. Petersen, købmand.
Carl Bertram Arnskov, konditor.
R.P. Regel, klinikejer.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 3 etager m. kælder
og portgennemkørsel som forhus og sidehuse i hhv. 1 og
2 etager i skel mod nr. 13 – nedrevet // # tegn. mat.
f. købmand J. Petersen.
Hans Chr. Rasmussen // udv. af det eksist. konditori v. inddragelse af
portgennemkørslen til serveringslokale m.v. // blåtryk.
f. konditor Carl B. Arnskov.
Knud Sørensen // opførelse af bageri i en etage som sidehus i skel mod
nr. 9 // 2 lystryk.
f. bagermester Juhl Larsen.
Iflg. byggekort, 1922 // opførelse af garage m.v. i en etage som side-baghus i skel mod nr. 9 // # tegn. mat.
f. sanne.
Ejner Olesen // tilbygn. af balkon på 2. etage mod gaden og tagkvist mod
gården // lystryk.
f. fysioterapeut O. Schibsstad.
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1965

(13)
18961890

1933

1978
(11-13)

1984/85
1997

12

LKJ

Niels H. Nielsen // ombygn. og tilbygn. af 2 etager m. altan til del af det
eksist. bageri nærmest forhuset // lystryk.
f. samme.
Ejerforhold.
J. Petersen, købmand.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 3 etager m. kælder
som forhus og sidehus i en etage i skel mod nr. 11 nedrevet 1990 // # tegn. mat. Jf. dog 1933-tegning.
f. ?
Knud Sørensen // mindre indv. ombygn. på 2. etage, samt opførelse af
lagerbygn. i en etage som sidehus i skel mod nr. 15 //
lystryk.
f. grosserer Stjernholm.
K. Kristiansen // ombygn. af hele forhusets stueetage til butik // lystryk.
f. ’Marabenka ApS’.
C. Molte Jacobsen, rådg. ing. fa. // sammenlægn. af de to tilstødende
butikker i nr. 11 og 13 // 2 lystryk.
f. Bjarne Westergaard.
Aage Jensen, rådg. ing. // ombygn. og udv. af butikken, nr. 13 st.th.,
incl. facadeændring, samt tilbygn. af glaskarnap på
1. etage // 4 lystryk.
f. ’Karen intercoiffure’.
Carl Unger Olesen.

1855-76
1876-85
1885-97
1897-1907
1907-18
1918-231902

1918
1919
1923

Ejerforhold.
Jens Mikkelsen.
Niels Jensen.
Hans Peder Nielsen.
Carl Unger Olesen.
Flere ejere.
H.P. Geer, smedemester.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. kælder
og udnyttet tagetage som forhus, samt smidie i en etage
som side-baghus i skel mod nr. 10 – ’a’ og ’b’ på byggekort, 1923 // # tegn. mat. Jf. dog 1919-tegning.
f. Carl Unger Olesen.
C. Jensen // mindre ombygn. af det eksist. side-baghus // blåtryk.
f. smedemester H.P. Geer.
C. Jensen // mindre ombygn. af forhusets facade // blåtryk.
f. samme.
C. Jensen // opførelse af værkstedsbygn. i 2 etager som side-baghus i
skel mod nr. 16 – ’d’ på byggekort, 1923 – nedrevet
senest 1954 // blåtryk.
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f. samme.
P. Riberholt, ing. // ombygn. af forhusets tagetage til kontorformål //
lystryk.
f. glarmester Bendt Ahlburg.
? // ombygn. af eksist. kontorlokaler i forhusets stueetage, tv., til
butik // 4 lystryk.
f. samme, udlejet til dekoratør Erik Pedersen.
Søren Jensen, rådg. ing. fa. // ombygn. og udv. af den eksist. butik,
st. th., til hele stueetagen, incl. ombygn. af facaden til
det nuv. udseende
f. samme.
Smedemester H.P. Geer – Glaskunstner Mette Andersen.
Ejerforhold ikke kendt i detaljer.

1902
1936
1954
?
1998

15A-B

# hm.
Iflg. BBR-opl. // værkstedsbygn. i en etage som forhus // # tegn.mat.
f. cykelfabrikant A. Friberg(?).
Knud Sørensen // ombygn. af den eksist. værkstedsbygn., bl.a. med indsættelse af en ny port // lystryk.
f. smedemester H.P. Geer.
H.V. Geer, ing. // opførelse af lagerbygn. i 2 etager som side-baghus
mod nr. 16 // lystryk.
f. sig selv.
’PS-indretning’, Silkeborg // opsætning af stofmarkise // lystryk.
f. glarmester Bendt Ahlburg, udlejet til ’Fleur’.
Juul Design ApS // indretn. af glasværksted i den eksist. værkstedsbygn., samt beboelseslejl. i det eksist. side-baghus //
4 lystryk.
f. glaskunstner Mette Andersen.
Niels Peter Andersen – Adv. Christensen, Horneman og Offersen.
Hj. Nygade.

1854-76
1876-89
18891855(?)
1970
1984

Ejerforhold.
Niels Peter Andersen.
Frode Arntzen og J. Larsen.
J. Pedersen, Købmand.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet
tagetage som hjørneejendom // # tegn. mat.
f. Niels Peter Andersen.
DAI // indretn. af butikslokaler på 1. etage // 3 lystryk.
f. trikotagehandler N.P. Dige.
Nielsen & Nielsens Tegnestue // indretn. af kontorlokaler i stue- og på
1. etage og møderum i tagetagen i fløjen mod Tværgade,
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samt udbygn. af den tilbagetrukne facade på 1. etage til
flugt med underetagen // 9 lystryk.
f. advokaterne Christensen, Horneman og Offersen.
Nielsen & Nielsens Tegnestue // tilbygn. (af 4 fag) i 2 etage m. portgennemkørsel og udnyttet tagetage mel. den eksist.
bygn. og Tværgade 13 // 8 lystryk.
f. advokaterne Bjørumslet, Horneman og Offersen.
Nielsen & Nielsens Tegnestue // tilbygn. af trappetårn på gårdsiden,
samt indretn. af kontorlokaler i uudnyttet tagetage //
6 lystryk.
f. ’Ejendomsselskabet Egebjerget’, Edv. Egebjergsvej, Silkeborg.
Urmager A. Nielsen.

1884-1904
1904-05
1905-08
1908-18
1918-32
1870
1911
1976

1984

17-17B(-19)

Ejerforhold.
’Bethel’ (Indre Mission).
A. Friberg, cykelfabrikant.
Johan Jaede, læderhandler og
P. Warthoe, politibetjent.
Harald Hertz(?).
E.J. Borberg.
# hm.
Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet tagetage
som forhus // # tegn. mat.
f. ?
? // indretn. af butik (m. butiksvindue og –dør) i st. th. // pennetegning.
f. Harald Hertz(?), udlejet(?) til urmager A. Nielsen.
Eskild Hermansen // ombygn. af butiksfacaden, omfattende et sammenhængende dør-vinduesfag tv. og et stort vinduesfag th. //
lystryk.
f. ’Kontorservice’ v. Svend Jakobsen.
? // nedrivn. af ældre baghus og tilbygn. af butikslokale i en etage som
sidehus i skel mod Nygade 16 // 4 lystryk.
f. Ellen Nielsen, udlejet til ’Frank Sport’.
Metodistkirken ’Vor Frelsers Kirke’ – ’Arkitekthuset i Silkeborg’.
Hj. Nygade.

1922-98
19981921

Ejerforhold.
Metodistmenigheden i Silkeborg.
Kurt Rask-Pedersen, ’Arkitekthuset i Silkeborg’.

# hm.
F. Vilhelm Olsen, Holbæk // udkast til kirkebygn. m.v. // 3 pennetegn.
f. Metodistmenigheden i Silkeborg.
1922/23-24 F. Vilhelm Olsen, Holbæk // opførelse af bygningskompleks bestående af dels kirke- og menighedssale, dels beboelsesafd.
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i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage, indeh. 5 lejl.
af forsk. størrelse; hovedindgang gennem tårnbygn. i
midten af komplekset // byggebeskrivelse, 12 tegninger
og 8 lystryk.

1964
1965
1998

21-23-25 og
Markedsg. 16
1919-36
1936-67
19671919-20
1924-25
1936-37

1967-68

1967
1992

f. samme.
Alfr. J. Mortensen // ombygn. af garderobe og køkken samt indretn. af
toiletter i menighedsafdelingen // lystryk.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen // opførelse af udhus i en etage som side-baghus i skel
mod nr. 21 // lystryk.
f. samme.
Arkitekthuset i Silkeborg // indv. ombygn. af den tidl. kirkesal m.v.
(bl.a. ved indskudt etage) og de eksist. lejl. i stueetagen
til tegnestue m. tilh. faciliteter // 9 lystryk.
f. sig selv.
’A/S Tværgades Bebyggelse’ – ’Tværax’ v. ark. Knud Sørensen.
Hj. Markedsgade.
Ejerforhold.
J.W. Darr, fabrikant og
P. Jessen, trikotagehandler.
’A/S Tværgades Bebyggelse’.
’Tværax’ v. Knud Sørensen, arkitekt.
# hm.
Hans Chr. Rasmussen // opførelse af garageanlæg, indeh. 19 garager nedrevet 1936 // 3 blåtryk.
f. J.W. Darr og P. Jessen, ’Silkeborg Automobilgarager’.
C. Jensen // tilbygn. af 5 garager til det eksist. anlæg // 2 blåtryk.
f samme.
Knud Sørensen // medrivn. af det eksist. garageanlæg og opførelse
af beboelsesejendom i 3 etager m. kælder og mansartetage som hjørneejendom m. 3 opgange // 2 lystryk.
f. ’A/S Tværgades Bebyggelse’.
Knud Sørensen // tilbygn. af beboelsesbygn. i 3 etager m. mansartetage og portgennemkørsel mel. den eksist. ejendom og
Tværgade 19 // 2 lystryk.
f. ’Tværax’ v. Knud Sørensen.
Knud Sørensen og Ejner Olesen // indretn. af tegnestue m.v. på 3 etage
i nr. 21-23 // 2 lystryk.
f. samme.
Søren Jensen, rådg. ing. fa. // renov. af ejendommen iflg. byfornyelsesprojekt // 4 lystryk.
f. Herman Rasmussen A/S – Ejendomsselskab.
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Bygmester Jens Haurum.
-1916-1929-351916
1929
1930
1935
1986-87

24

Ejerforhold.
Hans Friis, købmand.
Chr. Pedersen, maskinfabrikant.
# hm
Iflg. byggekort, 1916 // garageanlæg i en etage som baghus i hele grundens bredde – nedrevet 1986 // # tegn mat.
f. købmand Hans Friis, udlejet til fabrikant J.W. Darr.
K.P. Kristjansen // opførelse af 3 garager som sidehus i skel mod nr. 24 nedrevet 1986 // blåtryk.
f. maskinfabrikant Chr. Pedersen.
Th. Madsen, tømrerm. // opførelse af 3 garager som sidehus i skel mod
Nygade 19 – nedrevet 1986 // lystryk.
f. samme.
AKJ(?) // mindre ombygn. af værksted i eksist. garageanlæg // lystryk.
f. samme.
’Kjeldsen & Kristiansen Totalbyg ApS’, Silkeborg // nedrivn. af det
eksist. garageanlæg og opførelse af butiks- og kontorejendom i 2 etager m. portgennemkørsel og udnyttet
tagetage // 9 lystryk.
f. bygmester Jens Haurum.
Malermester Herman Rasmussen.

-1854
1954-57
1857-61
1861-63
1863-67
1867-1900
1900-07
1907-18
1926-871916
1926
1928

Ejerforhold.
Jens Peter Andersen.
Carl Dige.
Henrik Stabell.
’Creditforeningen’.
Heinrich Wilkens, murer.
A. Andersen, particulier.
Silkeborg Kommune.
Hans Friis, købmand,
J.W. Darr, fabrikant og
Hans Jensen.
Herman Rasmussen, malermester.
# hm.
Hans Chr. Rasmussen // opførelse af mindre garageanlæg som sidehus i
skel mod nr 22 – ’a’ på byggekort, 1926 // 2 blåtryk.
f. købmand Hans Friis, udlejet til fabrikant J.W. Darr.
Hans Chr. Rasmussen // opførelse af værksted i en etage som side-baghus i skel mod nr. 22 – ’c’ på byggekort, 1926 //2 blåtryk.
f. malermester Herman Rasmussen – nedrevet 1993.
Th. Madsen, tømrerm. // opførelse af værksted m.v. i 2 etager som
forhus – ’d’ på byggekort, 1926 // lystryk.
f. samme.
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Knud Sørensen // indv. ombygn. af det eksist. værksted // 2 lystryk.
f. samme.
Kjeldsen & Kristiansen Totalbyg ApS, Silkeborg // tilbygn. af en
etage til den eksist. garage (opført 1916) og opførelse
af ny samlet tagkonstruktion for hele bygningen langs
Tværgade // 2 lystryk.
f. samme.
Kjeldsen & Kristiansen Totalbyg ApS, Silkeborg // skalmuring af
facaden mod Tværgade og udskiftning af alle vinduerne // lystryk.
f. samme.
Malermester Herman Rasmussen.
Hj. Makedsgade.
Ejerforhold.
Som i Tværgade 24.

1934-35

1995-96

# hm.
Knud Sørensen // nedrivn. af al eksist. byggeri og opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. kælder, portgennemkørsel
(fra Markedsgade) og mansartetage, indeh. 7 lejl., som
hjørneejendom // 4 lystryk.
f. malermester Herman Rasmussen.
Årstiderne Arkitekter A/S og Søren Jensen, rådg. ing. fa. // renov. af
ejendommen iflg. byfornyelsesprojekt // lystryk.
f. samme.
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VESTERBROGADE

Hvad Ejerforhold angår, hører Vesterbrogade i matrikulær henseende
til Silkeborg Markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.
1

Thøger Pedersen.
1908

1941
1958

3

# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af beboelsesejendom i en etage m. delvis udgravet kælder og udnyttet tagetage som forhus,
sam.byg. m. nr. 3, samt vaskehus m.v. i en etage som
side-baghus i skel mod nr. 3 // se blåtryk under nr. 3.
f. Thøger Pedersen.
Aage Nielsen, hv. // tilbygn. af entre og wc i en etage mel. det eksist.
for- og sidehus // lystryk.
f. snedker Johs. Georg Nielsen.
Hv. // ombygn. af forhusets tagetage // lystryk.
f. samme.
P.R. Friberg.

1908

4

# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af beboelsesejendom i en etage m.
kælder og udnyttet tagetage, indeh. 2 lejl., som forhus,
sam.byg. m. nr. 1 og 5, samt vaskehus m.v. i en etage
som sidehus i skel mod det tidl. nr. 5 // 2 blåtryk.
f. P.R. Friberg.
Portør Martin Pedersen.

1914
1922
1935
1944
1959

# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af enfamiliehus i en etage m. kælder og
udnyttet tagetage // blåtryk.
f. portør Martin Pedersen.
C. Jensen // ombygn. af platform foran indgangsdør til et egentligt vindfang // blåtryk.
f. samme.
K. Fastrup, tømrerm. // tilbygn. af tagkvist mod s.v. i forb. m. ombygn.
af tagetagen // pennetegning.
f. overportør Martin Pedersen.
Max Pape // indretn. af wc i tagetagen // lystryk.
for pens. overportør Martin Pedersen.
? // opførelse af garage som sidehus i skel mod baneterrænet // lystryk.
f. sparekasseassistent Chr. Astrup.
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J.P. Jensen.
1908

# hm.
K.P. Kristjansen // opførelse af beboelsesejendom i en etage m.
kælder og udnyttet tagetage, indeh. 2 lejl., som forhus,
sam.byg. m. nr. 3 // se blåtryk under nr. 3.
f. J.P. Jensen.
Ejendommen blev nedrevet i forb. m. Drewsensvejs senere regulering.
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VESTERGADE.

1-5

Vestergade 1, 3 og 5 og Søndergade 2A og 2B er i kommunens
Byggesagsarkiv behandlet og registreret under Vestergade 1-5.
Vedr. Søndergade 2A og 2B, se under Søndergade.
7.12.1903
1903-82

efter 1982

1873-93
1893-1918
19181

Matrikulering.
Iflg. brev fra Bygningsinspektøren i Silkeborg:
matr.nr. 107b og 109 slås sammen til nr. 109a og 109b.
Matr.nr. 107a svarer til Vestergade 5.
- - 108b
- - Vestergade 3.
- - 109a
- - Vestergade 1 og Søndergade 2A.
- - 109b
- - Søndergade 2B.
- Vestergade 5.
Matr.nr. 107a
- - 108b
- - Vestergade 1 og 3 samt
Søndergade 2A og 2B.
Ejerforhold.
Robert Jones, købmand.
Adelaide Jones, enkefrue.
Enkefru Jones arvinger.
Himmelbjerg Apotek – Digmanns Boghandel.
Hj. Vestergade – Søndergade.

1900
1939/40

1954
1974
1975
1975

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort//hjørneejendom i 2 etager//# tegn.mat.
f. ?
E. Svendsen Pedersen//ombygn. af Himmelbjerg Apotek//1 blyants-,
og 1 farvekridttegning, samt 9 lystryk
samlet i et hæfte. LA, KTP 341.
f. apoteker P.M.H. Rudfeld.
E. Svendsen Pedersen//mindre ombygn. af indgangsparti på hjørnet//
lystryk.
f. boghandler J. Chr. Digmann.
Niels H. Nielsen//ombygn. af hele tagetagen til mødelokaler m.v.//
5 lystryk.
f. samme.
Niels H. Nielsen//indretn. af lægeklinik på 1.sal//3 lystryk.
f. Silkeborg Sparekasse, Vesterg. 3.
Niels H. Nielsen//opførelse af ny bygn. i eksist. portgennemkørsel
mel. Vesterg. 1 og Sønderg. 2A//15 lystryk.
f. samme.
London Herre Magasin – H.C. Toft / Tøjeksperten.
Mod vestergade 3.

LKJ
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# hm.
Iflg.byggeanm., C. Jensen//indsættelse af større butiksvinduer
i facaden//blåtryk.
f. enkefru Jones arvinger, udlejet til London Herre Magasin.
E. Svendsen Pedersen//ombygn. af butikslokaler og –facade//
2 lystryk ved Vesterg. 5. Jf. også LA, KTP 212.
f. London Herre Magasin.
A. Meyer Bredesen//udgravn.af kælder og indretn.af butikslokale
heri, samt ombygn. af butiksfacaden incl. opsætn. af
baldakin//6 lystryk.
Knaps købmandsgård – Inter Sport / Bøgild Sport.
Hj. Vestergade – Rådhusgade.

1862-98
1898-1904
1904-18
19181953
1908-47

1953-73

1977
1977-78
1978
1994

2B

Ejerforhold.
Carl Knap, købmand.
Arnold og Aage Knap, købmand.
Arnold Knap, købmand.
Martin Pedersen, grosserer.
Silkeborg kommune
# hm.
C. Jensen; Edv. Jensen; Jul. Moll; E. Svendsen Pedersen; Knud
Sørensen//vedr. flere ny- til- og ombygn.//3 pennetegn., 3 blå- og
7 lystryk. LA, KTP 667.
f. flere ejere.
Bygningsinsp.s kontor//vedr. opmålinger af ejendommen, samt
adskillige indv. ombygn. og indretn. til flere kommunale forvaltninger//54 lystryk. LA, KTP 109, 214, 667.
f. Silkeborg kommune.
Iflg. brev fra Jyske Bank af 10.2. til Teknisk forvaltn.//ansøgn. om
tilladelse til nedrivn. af al eksist .byggeri.
f. Jyske Bank.
Jyske Bank, Bygningskontoret//opførelse af ny forretnings- og
kontorejendom//16 lystryk.
f. samme.
Aluma Baldakin, Silkeborg//opsætn.af baldakiner på butiksfacaden//
3 lystryk.
f. Bojesen Isenkram A/S.
BN Skilte Randers A/S//opsætn.af baldakin ved forretn.sindgang//
5 lystryk.
f. Inter Sport – Bøgild Sport.
Bojesen Isenkram.

1877

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort//butiks- og beboelsesejendom// # tegn.mat.
f. ?
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O. Lock Hansen & Søren Jensen, rådgiv. ing.fa.//ombygn. af bagbutik
i eksist. forretning//lystryk.
f. isenkræmmer Mads Jørgensen.
Henning Dammeyer//ombygn.og udv.af butik – berører ikke facaden//
11 lystryk
f. Bojesen Isenkram.
Alusol A/S, Virklund//opsætn. af baldakin på butiksfacade//lystryk og
flersidet brochure
f. samme.
Ejner Olesen//indretn.af butik på 1.sal m.v.//5 lystryk.
f. samme.
Silkeborg Sparekasse – Bikuben – BG Bank.

1873
1919
1932/33
1933
1955
1967
1972
1973
1981/82

1990/91
1996/97
1996/97

4

# hm.
Silkeborg Sparekasse køber ejendommen.
Hans Chr. Rasmussen//mindre indv. og større udv. ombygn. – incl.
facadeombygn.//2 blå- og 1 lystryk. LA, KTP 151.
f. Silkeborg Sparekasse.
Al eksist. byggeri på grunden nedrives.
Knud Sørensen//ny sparekassebygn. i 3 etager//3 lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen//indv. ombygn. i forb. m. udv. af sparekasselokaler//
4 lystryk.
f. samme.
Niels H. Nielsen//indv. ombygn. samt mindre facadeændring//3 lystryk.
f. samme.
Niels H. Nielsen//ombygn. af indgangsparti – vindfang m.v.//3 lystryk.
f. samme.
Niels H. Nielsen//om- og større tilbygn. mod gården, samt mindre
ombygn. af indgangsparti//9 lystryk.
f. samme.
Niels H. Nielsen//større ombygn. af Vesterg. 3 og 5 i forb. m. en delvis
sammenlægning af disse. Dog forbliver selvst. butik
i nr. 5//14 lystryk v. Vesterg. 5.
f. Bikuben.
Årstiderne//ombygn. af facaden i stueetagen//4 lystryk.
f. samme.
Arkitekthuset i Silkeborg//større, fortrinsvis indv ombygn af 1. og 2.
etage i nr.1 - 3//6 lystryk.
f. B.G. Bank.
Colorlux A/S, Esbjerg//ændret farvetsætning og skiltning af facade//
3 lystryk.
f. samme.
Skomagermester G. Nielsen.

1907

# hm.
Iflg. BBR-opl.//opførelse af beboelsesejendom// # tegn.mat.
f. ?
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C. Jensen// om- og nybygn. af eksist.ejendom til tofam.hus i 2 etager
med mansartetage og sidehus – incl.butik//blåtryk.
f. skomagermester G. Nielsen.
Alfr. J. Mortensen//plan- og snitopmåling//lystryk.
f. A/S Bolette, Kbh.
Alfr. J. Mortensen//ombygn. af butik samt facadeændring//lystryk.
f. samme.
Alusol A/S, Virklund//opsætn. af knækarmsmarkise på facade//lystryk.
f. Jyske Bank, udlejet til fa. Busted.
Ejner Olesen//ombygn. i forb. m. større om- og tilbygn. til Vesterg. 6,
og sammenlægn.med denne. Influerer kun i ringe grad på
facaden//lystryk ved Vesterg. 6.
f. samme.
Guldsmed Carl Brøchner – Manufakturhandl. Johs. Søndergaard.

1887

1903
1911
1919
1936
1950
1955
1966
1970/71
1974/75
1977
1977/78

# hm.
Iflg. brev fra Boligministeriet af 25.3. til Silkeborg Bygningskommission//opførelse af en beboelsesejendom i 2 etager//
# tegn.mat.
f. L.P. Jensen.
Iflg. Byggeanm.//opførelse af sidehus i 2 etager// # tegn.mat.
f. samme.
K.P. Kristjansen//ombygn. og forhøjelse af sidehus m. én etage//blåtryk.
f. guldsmed Carl Brøchner.
C. Jensen//tilbygn. af bindingværksetage til ejendommens andet sidehus//blåtryk.
f. samme.
A. Busk, tømrerm.//tilføjelse af dobbeltkvist til forhus//lystryk.
f. guldsmed Carl Brøchners arvinger.
Alfr. J. Mortensen/sammenlægn. af de to eksist. butikker//3 lystryk,
incl. opmåling af stueplan for hele ejendommen.
f. manufakturhandl. Johs. Søndergaard.
Niels H. Nielsen//ombygn. af butiksfacade//2 lystryk.
f. samme.
Niels H. Nielsen//ombygn. af butiksfacade//lystryk.
f. fa. Johs. Søndergaard.
Niels H. Nielsen//ombygn. af butikslokale//2 lystryk.
f. samme.
Niels H. Nielsen//større om- og tilbygn. til sidehus//6 lystryk.
f. samme.
PLAN, modern design, Egå//opsætn. af baldakin på butiksfacade//
lystryk.
f. samme.
Henning Dammeyer//mindre facadeændring i forb. m. ombygn. af
butikslokale//3 lystryk.
f. samme.
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Niels H. Nielsen//stor ombygn. af bagerste del af ejendommen til
bankvirksomhed og sammenlægn. af denne m. nr. 3//
14 lystryk.
f. Sparekassen Bikuben.
A/S KINO (i lejemålet mod nr. 8)

1850-53
1853-76
1876-93
1893-1915
1915-19
19191907

1910
1915
1918
1929
1943
1948/49
1967
1987
1987/88

7

Ejerforhold.
Anton Knud Rasmussen.
H.P.F. Mathiesen.
Brdr. Carl Edvard Emil og Christian Frederik Gesner.
Carl Edvard Emil Gesner, skoleforstander.
Jes Klindt, købmand, m.fl.
A/S KINO.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort//opførelse af beboelses- og butiksejendom
(2 butikker) i 2 etager m. midtanbragt portgennemkørsel og sidehus// # tegn.mat. Jf. dog opmålingstegn., 1967.
f. skoleforstander C.E.E. Gesner.
Iflg. Byggeanm., J. Chr. Knudsen, tømrerm.//ombygn. af butik, incl.
facadeændring//pennetegning.
f. enkefru Gesner.
Edv. Jensen//tilbygn. af biografteater i 2 etager i gården//2 blåtryk.
f. købmand Jes Klindt m.fl.
C. Jensen//ombygn.af sidehus//blåtryk.
f. A/S Kino.
Edv. Jensen//ombygn. og udv. af biografteater//2 lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen//ombygn. og udv. af biografteater incl. facadeændring//2 lystryk. LA, KTP 343.
f. samme.
Knud Sørensen//om- og tilbygn. til biografteater//2 lystryk.
f. AOF – A/S Kino.
DAI//opmåling og ombygn., incl. facadeændring//1 tegn. og 8 lystryk
f. samme.
Nedrivning af side- og bagbygninger til nr. 4 og 6.
Ejner Olesen//om- og tilbygn. af forretningsejendom i gården til de
eksisterende forhuse, nr. 4 og 6, som bibeholdes.
Kun små facadeændringer, Jf.tegn.nr. 17//22 lystryk
f. Jyske Bank.
Trikotagehandler M. Madsen – Købmand Niels Chr. Busted.

1850-53
1853-90
1890-1916

Ejerforhold.
Poul Nielsen, murermester.
Hans Christian Larsen, urmager.
Christiane Larsen, enkefrue.
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1916-35
1935o.1973
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M. Madsen, trikotagehandler.
A/S M. Madsen, trikotagehandler.
Niels Chr. Busted, købmand.

i 1906

# hm.
Iflg. Byggekort, 1916//eksist. butiks- beboelsesejendom i 2 etager
med sidehus i 3 etager i den ene side af gården, og fritliggende sidehus i én etage i den anden side//# tegn.mat.
1906
Iflg. Byggeanm.//tilbygn. af sidehus i én etage// # tegn.mat.
f. enkefru Christiane Larsen.
1916/17
K.P. Kristjansen//ombygn. af og tilbygn. til det eksist. sidehus i 3 etager og opførelse af nyt sidehus i én etage i forlængelse
heraf//blyantstegn. og blåtryk.
f. trikotagehandler M. Madsen.
1916/17
K.P. Kristjansen//udv. af det fritliggende sidehus//blåtryk
f. samme.
1973/74
Henning Dammeyer//større ombygn. af forhus, incl. fuldst. facadeændring samt nedrivn.af dele af side- og baghusene.//
3 lystryk.
f. købmand Niels Chr. Busted.
1977
Alusol A/S, Virklund//opsætn. af baldakiner på butiksfacade//lystryk og
flersidet brochure
f. samme.
1981
Iflg. ansøgning om byggetilladelse samt div. andre papirer//nedrivn. af
2. og 3. etage af det 3-etages sidehus, og efterflg. ombygn.
af og tilbygn. til sidehusets tilbagevær. stueetage i forb. m.
indretn. til butik//lystryk.
f. Knud Andersen, Engesvang.
1985/86/87 C. Molte Jacobsen, ing.//ombygn. og udv. af butik til gårdsiden,
samt fuldst. ombygn. af facaden til todelt glasfacade//
9 lystryk.
f. forretningsejer Peter Busted.
8A-16

Jyske Bank, Søgadefronten.
Fra midten af 1960’erne opkøber Jyske Bank ejendommene Vestergade
8A-16 med henblik på udvidelser af bankfaciliteterne. Langt det meste
af det eksisterende gårdbyggeri nedrives efterhånden, og nyt byggeri
opføres som dele af et helhedskoncept, som o. 1983 har resulteret i en
stilisisk set sammenhængende, og meget dominerende facadefront
mod Søgade (LKJ).

8A

Engelsk Beklædnings Magasin (EBM).
1852-92
1892-1917
1917-18

Ejerforhold.
Peter Canaris Klein, købmand.
Louis C, Klein, købmand.
Silkeborg Bank.
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1918o.1940-

Chr. W. Jensen, købmand.
Engelsk Beklædnings Magasin ved Chr.W. Jensen.

i 1906
1906/07

# hm.
? //eksist.beboelses- og butiksejendom i én etage// # hm.
Iflg. Byggeanm., Edv. Jensen//tilbygn. af en første og en mansartetage til forhus, samt opførelse af sidehus i én etage//
3 blåtryk.
f. købmand Louis C. Klein.
Edv.Jensen//tilbygn. af lagerrum til sidehus//blåtryk.
f. samme.
Th.Madsen, tømrerm.//tilbygn. til lager//lystryk.
f. købmand Chr.W. Jensen.
E. Svendsen Pedersen//ombygn. af butik og kontor//lystryk.
f. EBM v. manufakturhandler Chr.W.Jensen.
E. Svendsen Pedersen/ombygn.af butiksfacade//lystryk.
f. samme.
E. Svendsen Pedersen//ombygn. af butiksfacadens udstillingsvæg//
lystryk. LA, KTP 344.
f. samme.
E. Svendsen Pedersen//om- og tilbygn. i 2 etager til sidehus//5 lystryk.
f. samme.
E. Svendsen Pedersen//ombygn. af butiksfacade//lystryk.
f. samme
E. Svendsen Pedersen//fuldst. ombygn.af facaden ved tilføjelse af
glas- og aluminiumsskærm, samt stor om- og tilbygn.
på gårdsiden mod Søvej//7 lystryk.
f. EBM v. købmand Knud W. Jensen.
Henning Dammeyer//ombygn. af facadens underetage//lystryk.
f. samme.
Jyske Bank, Ejendomsafd.//ombygn. af den bagerste del af ejendommen mod Søvej til banklokaler m.v.//17 lystryk.
f. Jyske Bank.
Jyske Bank, Ejendomsafd.//ombygn. af facaden mod Søvej//3 lystryk.
f. samme.

1910
1933
1941
1949
1950
1959
1961
1966/67

1974
1975
1996

8B

Silkeborg Bank – Jyske Bank.
1906
1928
1929/30
1966/68

# hm.
J.P. Jensen-Wærum//opførelse af bankbygn. i to etager//5 lystryk dog ingen facadetegn.
f. A/S Silkeborg Bank.
Edv. Jensen//tilbygn. i én etage på gårdsiden//4 lystryk.
f. samme.
Bendixen & Klein, Kbh.//indv. ombygn. samt samt tilbygn. på gårdsiden
mod begge naboskel//7 lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen & Ejner Olesen//stor ombygn. og udv. mod Søgade
med inddragelse af Vesterg. 10//10 lystryk.
f. Jyske Bank.
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1968

1979
1991
1992

9A

LKJ

Knud Sørensen & Ejner Olesen//ombygn.af forhusets stueetage samt
facade. Jf. notits fra Bygningsinspek.s kontor, 7.5.1968:
”Ændringerne består i, at forhuset ombygges til indgangsparti, samt at facaden beklædes med 3 cm profileret sandsten, hvorved indgangspartiets søjler får et fremspring på
max 10 cm foran byggelinien..”//3 lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen & Ejner Olesen//mindre ombygn. af banklokaler m.m.//
6 lystryk.
f. samme.
Ejner Olesen//ombygn. af forhal og facade mod Vesterg. – en delvis
tilbageføring til facaden før ’68-ombygn.//4 lystryk.
f. samme.
Bendixen Neon, Viborg//ændret og noget mere moderat skiltning
mod Søgade//2 lystryk.
f. samme.
Ørneapoteket.

1852-86
1886-1921
1921-27
19271898

1956
1960
1961
1973
1977
1992
1993

Ejerforhold.
Poul Nielsen, murermester.
Chr. Nielsen, murermester.
Augusta Nielsen, enkefrue med apotekerbevilling.
Axel Nielsen, apoteker.
# hm.
Anton Rosen//butiks- og beboelsesejendom i 3 etager med stejl
tagetage, samt sidehus i 3 etager// # hm. Jf. dog
opmålings- og plantegninger, 1956 og 1960.
f. murermester Chr. Nielsen. (LKJ)
Niels H. Nielsen/indretn. af kontorer m.v. i 1. sals lejl.//2 lystryk.
f. landsretssagfører Frede Edlund.
Bygningsinsp.s kontor v. Frode Johansen//opmåling af 2. sals lejl.//
blyantstegn.og lystryk.
f. samme.
Niels H. Nielsen//tilbygn. i én etage (laboratorier og garager) til
sidehus//2 lystryk.
f. samme.
H. Bech-Nielsen og L. Juul-Sørensen, ark.//mindre faccadeændring i
stueetagen (vinduer) m.v.//4 lystryk.
f. samme, udlejet til apoteker K.R. Sand Lauridsen.
H. Langvold og H. Nielsen, ark., Viborg//mindre nedrivn., samt omog tilbygn. i gård//3 lystryk.
f. samme.
’Årstiderne’//ombygn. af sidehus samt nedrivn. af garager//4 lystryk.
f. Poul, Frederik og Helle Hansen.
’Årstiderne’//indretn. af fotoforretn. i bagerste del af sidehus//4 lystryk.
f. samme, udlejet til Eskjær Fotografi.
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Boghandler Aage Hansen – Boghandler K.A. Schmidt.
1900
1916
1961
1964
1991

10

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort//butiks- og beboelsesejendom i 2 etager
m. sidehus// # tegn.mat. Jf. dog 1916-tegn.
f. ?
Edv. Jensen//om- og tilbygn. til eksist. byggeri//7 lystryk.
f. boghandl. Aage Hansen.
Knud Sørensen//om- og tilbygn. til butik//2 lystryk.
f. boghandl. K.A. Schmidt.
Knud Sørensen & Ejner Olesen//tilbygn.til butik i gården//2 lystryk.
f. samme.
DAI//ombygn. af den eksist. butik og butiksfacade, samt tilbygn.
i 2etager i gården//se lystryk under Vesterg. 11-13,
mappe 11/12.
f. Unibank.
Gæstgiver Søren Petersen – Jyske Bank.

i 1900
1900
1899/1904

1905
1910
1928
1960
1967

1977
1995

# hm.
Hv.//forhus i én etage og baghus// # hm. Jf. dog 1928-tegn.
og byggekort, 1928 (LKJ).
Iflg. Byggeanm.//ombygn. af baghus// # tegn.mat.
f. Johan Melgaard.
Iflg. Byggeanm., hv.//ombygn. og forhøjelse af forhus med én
etage//usign., delvis farvelagt pennetegn.
(1899: iflg. BBR-opl. // 1904: iflg. byggeanm.)
f. gæstgiver Søren Petersen.
Iflg. Byggeanm.//opførelse af sidehus i 2 etager// # tegn.mat.
f. samme.
Iflg. Byggeanm., K.P. Kristjansen//ombygn.af butiksfacade// # tegn.mat.
f. samme.
Edv. Jensen//mindre tilbygn. til sidehus og ombygn. af skelmur mod
Vesterg. 8B//lystryk af plantegn.
f. urmager A. Fauerby.
E. Svendsen Pedersen//ombygn. af butiksfacade//se lystryk ved
Vesterg. 12, ombygn. 1960.
f. guldsmed Børge Jacobsen.
Knud Sørensen & Ejner Olesen//ombygn. af stueetage i forhus, samt
om- og tilbygn. til sidehus, som inddrages til bankfunktioner//4 lystryk. Jf. også tegn.mat. ved Vesterg. 8B.
f. samme og Jyske Bank som ejer.
Knud Sørensen & Ejner Olesen//om- og udbygn. af passagen mel.
nr. 10 og 12//3 lystryk.
f. Jyske Bank.
Bendixen Neon, Viborg//ændring af facadeskiltning mod Vestergade
i forb. m. lejerskifte//lystryk.
f. samme, udlejet til Mørup.
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Rebslager N. C. Nissen og søn C. Chr. Nissen.
-1865
1865-1918
1918-30
1930-34
19341900
1905
1914
1967
1978

13

Ejerforhold
A.F. Jaede, sadelmager.
N.C. Nissen, rebslager.
Julius Petersen.
Ernst Madsen.
Karen Kruse.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort//butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m.
sidehus// # tegn.mat. Jf. dog 1914-tegn.
f. ?
Hv.//opførelse af halvtagsskur til reberbane//pennetegn.
f. enkefru Johanne Nissen til sønnen C. Chr. Nissen.
K.P. Kristjansen//mindre indv.ombygn.//blåtryk af kælderplan samt
snittegn.
f. samme.
Ejendommen sammenlægges med Vestergade 13.
Det eksist. byggeri nedrives og en ny ejendom opføres.
Se nedenf., Vestergade 11-13.
Sadelmager A.F. Jaede – Andelsbanken.

-1854
1954-1909
1909-18
1918
1918-24
19241900
1913
1920/21
1926
1936
1960

Ejerforhold.
Mads Christensen, tømrermester.
A.F. Jaede, sadelmager.
Sofus Jørgensen, snedkermester og
Gunnar Mogensen, fotograf.
Peter Jessen, manufakturhandler.
Chr. Sørensen, cykelhandler.
Chr. Rydahl Petersen, købmand.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort//butiks- og beboelsesejendom i 2 etager
m. sidehus// # tegn.mat.
f. ?
C. Jensen//mindre facadeændring mod gård//blåtryk af længdesnit.
f. snedkermester Sofus Jørgensen og fotograf Gunnar Mogensen
C. Jensen//opførelse af sidehus i 2 etager, indeh. værksted og
vognport m.v., samt en lejl. på første sal//blåtryk.
f. cykelhandler Chr. Sørensen.
C. Jensen//indretn. af 4 to-vær.s lejligheder i sidehuset//blåtryk.
f. købmand Chr. Rydahl Pedersen.
Jul. Moll//eksist. forhus nedrives og ny bank- og beboelsesejendom
i 3 etager opføres//4 lystryk.
f. Andelsbanken i Silkeborg.
F.D.B.s Arkitektkontor, Kbh.//tilbygn. i én etage på gårdsiden (gårdudfyldning)//4 lystryk.
f. samme.
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1964
1967

11-13
(fortsat)

LKJ

DAI//ombygn. af stueetagens facade//lystryk.
f. samme.
Sammenlægges med Vesterg. 11.
Se nedenf. Vestergade 11-13.

Andelsbanken – Unibank.
1967

1968

1977
1978/79

1987
1991
1992

12

DAI//ansøgn. til Byplanudv.s arbejdshold ”…om godkendelse af en
samlet bebyggelsesplan på de anførte matr.nr. (103a og
104a, Vesterg. 13 og 11), som agtes gennemført af Andelsbanken efter erhvervelse af matr.nr. 104a…”//
3 dispositionsplaner.
f. Andelsbanken i Silkeborg.
DAI//om- og tilbygn. til eksist. side- og baghusbyggeri. De to forhuse
berøres ikke//27 lystryk (bygnings-, konstruktions-,
installations- og inventartegn.), samt bygningsbeskrivelse.
f. samme.
DAI//omdannelse af P-pladser til gårdhave//lystryk.
f. samme.
DAI//nedrivn. af Vesterg. 11 og opførelse af ny bankbygn. i 2 etager,
samt ombygn. af Vesterg. 13 med henblik på sammenlægning af de to ejendomme m.h.t. bankfunktioner.
Væsentlige facadeændringer//20 lystryk, incl. 8 opmålingstegn., samt bygningsbeskrivelse.
f. samme.
DAI//facaderenov. - udhæng ved hovedindg., ny facadefarve og –belysning m.v.//5 lystryk.
f. samme.
DAI//ombygn. af nr. 11-13, incl. facadeændring//18 lystryk.
f. Unibank.
Unibank, Byggekontoret, Århus//ny facadeskiltning//2 lystryk.
f. samme.
Skrædderm. Josias Nielsen – Blikkenslagerm. G.L.P. Klein.

1850-61
1861-62
1862-65
1965-77
1877-81
1881-83
1883-85
1885-87
1887-96

Ejerforhold.
Mads Hansen, tømmerhandler.
Viborg Sparekasse.
N.P. Thorendahl, bager.
Poul Hansen.
Peder Andersen og Rasmus Pedersen.
J. Henriksen, slagtermester.
Chr. Christensen, tobaksfabrikant.
Ludvig Lynsbye.
Peder Christensen, købmand.
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1896-1919
1919-21
1921-

Josias Nielsen, skræddermester.
N.P. Madsen.
G.L.P. Klein, blikkenslagermester.

i 1900

# hm.
? //eksist. forhus i 2 etager samt baghus// # hm. Jf. dog 1907-tegn.
tilh. skræddermester Josias Nielsen (LKJ).
Iflg. Byggeanm.//indsættelse af butiksvinduer i facaden// # tegn.mat.
f. samme.
Iflg. Byggeanm.//ombygn.af baghus// # tegn.mat.
f. samme.
Iflg. Byggeanm., J. Kornerup Bang, murerm.//opførelse af sidehus//
# tegn.mat.
f. samme.
Edv. Jensen//ombygn. af butiksfacade//lystryk.
f. samme.
J. Kornerup Bang//ombygn.af side- og baghuse//pennetegn.
f. samme.
Edv. Jensen//tilføjelse af tagkvist med tårnhjælm//blåtryk.
f. blikkenslagermester G.L.P. Klein.
Knud Sørensen//indv. ombygn. af butik//lystryk.
f. O. Klein, udlejet til guldsmed Knud Jacobsen.
R. Duelund Mortensen, ark.//mindre tilbygn. i én etage til forhus på
gårdsiden//lystryk.
f. ingeniør Sv. Frederiksen.
E. Svendsen Pedersen//ombygn.af butiksfacade//3 lystryk.
f. radioforhandler Sv. Frederiksen.
E. Svendsen Pedersen//ombygn.af butiksfacade//2 lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen & Ejner Olesen//opførelse af kontorbygn. m.m.
i 3 etager på gårdsiden af Vesterg. 12 m. facade mod
Søvej. Ombygn. af butikkerne, Vesterg. 12-14, samt
opførelse af broforbindelse i 2 etager mel. Vestergade
12 og 14//17 lystryk.
f. Jyske bank.
Ejner Olesen//mindre ombygn.af butiksfacade mod Vesterg., samt i
passagen//4 lystryk.
f. samme.

1900
1901
1902
1907
1909
1925
1942
1944
1956
1960
1976/77

1992

14

Redaktør Sophus Sørensen.
1850-52
1852-57
1857-73
1873-84
1884-1914
1914-19
1919-20

Ejerforhold.
Carl Edvard Frederiksen.
Rasmus L. Höltzermann, købmand, og ? Dahl.
L.C. Vogelius.
Chr. Husted.
Vald. Tortsen.
H. Sophus Sørensen, redaktør.
Johs. Hammer, tekstilfabrikant, Jonas Nielsen og P. Warthoe.
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1920-24
1924-

Jonas Nielsen, J.P. Nielsen og Friis Sørensen.
J.P. Nielsen, Friis Sørensen og Boris Klindt.

i 1913

# hm.
? //forhus i én etage med sidehus// # tegn.mat.
tilh. Vald. Tortsen (LKJ).
C. Jensen//tilføjelse af en etage til forhuset og indretn. af butikker
i stueetagen, samt opførelse af sidehus i 2 etager modsat det eksist. Ejendommen indeholder nu 4 butikker i
stueetagen og 2 lejl.på første sal på hhv. 5 og 6 vær.//
6 blåtryk.
f. redaktør Sophus Sørensen.
Knud Sørensen//opførelse af flere ”loggia-garager”//2 lystryk.
f. A/S D.K.I. (Dansk Kjole Industri).
Gunnar Larsen, ark., Højbjerg//ombygn. af butik til selvbetjeningsvaskeri//lystryk.
f. samme, udlejet til Record vask.
Alfr. J. Mortensen//ombygn. af butik og -facade//4 lystryk, incl. en
opmålingstegn. af stueetage.
f. samme, udlejet til skotøjshandl. Henry Nielsen.
Knud Sørensen & Ejner Olesen//ombygn. af stueetage i forhus og tilbygn. i én etage til sidehus//5 lystryk.
f. samme, udlejet til samme.
Alfr. J. Mortensen//mindre ombygn. i stueetage//2 lystryk.
f. samme, udlejet til samme - nu ’Lykke Sko’.
Knud Sørensen & Ejner Olesen//tilføjelse af en etage til sidehus
mod nr.12 og opførelse af nybygn. i 3 etager i forlængelse heraf//12 lystryk.
f. Jyske Bank, udlejet til Vime Konsum.
Knud Sørensen & Ejner Olesen//ombygn. af forhus samt opførelse
af gangbro i 2 etager mellem Vesterg. 14 og 12.
f. samme.
Knud Sørense & Ejner Olesen, samt Jyske Bank, Ejendomsafd.//
nedrivn. af den vestl. sidebygn. mod nr.16 og mindre
ombygn. i forb. hermed//7 lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen & Ejner Olesen//opførelse af trappehus og gangbro
mel. Vesterg. 14 og 16.//14 lystryk.
f. samme.
Modus A/S - Profil Optik//ændring af facadeskiltn.//2 lystryk.
f. samme, udlejet til Profil Optik.

1913/14

1959
1961
1963
1967
1970
1974/75

1976/77
1977

1981/82
1997

15

Læderhandler Johan Jaede .
Kirstine Rasmussens Café – Ringgårds Conditori.
Hj. Vestergade – Tværgade.
1848-56
1856-57
1857-72

Ejerforhold.
Johan Ludvig Lykkeberg, smed.
Jens Peter Chr. Fischer.
J.C. Lauritzen.
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1872-98
1898-1920
1920-

A.F. Jaede, læderhandler og sadelmager.
Johan Jaede, læderhandler.
Johanne Jaede, enkefrue.

1897

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort//butiks- og beboelsesejendom i 2 etager
med sidehus // # tegn.mat. Jf. dog 1913- og 1915tegn., samt byggekort, 1915.
f. læderhandler A.F. Jaede eller sønnen, Johan Jaede.
Iflg. Byggeanm., C. Jensen//indsættelse af ”2 store Spejlglasruder i
Fasaden mod Tværgade”//blåtryk.
f. læderhandler Johan Jaede.
? //planopmåling//pennetegn.
f. Silkeborg Bygningskommission.
Hans Chr Rasmussen//indretn. af hjørnebutik m.v. samt sidehus til
café og conditori//blåtryk.
f. enkefru S. Warthoe.
Hedder på dette tidspunkt Ringgårds Conditori.)
Knud Sørensen & Ejner Olesen//indv. ombygn. og tilføjelse af ny
facadebeklædn. over stueetagen, bestående af aflange
aluminiumsplader vekslende m. vinduesfelter//
21 lystryk.
f. Kgl. Brand, Silkeborg.
Alusol A/S, Virklund//opsætn. af 2 kaleschemarkiser på facaden ved
B. Larsens parfumeri, Vesterg.//2 lystryk.
f. forretningsindeh. Birthe larsen.
Alusol A/S, Virklund//opsætn. af knækarmsmarkiser på den resterende
del af facaden mod Vesterg. samt på Tværg.facaden//
2 lystryk.
f. P.M. Hansen, La Botique, Kgl. Brand og guldsmed.
Synoptik A/S, Glostrup//ombygn. og sammenlægn. af 2 butikker Kgl. Brand og Birthe Larsens parfumeri, samt facadeændring i stueetagen//5 lystryk.
f. Synoptik A/S.
Riis & Søn, Inventar A/S, Kolding//facadeombygn. og ny skiltn. på
Vestergadebutik//3 lystryk.
f. ’ Jack & Jones’.

1913
1915
1930
(1966
1970

1981
1983

1992

1997

16

D.K.I. (Dansk Kjole Industri).
1851-53
1853-58
1858-89
1889-93
1893-1909
1917

Ejerforhold.
Carl Edvard Frederiksen.
Jørgen Stallknecht, jernstøber.
Hans Chr. Zeltner, jernstøber, arkitekt.
Valdemar Canaris Klein, adjunkt.
Schnekloth og Blædel.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort//butiks- og beboelsesejendom i 2 etager
med sidehus// # hm.
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1981/82
1982/83
1987/88
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f. ?
Hans Chr. Rasmussen, E. Svendsen Pedersen; Knud Sørensen//
vedr. opførelse af adskillige side- og mellembygn.
på gårdsiden//6 blå- og 13 lystryk. LA, KTP 677.
f. flere ejere.
Knud Sørensen & Ejner Olesen//mindre tilbygn. i gårdhjørne mel.
for- og sidehus//3 lystryk.
f. D.K.I. (Dansk Kjole Industri), udlejet til Rico Cafeteria.
Jyske Bank, Bygningskontoret//ombygn. af butik i stueetage, incl.
facadeændring, samt ombygn. af 1.sal//5 lystryk.
f. Jyske Bank.
Knud Sørensen & Ejner Olesen//nedrivn. af side- og baghuse og
opførelse af nyt sidehus i 2 etager//7 lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen & Ejner Olesen//opførelse af trappehus og gangbro
mel. nr. 14 og 16//14 lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen & Ejner Olesen//ombygn.af eksist. for- og sidehus og
opførelse af tilbygn. hertil//19 lystryk.
f. samme.
Ejner Olesen//ombygn. af butik incl. facadeændring//7 lystryk.
f. samme, udlejet til Søndergaard Foto.
Jyske Bank, Bygningskontoret og Steffen Westergaards Tegnestue,
Vejle//indv. ombygn. og udv. af fotobutik//2 lystryk
f. samme, udlejet til samme.
Cykelfabrikant A. Friberg – Cycklekompagniet.

1852-53
1853-54
1854-1904
1904-16
1916-39
1939-72
1972-96
1905

1907/08
1924
1963

Ejerforhold.
Søren Jensen.
Rasmus Jensen.
Jacob Laursen.
A. Friberg, cykelfabrikant.
Vilh. Wörzner, købmand.
Cycklekompagniet v. forretningsindeh. Thorkelin.
Cycklekompagniet v. cykelhandl. Ena og Jens Martin Thuesen.
# hm.
Chr. Fugl, ark., Randers//det eksist. byggeri nedrives og nyt
forhus i 3 etager med mansartetage og sidehus
i 4 etager opføres//4 lystryk.
f. cykelfabrikant A. Friberg.
K.P. Kristjansen//opførelse af vognremise – på tegn. benævnt
”Motorremisse”//blåtryk.
f. samme.
C. Jensen//ombygn.af trappenedgang til kælder i gården//blåtryk.
f. købmd. Vilh. Wörzner.
O. Lock-Hansen & Søren Jensen, rådg. ing.fa.//mindre indv. ombygn.
i sidehusets stueetage//lystryk.
f. Cycklekompagniet v. Jens Martin Thuesen.
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O. Lock-Hansen & Søren Jensen//ombygn. af indv. trappe i gårdhj.
mel. for- og sidehus//2 lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen & Ejner Olesen//mindre ombygn. af butik//2 lystryk.
f. samme.
Alusol A/S, Virklund//opsætn. af baldakiner på butiksfacaden//2 lystryk.
f. samme.
Jyske Bank, Bygningsafd.//indretn.af lejl. på 1. sal til kontorer//2 lystryk.
f. samme, udlejet til Jyske Bank.
’Tre Arkitekter’, Århus//ombygn.af butik, herunder frilægn.af den opr.
portindkørsel, og opsætn.af nye skilte og markiser på
butiksfacaden//3 lystryk.
f. samme, udlejet til Maibom-Sko.
VM Plastvinduer & døre, Silkeborg//ombygn. af altan i mansartetagen
til lukket karnap-kvist//lystryk.
f. samme.
Manufakturhandler Peter Jessen.

1884-1919
19191923-25

1928

1930-44
1955
1962
1962-64
1989/90
1991
1993

Ejerforhold.
Chr. Christiansen, tobaksfabrikant.
Peter Jessen, manufakturhandl.
# hm.
Hans Chr. Rasmussen//vedr. skitseforslag til ny butiks- og lagerbygn.,
samt ombygn. af den eksist. forretningsejendom m.v.//
8 blåtryk. LA, KTP 678.
f. manufakturhandler Peter Jessen.
Hans Chr. Rasmussen//vedr. stor ombygn. af den eksist. forretningsejendom mod Vestergade samt opførelse af sidehus i
3 etager//8 blåtryk, LA, KTP678.
f. samme.
Hans Chr. Rasmussen; Knud Sørensen; E. Svendsen Pedersen//vedr.
flere til- og ombygn.//1 blå- og 5 lystryk. LA, KTP 678.
f. samme.
E. Svendsen Pedersen//vedr. ombygn. af stueetagens butiksfacade mod
Vestergade//3 lystryk. LA, KTP 678.
f. A/S Peter Jessen.
Ejendommen udbrænder.
E. Svendsen Pedersen//fuldst. om- og nybygn. af ejendommen, som
nu forsynes med en curtain-wall facade//10 lystryk.
f. samme.
’Årstiderne’//indv. ombygninger//7 lystryk.
f. Investeringsselskabet Nestor Finans A/S, Silkeborg.
’Årstiderne’//mindre indv. ombygn.//3 lystryk.
f. samme.
’Årstiderne’//indretn. af kontorer på 2. sal i Vesterg. 19 og
Tværg. 2//5 lystryk.
f. samme.
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Acrimo Danmark A/S, Riiskov//nedtagn. af eksist. glasbaldakiner og
opsætn. af 4 knækarmsmarkiser på butiksfacaden/lystryk.
f. samme, udlejet til Bahne, Silkeborg.
Købmand Aage Schmidt.

1857-59
1859-87
1887-1908
19081897
1902
1910
1919
1928
1939
1963/66

1986

21

Ejerforhold.
Peder Andersen.
Lars Rasmussen, smedemester.
Kirstine Rasmussen, enkefrue.
Aage Schmidt, købmand.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort//forhus i 2 etager samt side- og baghuse i én//
# tegn.mat. Jf dog opmålingstegn., 1919.
f. enkefru Kirstine Rasmussen.
Iflg. Byggeanm., J. Kornerup Bang, murerm.//indsættelse af 2 butiksvinduer mod Vesterg.// # tegn.mat.
f. samme - og sønnen snedkerm. Lars Rasmussen.
Iflg. Byggeanm., hv.//mindre indv. ombygn. af butik//usign. pennetegn.
f. købmand Aage Schmidt.
Nils Sørensen(?)//mindre ombygn. af butik i forhus, samt tilbygn. i én
etage til sidehus//blåtryk og 2 lystryk, incl. opmålingstegn.
f. samme.
J. Chr. Knudsen, murerm.//tilbygn. af sidehus i én etage til den eksist.
butik//pennetegning. Jf. også LA, KTP 679.
f. samme.
Knud Sørensen//ombygn. af butik, incl. mindre facadeændring, samt
tilbygn. til forhus på gårdsiden mod Vesterg. 18//4 lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen & Ejner Olesen//nedrivn. af eksist. lagerbygn.
(baghus) m.v. og opførelse af ny butiksbygn. (baghus)
i 2 etager//5 lystryk.
(1963: iflg. tegn. // 1966: iflg. opførelse).
f. fa. Aage Schmidt v. dir. Børge Blans.
Ejner Olesen//større ombygn. af butik i forhuset incl. facadeændring//
f. Jyske Bank, udlejet til Hennes & Mauritz.
Slagtermester H.G. Sørensen – Silkeborg Andelsslagteri.

18551855-60
1860-97
1897-1902
1902-13
1913-

Ejerforhold.
Niels Larsen.
Christian Hansen, bomuldsvæver.
Jens Henriksen, slagter.
Johni Henriksen, slagtermester.
Søren Rasmussen, slagtermester.
H.G. Sørensen, slagtermester.
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# hm.
Al eksist. byggeri nedrives//# tegn.mat.
f. slagtermester H.G. Sørensen.
Hans Chr. Rasmussen//opførelse af butiks- og beboelsesejendom
i 3 etager med mansartetage samt sidehus i samme
højde; i forlængelse heraf opførelse af sidehus til
stald og vognport (i 2 etager) og vaskeri, røgkammer m.m. (i én etage)//4 blåtryk.
f. samme.
E. Svendsen Pedersen//vedr. indretn. af pølsemageri i eksist. sidehus//
lystryk. LA, KTP 680.
f. Silkeborg Andelsslagteri.
Mogens Sehested, ark.//ombygn. og større udv. i én etage af slagterbutik
på gårdsiden// # tegn.mat. Jf. dog byggekort, 1962.
Se bygningstegn. (9 lystryk) i LA, KTP 680.
f. samme.
Knud Sørensen & Ejner Olesen//ombygn. af eksist.slagterbutik til banklokale samt ombygn og større tilbygn. til sidehus i én etage
i hele gårdens bredde//9 lystryk.
f. Kjøbenhavns Handelsbank A/S.
Niels Frithiof Truelsen//etablering af gennemgående indv. trapperum
samt ombygn. af bankfacade//5 lystryk.
f. samme.
Bendixen Neon, Viborg//ændret facadeskiltning//2 lystryk.
f. Danske Ejendomme, Brabrand, udlejet til Cowboyland.
Restaurant Rosen – A/S Dansk Konfektions Industri Arkadecentret.

1852-62
1862-75
1875-77
1877
1877-1901
1901-15
1915-19
1919-23
1923-31
o.19801901-76

i 1980
1980

Ejerforhold.
Henrik Fabricius.
J.A. Borring, snedker.
Jens Sørensen.
Jens Mathias Andersen.
Andreas Jensen.
M. Mathiesen, købmand.
M. Plett, restauratør.
Charles J. Höffner.
P. Clemmensen.
Jyske Bank.
# hm.
Edv. Jensen, Eivind Kristiansen; K.P. Kristjansen; E. Svendsen
Pedersen; Knud Sørensen//vedr. adskillige ny-, til- og ombygn.//
2 blå- og 10 lystryk. LA, KTP 681.
f. flere ejere.
Butiks- og beboelsesejendom i 2 etager som forhus og adskillige sidehuse mod begge skel og baghuse, alt i én etage//jf. byggekort, 1957-63.
Al eksisterende byggeri nedrives//# tegn.mat.
f. Jyske Bank.
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Jyske Bank, Bygningsafd.//opførelse af forretnings- og kontorejendom i 2 etager med udnyttet tagetage//10 lystryk.
f. samme.
Jyske Bank, Bygningsafd.//ombygn. af stueetagens facade mod Vestergade//4 lystryk.
f. samme.
Ejner Olesen//mindre facadeombygn. mod Vestergade, samt ændret
skiltning//lystryk.
f. samme.
Restaurant National.

1881-95
1895-1926
19261939i 1939

1939

1945

1964
1991
1997

Ejerforhold.
Frk. Jensen.
S.J. Leutholtz, drejermester/kunstdrejer.
Valdemar Eriksen.
A. Jensen,”Restauratrice.”
# hm.
Iflg. opmåling af Max Pape//eksist. forhus i 2 etager, indeh. 2 butikker
i stueetagen adskildt af portindg. og 2 lejl. på 1. sal.
Endv. sidehus i skel mod nr. 25, adskildt fra forhuset//
lystryk m. plan-, snit- og facadeopmåling.
tilh. restauratrice A. Jensen.
Max Pape//ombygn. af forhus, incl. facadeændring i stueetagen, og omog tilbygn. til sidehus i 2 etager i forb. med indretn. af
restauration i højre side af forhus samt i sidehus//lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen//eksist. forhus nedrives og ny forretnings- og beboelsesbygn. i 4 etager opføres, indeh. Restaurant National
og Politikens Telegramhal i stueetagen//2 lystryk.
f. samme.
Hafnia A/S, v. B. Schwartz, ark.//opførelse af 12 carporte i forlængelse af sidehus//lystryk.
f. forsikringsselsk. Hafnia A/S, Kbh.
Ejner Olesen//indv. ombygn.//lystryk.
f. fabrikant Bent Riise Knudsen.
Logo Form, Horsen//ombygn. af facade i stueetagen//lystryk.
f. Bent O. Vine.

1852-67
1867-70
1870-1918
1918-19

Ejerforhold.
H. Eskildsen, købmand.
Ørum og Niels Morthensen, købmand.
Niels Morthensen, købmand.
Johs. Hammer og P. Werthoe.

1890

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort//butiks- ogbeboelsesejendom i 2 etager

24
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1915
1917
1928
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1980
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25A-F
1854
1854-81
1881-89
1889-93
1893-1913
1913-22
1922(A-B)

1870

(C-D)

1893

(A-F)

1907-76

(A-F)

1977

(C-F)

1984/85

(C-D)

1988

(A-B)

1984/85
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m. sidehus i samme højde// # tegn.mat. Jf.dog opmålingstegn., 1917.
f. købmand Niels Morthensen.
Edv. Jensen//ombygn. af butiksfacade//blåtryk.
f. samme, udlejet til glarmester Niels Kjærgaard.
Hans Chr. Rasmussen//ombygn. af stueetage, incl. facadeændring//
2 blåtryk, incl. opmålingstegn.
f. glarmester Niels Kjærgaard, udlejet til Den Danske Andelsbank.
Hans Ch. Rasmussen//ombygn. af banklokaler i stueetagen til 2 butikker, incl. facadeændring//blåtryk.
Alfr. J. Mortensen//ombygn. af stueetagens to butikker, incl. facadeændringer//5 lystryk.
f. møbelhandler Carlo Døssing.
Jyske Bank, Bygningsafd.//opsætn. af knækarmsmarkiser på butiksfacade//lystryk.
f. Jyske Bank.
Ejner Olesen//ombygn. af tagetagen//2 lystryk.
f. samme.
Ejner Olesen//ombygn. af butiksfacaden mod Vesterg.//3 lystryk.
f. samme.
Ejerforhold.
Jens Petersen.
A.C. Lundgaard, snedker - fra 1868 enkefru Lundgaard.
N.P. Andreasen, øltapper.
Søren Nielsen Boye, sognefoged og
Anders Winther, teglværksejer.
Erik Rasmussen, snedkermester
H.K.B. Rasmussen, enkefrue.
Brdr. Rasmus Johannes og Marinus Rasmussen.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort/for- og sidehus// # tegn.mat.
f. enkefru A.C. Lundgaard.
Iflg. Bygningsstamkort//tilbygn. til sidehus// # tegn.mat.
f. snedkermester Erik Rasmussen.
Edv. Jensen; K. Kristiansen; Niels H. Nielsen//vedr. flere ny-, til- og
ombygn.//5 lystryk. LA, KTP 682.
f. flere ejere.
K. Kristiansen//mindre ombygn., istandsættelser og brandsikringer//
5 lystryk.
f. fotohandler Niels Søndergaard.
Niels Frithiof Truelsen//indv. ombygn.//2 lystryk.
f. Alm. Brand, Vestergade 77.
Alm. Brand, Ejendomsgruppen, Lyngby, v. M. Unger//indv. ombygn.
og opsætning af markiser på facaden//4 lystryk.
f. samme.
DAI//ombygn. af beboelses- og forretningslokaler til kontorlokaler,
samt ombygn. af forhusets facade//11 lystryk.
f. samme.
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A/S Silkeborg Tømmerhandel - Den folkelige Forsamlingsbygning.
1848-51
1851-52
1852-67
1867-70
1870-1918
1918-19
1919-31
1931-34
19341885

1904

Ejerforhold.
Jens Jensen Møballe.
Rasmus Schjerup.
H. Eskildsen, købmand.
Ørum og Niels Morthensen, købmand.
Niels Morthensen, købmand, tømmerhandler og bankdirektør.
Johs. Hammer og P. Warthoe.
A/S Silkeborg Tømmerhandel.
P. Clemmensen, hestehandler.
A/S Den folkelige Forsamlingsbygning.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort//butiks- og beboelsesejendom i 2 etager
som forhus, samt to 2-etages sidehuse i skel mod
hhv. nr. 24 og 28. Endv. andet byggeri i én etage i
gården, indh. kontor- og fabrikslokaler// # tegn.mat.
Jf. dog byggekort, 1900.
f. købmand m.m. Niels Morthensen.
Edv. Jensen//forsk. tilbygn. på gårdsiden/ pennetegn.m.situationsplan.
f. samme.
- Det store gårdareal rummer på dette tidspunkt et omfattende kompleks
af bygninger og skure til savværkdrift og tømmerhandel (LKJ).

1915-31

Edv. Jensen//div. ny- og tilbygn.//2 blå- og 2 lystryk.
f. hhv. enkefru Emilie Morthensen, Silkeborg Tømmerhandel og
hestehandler P. Clemmensen.
1933
Knud Sørensen//om- og tilbygn. til sidehus t.v. i forb. med indretn.
af forsamlingssal, samt opførelse af ”Markedshal for
Grise” i træ//lystryk, LA, KTP 346, samt 3 lystryk.
f. Den folkelige Forsamlingsbygning.
1934
Knud Sørensen//opførelse af ny salgshal for heste og kreaturer//3 lystryk
f. samme.
1935
Knud Sørensen//udv. af forsamlingssal i sidehus t.v.//lystryk.
f. samme.
1941 og 43 Knud Sørensen//tilbygn. til sidehus t.h. og udv. af salgshal for kreaturer m.v.//2 lystryk.
f. samme.
1950/51
Knud Sørensen//tilbygn. i 2 etager til sidehus t.h.//2 lystryk.
f. samme.
1968
Knud Sørensen//ombygn. af eksist. staldbygn. til garage f. Silkeborg
Bryghus’ servicevogne m.v.//lystryk
f. samme, udlejet til Silkeborg Bryghus.
1972/73
A. Meyer Bredesen//ombygn. af forsamlingssalen til restaurationslokaler, samt ændring af facaden mod Vesterg.//lystryk.
f. samme, udlejet til ’Jægerkroen’.
1978
Skandinavisk Reklame Industri (SRI)//opsætn. af lysskilte på
facaden mod Vesterg.//lystryk og brochure.
f. samme, udlejet til samme.
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1991
1991-93
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Jyske Bank, Bygningsafd.//nedrivn. af eksist. lager-, garage- og staldbygninger og etablering af P-pladser.//4 lystryk. Jf. i øvrigt
påtegn. på byggekort, 1951-68, af 28.9.1989.
f. Jyske Bank.
Jyske Bank, Bygningsafd.//nedrivn. af resten af det eksist. ældre byggeri,
forhus mod Vesterg., sidehuse m.v.
f. samme.
Jyske Bank, Bygningsafd.//opførelse af ny butiks-, kontor- og beboelsesejendom i 2 etager med udnyttet loftsetage//
13 lystryk.
f. samme.
Jens Pedersen - Skræddermester J.H. Eriksen.

1854-77
1877-81
1881o. 19651857(!?)
o.1900-10
1914
1926
1965/66
1969/70
1978
1983/84
1985/86
1991
1993

LKJ

Ejerforhold.
Jens Pedersen.
Bertel Jensen.
J.H. Eriksen, skræddermester, particulier.
J. Sjørslev Jensen, herreekviperingshandler.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort//for- og sidehus i én etage// # hm.
f. Jens Pedersen.
Hv.//tilbygn. af en etage til forhus eller opførelse af nyt forhus
i 2 etager// # hm.
f. skræddermester J.H. Eriksen. (LKJ)
Iflg. Byggeanm., J. Chr. Knudsen, tømrerm.//mindre ombygninger//
# tegn.mat.
f. samme.
J. Chr. Knudsen//tilføjelse af kvist på gårdsiden//pennetegn.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen//om- og tilbygn. til butik, incl. facadeændring//
10 lystryk, incl. 4 opmålingstegn.
f. herreekviperingshandler J. Sjørslev Jensen.
Alfr. J. Mortensen//indretn. af butik på 1. sal i forb. m. ombygn. af
butik i stueetagen, incl. facadeændring//7 lystryk.
f. samme.
’Art & Decoration’ v. G.E. Kruhöffer, Randers//ombygn. af butiksfacade//8 lystryk.
f. herreekviperingshandler Vagn Iversen.
Lise og Hans Isbrand, ark.//ombygn. af lejl. på 1. sal og inddragelse
af loftsetagen i denne//12 lystryk.
f. samme.
Ejner Olesen//ombygn. af butik og butiksfacade//26 lystryk.
f. samme.
’Årstiderne’//mindre ombygn. af butiksfacade//5 lysstryk.
f. samme.
’Arkitekthuset i Silkeborg’//anlæg af sikringsrum under P-plads samt
mindre ombygn. af butik//8 lystryk.
f. samme.
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S.A. Rasmussens Papæskefabrik – Silkeborg Avis.
1855-68
1868
1868-80
1880-1919
1919-32
1932-34
1934-35
1935o.19681900
1911
1917
1933
1935
1936

Ejerforhold.
Johan Carl Christian Keller.
Vallø Stift.
M. Hansen, værtshusholder.
S. Christensen, købmand.
Niels Hoffmann, købmand.
Carl Theodor Simonsen.
J.C. Lauritzen.
S.A. Rasmussen, fabrikant.
Silkeborg Avis.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort//forhus i 2 etager samt side- og baghuse
i én etage// # hm.
f. købmand S. Christensen.
Hv.//ombygn. af eksist. baghus til bageri//usign. pennetegn.
f. samme.
J. Chr. Knudsen, tømrerm.//mindre indv. ombygn. i forhus//pennetegn.
f. samme.
Th. Madsen, tømrerm.//mindre ombygn. af butiksfacade//lystryk.
f. købmand Niels Hoffmann.
Kristoffer Hansen//nedrivn. af del af sidehus t.v. og opførelse af papæskefabrik i én etage//lystryk. Jf. også byggekort, 1935.
f. fabrikant S.A. Rasmussen.
Kristoffer Hansen//ombygn. af indgangsparti i butiksfacade//lystryk.
f. samme.

1969

Ejendommen købes af Silkeborg Avis og sammenlægges matrikulært
med Vestergade 30 – nu matr.nr. 85a.

1969

Knud Sørensen & Ejner Olesen//om- og tilbygn. af kontorlokaler i
3 etager til sidehus, samt ombygn. af 1. sal i forhus til
kontorer//2 lystryk.
f. Silkeborg Avis.
Børge Hansen, ing.//ombygn. af butiksfacade//2 lystryk.
f. samme, udlejet til urmager T.A. Henriksen.
Knud Sørensen & Ejner Olesen//ombygn. af eksist. lejligheder i sideog baghuse til kontorlokaler//3 lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen & Ejner Olesen//eksist. baghuse nedrives og ny
trykkerihal i 2 etager opføres//9 lystryk. Jf. også
byggekort, 1976.
f. Midtjyllands Avis.
Ejner Olesen//ombygn. af loftsetagen i både nr. 28 og 30//2 lystryk.
f. samme.
’Arkitekthuset i Silkeborg’//større indv. ombygn. af forhusene, nr. 28
og 30. Omfatter ikke stueetagens butikker//10 lystryk.
f. samme.

1970/71
1973
1976/77

1984
1992-93
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Slagtermester Carl C. Henriksen.
1853-54
1854-56
1856-73
1873-1914
1914
1914-1415
1915-31
19311897
1904
1908
1913/14
1915
1941
1956
1979
1981

30

Ejerforhold.
Christian Peter Hansen.
Lars Mikkelsen Grabow.
Jens Sørensen.
Carl C. Henriksen, slagtermester.
Margrethe Henriksen, enkefrue.
Caroline Weitling, f. Henriksen.
Jacob Esra Jensen, handelsgartner.
Marie Esra Jensen, enkefrue.
# hm.
Iflg. BBR-opl.//beboelsesejendom i 2 etager med sidehus// # hm.
f. slagtermester Carl C. henriksen.
Iflg. Byggeanm., Morten Hansen, hv.//indsættelse af 2 butiksvinduer
mod Vestergade// # tegn.mat.
f. samme.
J. Chr . Knudsen, tømrerm.//ombygn. af butiksfacade//pennetegn.
f. samme, udlejet til Chr. Brødegaard.
J. Chr. Knudsen, tømrerm.//mindre ombygn. af butiksfacade//pennetegn.
f. arvingerne efter slagtermester Carl H. Henriksens enke.
C. Jensen//ombygn. af de to eksist.butikker, incl.facadeændring//blåtryk.
f. handelsgartner Jacob Esra Jensen.
E. Svendsen Pedersen//ombygn. af de to butikker og trappeopgangen,
samt butiksfacaderne//lystryk.
f. enkefrue Esra Jensen.
Knud Sørensen//tilbygninger til sidehus//3 lystryk.
f. hhv. blomsterhandler N.P. Bech og skotøjshandler A. Skorstengaard.
Jørgen Fr. Nielsen, ark., Silkeborg//ombygn. og udv. af skotøjsforretn.,
incl. facadeændring//12 lystryk.
f. skotøjshandler A. Skorstengaard.
Verner Rønnow, ing.//indretn. af lejl. i loftsetagen//4 lystryk.
f. Kristian Seeberg.
Silkeborg Avis – Midtjyllands Avis.
Hj. Vestergade – Hostrupsgade.

1855-68
1868
1868-99
18991857
1891

Ejerforhold.
Carl Christian Nicolaus Keller, redaktør.
Vallø Stift.
H.S. Sørensen, redaktør.
Sofus Sørensen, redaktør.
# hm.
? //opførelse af hjørnejendom i én etage// # hm.
f. redaktør Carl Chr. N. Keller (LKJ).
Iflg. brevveksling mel. Årh. Stiftamt og Justitsmin. af hhv. 31.3.
1891 og 1.4.1891//tilføjelse af overetage til hjørneejendommen// # tegn.mat.
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1911

1930
1934
1948-50

1957
1979/80
1981/82
1984/85
1989
1992-93

31A-E

f. redaktør Sofus Sørensen.
Edv. Jensen//tilbygn. af ny trykkeriafd. i 2 etager langs Hostrupsgade i forlængelse af det eksist. sætteri m.v.//3 delvis
farvelagte pennetegn. og 2 blåtryk.
f. samme.
Knud Sørensen//mindre ombygn. af og tilbygn. til sidehus (trykkeri)
mod Hostrupsgade//lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen//mindre tilbygn. til maskinsætteri//lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen//nedrivn. af adskillige bygn. i gården og tilbygn. af
occidenstrykkeri i 2 etager langs Hostrupsgade samt
opførelse af nyt maskinsætteri i 2 etager (bogstav ’l’
og ’o’ på byggekort, 1911-63)//9 lystryk
f. samme.
Knud Sørensen//opførelse af nyt rotationstrykkeri og papirlager
(bogstav ’p’ og ’q’ på byggekort, 1911-63)//4 lystryk.
f. redaktør Sv. Sørensen og bogtrykker Kai Sørensen.
Knud Sørensen & Ejner Olesen//ombygn. af og tilbygn. til overetagen
mod Hostrupsg. op mod Vestergade m.v.//10 lystryk.
f. Midtjyllands Avis v. red. Viggo Sørensen og bogtryk. Kai Sørensen.
Ejner Olesen//indv. ombygn. af del af tagetage mod Vesterg.//2 lystryk.
f. Midtjyllands Avis.
Ejner Olesen//ombygn. af hele den resterende del af tagetagen til
Vestergade 28 og 30//6 lystryk.
f. samme.
Rotationspressen flyttes til Højmarksvej.
’Arkitekthuset i Silkeborg’//større indv. ombygn. af forhus m.v.,
omfattende reception, kontorlokaler m.v. – i sammenhæng m. forhuset til nr. 28//10 lystryk.
f. samme.
Detailhandler Chr. Brødegaard og marskandiser Niel Jensen.

1853-56
1856-58
1858-67
1867-77
1877-82
1882
1882-97
1897-1914
1914-18
1918-19

LKJ

Ejerforhold.
Mads Rasmussen.
Søren Ludvig Mikkelsen og Jens Mikkelsen.
Søren Ludvig Mikkelsen.
L.C. Vogelius, købmand og
B.C. Schmidt, murer.
B.C. Schmidt, murer
Peter Lauridsen.
P. Christensen, høker og
Chr. Brødegaard, detailhandler.
Chr. Brødegaard, detailhandler, og
Niels Jensen,marskandiser.
Niels Jensen, marskandiser og
A. Brødegaard, købmand.
Flere ejere.
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1919-25
1925-35
1935-36
19361900
1916
1919
1944
1976
1978/79
1980
1980
1981
1984
1984
1989

(A-E)

1992

1996

LKJ

A. Brødegaard, købmand, og
J. Greve, mekaniker.
J. Greve m fl.
H. Reimar Nielsen, tømmerhandler, m.fl.
H. Reimar Nielsen, tømmerhandler.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort//forhus i 2 etager samt side- og baghuse
i én etage// # tegn.mat.
f. . detailhandler Chr. Brødegaard og marskandiser Niels Jensen.
J. Chr. Knudsen, murerm.//indretn. af baghus mod nr. 29 til trykkeriog kontorlokaler//pennetegn.
f. marskandiser Niels Jensen og købmand A. Brødegaard.
C. Jensen//tilbygn. af lille smedie til eksist. baghus//blåtryk.
f. mekaniker J. Greve.
E. Svendsen Pedersen//indretn. af farveri og renseri i sidehus mod
nr. 29//2 lystryk.
f. snedkermester M. Mikkelsen.
Erik Jensen design as, Slagelse//ombygn. af butik og –facade//3 lystryk.
f. Knud Graversen, Kolding.
Preben Kjeldsen, hv.//tilbygn. af lager- og personalerum i én etage i hj.
mel. for- og sidehus mod nr. 29//lystryk.
f. Jørgen Schultz.
Ole Steen Nielsen, bygningskonstruktør//indretn. af frisørsalon i butik
mod nr. 29, incl. facadeændring//lystryk.
f. damefrisør Kaj Gerner Andreasen, Funder.
Abrifa Aps.//opsætn. af markise på facade til frisørsdalon//2 lystryk.
f. samme.
Uwe Reihs, ark., Silkeborg.//ombygn. af lager i baghus til radio- og
tv-værksted//4 lystryk.
f. samme, udlejet til Lars Kaas.
Bendixen Neon Aps., Viborg//udskiftn. af markise til baldakin med
lysbåd//lystryk.
f. . samme.
Ejner Olesen//indretn. af radiostudie m.m. i baghus//2 lystryk.
f. Midtjyllands Avis (Radio Silkeborg).
Preben G. Karlsen, murerm.//genopbygn. og renov. af dele af forhus
efter brand, incl. mindre facade- og tagændringer//
15 lystryk.
f. ejendomsselskabet CITY-PORT I/S v. Jens Chr. J. Wolsgaard.
’Årstiderne’//gennemgribende renov. og ombygn. af lejligheder og
kontorlokaler. Endv. nedrivn. af del af baghus og tilbygn. i én etage i hj. mel. side- og baghus mod nr. 29.
Ombygn. af de to butikker mod Vesterg., incl. facadeændring//17 lystryk.
f. Henton Ejendomme A/S, Silkeborg.
H. Vangsgaard Reklame A/S, Herlev//ny facadeskiltning//lystryk.
f. ’MacCoy’ v. H.C. Esbensen.
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Birkedommer Georg V.L. Drechsel.
Hj. Vestergade – Hostrupsgade.
1854-91
1891-93
1893-1913
1913-33
1856
1956
1995

33

Ejerforhold.
Georg V.L. Drechsel, birkedommer.
Elise Charlotte Drechsel, enkefrue.
O.F. Schiødt, distriktslæge.
Nicolette Schiødt, enkefrue.
# hm.
N.S. Nebelong//opførelse af enfam.hus, villa// # tegn.mat.
f. birkedommer Georg V.L. Drechsel. (LKJ)
S. Gunnov Nielsen//indretn. af 2 toiletter i bestående rum//2 lystryk.
f. Sct. Joseph Søstrene.
Den Katolske Kirke i DK v. J.W.H.//ombygn. af legeplads//lystryk.
f. Den katolske Børnehave.
Hotel Royal.

1852-53
1853-61
1861-74
1874-81
1881-1909
1909-10
1910-18
1918-20
1920-23
19231877
1906
1909
1918
1924
1926
1930
1933

Ejerforhold.
Jens Jensen.
Anders Christensen Strunge.
enkefru Nielsen, efter apoteker C.F. Nielsen.
F.P. Møller, kancelliråd og
H.S. Sørensen, redaktør.
F.P. Møller, kancelliråd.
Aurora Møller, enkefrue.
enkefru Quist og frk. Marie Møller.
Søren Nielsen, gæstgiver.
David Davidsen.
Jens Jensen, restauratør.
# hm.
Iflg. BBR-opl.//forhus i 2 etager// # hm.
f. kancelliråd F.P. Møller og redaktør H.S. Sørensen.
Iflg. Byggeanm., N.P. Nielsen, hv.//tilbygn. af forstue m.vindf.// # hm.
f. kancelliråd F.P. Møller.
Hv.//opførelse af sidehus i 2 etager mod nr. 31//2 usign. blåtryk.
f. enkefru Aurora Møller.
C. Jensen//ombygn. af lejl. på 1. sal til værelser//blåtryk.
f. gæstgiver Søren Nielsen, Hotel Royal.
Chr. Mikkelsen, hv.//opførelse af sidehus i én etage (mod nr. 35)
til tobaksfabrik//blåtryk.
f. restauratør Jens Jensen.
K.P. Kristjansen//opførelse af baghus til stald og garager//blåtryk.
f. samme.
Hv.//tilbygn. i 2 etager til sidehus mod nr. 31//usign. blåtryk.
f. samme.
Hv.//mindre facadeændring mod Vestergade//usign. blyants- og
pennetegn. (plantegn.)
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1950
1967
1983
1988
1992
1996
1997

34

LKJ

f. samme.
Knud Sørensen//ombygn. af loftsetage i forhus, incl. nyt tag//2 lystryk.
f. A.M. Frandsen.
Vestjydsk Glasimport A/S, Skive//ombygn. af butiksfacade//lystryk.
f. læderhandl. Frode Høpfner.
Alusol A/S, Virklund//ombygn. af butiksfacade og opsætn. af nye
markiser//lystryk.
f. ’Hair Design’ v. Bent Thomsen og Ole Pedersen.
Alusol A/S, Virklund//ny facadeskiltn. og fornyelse af markise//lystryk.
f. ’Neye Lædervarer’
A/S Chr. Fabers Fabriker//opsætn. af nye markiser//lystryk.
f. boghandler Leif Bak Sørensen, ’Bog og Idé’.
’Arkitektkontoret i Silkeborg’//ombygn. af loftsetage i forhus til 2 lejl.//
3 lystryk.
f. samme.
Modul Inventar A/S, Silkeborg//ombygn. og udv. af forretn., incl. facadeændring//4 lystryk.
f. samme.
Slagter L.S. Rasmussen.
Parcellen er, som matr.nr. 87b, udskildt fra birkedommer Georg
Drechsels oprindelige grund, matr.nr. 87.

1894-97
1897-1913
1913-33
19331895
1900
1923
1932
1996

35A-F

Ejerforhold.
L.S. Rasmussen, slagter.
O.F. Schiødt, distrikslæge.
Nicolette Schiødt, enkefrue.
Julie Christensen, damefrisør.
# hm.
Iflg. BBR-opl.//enfam. i én etage med sidehus// # hm.
f. slagter L.S. Rasmussen.
Iflg. brev om byggetilladelse//tilbygn. til sidehus mod vest//# tegn.mat.
f. distrikslæge O.F. Schiødt.
K.P. Kristjansen//tilføjelse af kvist mod gården//blåtryk.
f. enkefru Nicolette Schiødt.
Knud Sørensen//ombygn. af og tilbygn. til sidehus mod øst i forb. med
indretn. af frisørsalon//3 lystryk.
f. damefrisør Julie Christensen.
Hv.//ombygn. af frisørsalon til beboelse// # tegn.mat.
f. Strange Søberg, Silkeborg.
Farvehandler H.C. Mathiesen.

1851-53
1853-98
1898-1916

Ejerforhold.
Jens Pedersen, arbejdsmand.
Chr. Nielsen, malermester
Petrine Nielsen, enkefrue.
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1916-18
1918-

Nathalie Jørgensen, enkefrue.
H.C. Mathiesen, farvehandler.

1897

# hm.
? //beboelsesejendom i 2 etager med sidehuse// # tegn.mat.
f. maler Chr. Nielsen (LKJ).
C. Jensen//indsættelse af butiksvindue og –dør i facaden mod
Vestergade//blåtryk.
f. enkefru Petrine Nielsen.
Hans Chr. Rasmussen//tilføjelse af kvist på gårdsiden//blåtryk.
f. samme.
Edv. Jensen//tilbygn. af garage til sidehus mod nr. 33 (’h’ på byggekort, 1918-1969)//blåtryk.
f. farvehandler H.C. Mathiesen.
Edv. Jensen//opførelse af lagerskur i én etage som sidehus mod nr. 33
bagerst pågrunden (’i’ på byggekort, 1918-69)//blåtryk.
f. samme.
C. Jensen//opførelse af lagerbygn. i én etage som sidehus mod nr. 37
bagerst på grunden (’k’ på byggekort, 1918-69)//blåtryk.
f. samme.
Edv. Jensen//opførelse af tilbygn. i én etage mel. for- og sidehus mod
nr. 33 (’c’ på byggekort, 1918-69)//2 blåtryk.
f. samme.
Th. Madsen, tømrerm.//indretn. af ny butik mod nr. 33, incl. indsættelse
af butiksdør og –vindue.//lystryk.
f. grosserer H.C. Mathiesen.
Th. Madsen, tømrerm.//opførelse af åbent skur som baghus allerbagerst
på grunden (’n’ på byggekort, 1918-69)//lystryk.
f. samme.
A. Meyer Bredesen//nedrivn. af sidehus mod nr. 33 (’i’) og baghus (’n’)
og ombygn.af og tilbygn. til lagerbygn. mod nr. 37 (’k’ og
’p’ på byggekort, 1918-69)//lystryk.
f. samme.
Alusol A/S, Virklund//opsætn. af baldakiner på butiksfacaden//lystryk.
f. samme.
? //ombygn. af stueetage i forhus til græsk restaurant//2 lystryk.
f. E. Maravelakis.
Bendt Nielsen, ark.//ombygn. af og tilbygn. til de to mellembygn. (’e’
’f’på bygekort, 1918-69), i forb. med indretn. af dem til
kontorer//8 lystryk.
f. advokat B.E. Jespersen.
Bendt Nielsen// ombygn. af sidehus mod nr. 33 til café (’g’ på byggekort, 1918-69)//4 lystryk.
f. ’Restaurant Zorba’

1909
1914
1918
1918
1920
1925
1931
1934
1969

1978
1983
1986

1990

36

LKJ

Den ny præstebolig.
Parcellen blev i 1940, som martr.nr. 88a, udskildt fra det oprindelige
matr.nr. 88, J.Chr. Hostrups gamle præstegård, det nuv. matr.nr.88b.
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1940/41

37-39
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Knud Sørensen//vinkelbygget præstegård i 2 etager med præsteværelse, konfirmandstue og indbygget garage//3 lystryk.
f. Silkeborg Sogns Menighedsråd.
Fabrikant M. Traberg - Palads-Caféen – Paladshotellet.
Hj. Vestergade-Hostrupsgade.

1853
1853-55
1855-62
1862-69
1869-73
1873-85
1885-93
1893-1907
1907-18
1918-19
1919-20
1920-21
1921-27
1927-28
1928-29
19291919
1919/20

1928/29

1987/88

38

Ejerforhold.
Anders Høgh.
Charlotte Margrethe Dyhr.
Hans Sørensen.
Jakob Pedersen.
Niels Mortensen, Jørgen Petersen og H. Petersen.
Niels Mortensen og Kristine Petersen.
P. Andersen, detailhandler.
Hans Laursen, træhandler.
A.P. Bundgaard, købmand.
A.P. Buchhave.
M. Traberg, fabrikant.
V.J. Malbech.
Emma Nielsine Poulsen, enkefrue.
Jens Jensen, hotelejer.
Jens Jensen, hotelejer og
Magnus Jensen.
Magnus Jensen.
# hm.
Det eksist. byggeri nedrives//# tegn.mat.
f. fabrikant M. Traberg.
Hans Chr. Rasmussen//opførelse af butiks- og restaurationsejendom
i 2 etager mod Vestergade (butikker) og én mod Hostrupsgade (restaurant), samt sidehus i én etage mod nr.
35, indeh. Lagerfaciliteter//blåtryk.
f. samme.
K.P. Kristjansen (tilskrivn./LKJ)//stor ombygn. af og tilbygn. til
ejendommen. Fløjen mod Vestergade forsynes med
overetage og delvis udnyttet loft. Restaurationsfløjen
mod Hostrupsgade nedrives og et nyt byggeri i 3 etager opføres. Nu blandet forretnings- og beboelsesejendom i 3 etager//6 blåtryk.
f. hotelejer Jens Jensen.
PS-indretning aps, Silkeborg//ombygn. af butiksfacade mod Vesterg.//
lystryk.
f. ’Expert-kæden’.
Den gamle præstegård (Jens Chr. Hostrup).

1857/58

# hm.
Hans. Chr. Zeltner//enfam.hus – præstebolig// # hm.
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1914
1916
1940/41
1941
1990/91
1994
1996

40
1851

LKJ

f. Silkeborg Præsteembede (LKJ).
K.P. Kristjansen//indretn. af konfirmandstue i kælderetage//pennetegn.
f. samme.
Iflg. Byggeanm.//tilbygn af veranda// # tegn.mat.
f. Silkeborg Sognekald.
Præsteboligen sælges og en ny opføres på en frastykket grund
bagved. - Jf. Vestergade 36.
Knud Sørensen//udv. af garage og indretn. af lejl. i kælder//2 lystryk.
f. dyrlæge Okkels Jensen.
A. Jespersen & Søn A/S, Århus//indv. ombygn. og renov. af ejendommen//10 lystryk.
f. Statsanstaltens Ejendomsinvest A/S, Kbh.
InSign, Hedensted v. Gert Sørensen//opstilling af logo i form af en
terning foran huset//farvelagt lystryk.
f. samme. FJERNET.
Ny Profil ApS, Brøndby//opsætning af mindre lysskilt foran huset//
2 lystryk.
f. samme.
Østre Kirkegård – ’den gamle kirkegård.’

Silkeborgs første kirkegård anlægges.
1866 og 74 Udvidelser.
1974
Iflg. kgl. resolution af 17.6.//Østre kirkegård skal formelt nedlægges
som kirkegård år 2000//Jf. Midtjyllands Avis, 12.4.1994.
1994
Hans Jørgen Nielsen, landskabsark., Skanderborg//kirkegården
nedlægges i praksis og omdannes til ’historisk anlæg’//
Jf. Midtjyllands Avis, 12.4.1994.
f. Silkeborg og Mariehøj sognes menighedsråd. (LKJ).

41 og
Hostrupsg.
18-20, 22-24

Apoteker C.F. Nielsen – Gros. Carl Christensen – Apotekergården.
Hj. Vestergade – Hostrupsgade.
1856-93
1893-1912
19121856
1904
1912

Ejerforhold.
Carl Frederik Nielsen, apoteker og enkefru Nielsen.
Arvingerne efter enkefru Nielsen.
Carl Christensen, købmand, grosserer.
# hm.
? //forretnings- og beboelsesejendom i én etage med høj kælder//
# tegn.mat. Jf. dog plantegninger, 1912.
f. apoteker Carl Federik Nielsen (LKJ).
Iflg. byggeanm., J. Kornerup Bang, murerm.//opførelse af sidehus
i én etage mod nr. 43// # tegn.mat.
f. enkefru Nielsens arvinger.
? //tilbygn. af trappe- og wc-tårn i det nv. gårdhjørne, samt mindre
indv. ombygn.//2 usign. blåtryk (planer af kælder- og
stueetage)
f. købmand og grosserer Carl Christensen.
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(Hosg. 18)

1923

1936
1941
1946
1970
(Hosg. 20)

1976

(Hosg.20
1988/89
samt 22-24)

1991

42

Edv. Jensen//opførelse af kontor- og pakhusbygn. i 2 etager langs
Hostrupsgade, samt indretn. af garage i staldbygn.//
3 blåtryk.
f. samme.
Knud Sørensen//indv. ombygn. af del af loftsetage//lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen//tilbygn. i én etage mellem hjørne- og lagerbygn., samt
nyt hejsetårn m.v. på gårdsiden af lagerbygn.//lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen//opførelse af dobbeltgarage til lastbiler m.v.//lystryk
(med beliggenhedsplan).
f. samme.
Grosserer Carl Christensens engros-forretning i kolonialvarer
ophører (LKJ).
Kristoffer Hansen//opførelse af forretn.bygn. i én etage i forlængelse
af den gamle lagerbygn.//lystryk.
f. ’Blomsterlis’ v. Otto og Lis Clausen. NEDREVET 1988.
Ejner Olesen//’Apotekergården’. Stor ombygn. og renov. af hjørneejendommen (Vesterg. 41 og Hostrupsg. 18). Endv.
nedrives den eksist. blomsterforretn., og en ny beboelses- og kontorbygn. i 3 etager opføres (Hostrupsgade 20
mod gaden og 22-24 til gården)//35lystryk.
f. dir.ektør Børge Madsen, Them.
’Årstiderne’//indretn. af kontorlokaler på begge etager//2 lystryk.
f. samme og Henton Group A/S.
Tømrermester J. Chr. Knudsen.

1906/07

43

# hm.
Iflg. Byggeanm., J. Chr. Knudsen, tømrerm.// opførelse af énfam.hus i én etage med høj kælder og udnyttet tagetage samt sidehus i samme højde// # tegn.mat.
f. sig selv. - Selv om Knudsen har underskrevet byggeanmeldelsen,
behøver han ikke selv at have tegnet huset. Det er måske snarere
K.P. Kristjansen, der er ophavsmanden (LKJ).
Distriktslæge Chr. Fibiger.

1857-70
1870-78
1878-91
1891-93
1893-1904
1904-18
1918-

LKJ

Ejerforhold.
Chr. E. A. Fibiger, distriktslæge.
L. Prosch.
O.T.R. Schödt.
A.J. Matthiesen, læge.
Anker Munk, læge.
Johs. Hammer, tekstilfabrikant.
A. Nielsen, dyrlæge.

281

1999/2005

1858
1919
1939
1985
1996

44

LKJ

# hm.
Hans Chr. Zeltner//enfam.hus i én etage m. veranda og sidehus//
# hm. Jf. dog 1985-tegn.
f. distriktslæge Chr. E.A. Fibiger (LKJ).
C. Jensen//opførelse af garage i skel mod nr. 45//blåtryk.
f. dyrlæge A. Nielsen.
Knud Sørensen//tilføjelse af dobbeltkvist m. 4 vinduesfag mod gaden//
lystryk.
f. samme.
Ejner Olesen//ombygn. af ejendommen til administrationsformål og
udvidelse af kvistparti til 6 vinduesfag m.m.//10 lystryk.
f. Rasmussen og Schiøtz A/S, Birkerød.
Silkeborg Totalbyg ApS//opsætn. af reklameskilt//2 lystryk.
f. reklamebureauet Copyright A/S.
Pensionatindehaverne, frkn. K. og M. Christensen.

1923
1948

45A

# hm.
L. (Anders Lauritz) Bendixen//opførelse af pensionat i én etage
m. udnyttet kælder- og tagetage//lystryk.
f. frkn. K. og M. Christensen.
E. Svendsen Pedersen//indretn. af wc//lystryk.
f. frk. Sørensen (’Villa Kome’).
Maskinfabrikant J. Hvidtved Larsen.

1908

1910
1915
1918
1919
1928
1948/49

1948/52

# hm.
Edv. Jensen//flerfam.hus i 2 etager m. mansartetage og sidehus,
indeh. 4 lejl. samt et ”Photographisk Atelier” m.m.
i mansartetagen – fotograf Oluf Nielsen//2 blåtryk.
f. murermester J.P. Nielsen.
J.P. Nielsen//tilføjelse af kvist på gårdsiden//blyantstegn.
f. sig selv.
J.P. Nielsen (?)//ombygn. af og tilbygn. til baghus//usign. pennetegn.
f. sig selv.
C. Jensen//tilbygn. til baghus//blåtryk.
f. maskinfabrikant J. Hvidtved Larsen.
J. Hvidtved Larsen//tilbygn. af værksted til eksist. baghus//blåtryk.
f. sig selv.
Th. Madsen, tømrerm.//ombygn. af maskinværksted//lystryk.
f. samme.
E. Svendsen Pedersen//nedrivn. af eksist. byggeri mel. sidehus og værkstedsbygn. og nyopførelse af bygn. i 2 etager til ”folkestue”//4 lystryk.
f. fa. J. Hvidtved Larsen.
E. Svendsen Pedersen//opførelse af værkstedshal i én etage bagerst på
grunden//lystryk.
f. samme.
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1990

45B

LKJ

Iflg. nedrivningstilladelse af 10.9.1990//alle eksist. side- og baghuse
nedrives med henblik på opførelse af ældreboliger på
denne og tilstødende grunde (’c’, ’d’ og ’e’ på byggekort, 1949-52). Jf. Vestergade 51A-D.
f. A.B.
I/S J. Hvidtved Larsens Maskinfabrik.

1870
1921
1963
1990

47

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort//flerfam.hus i 2 etager m. sidehus i én
etage (’a’ og ’b’ på byggekort, 1963)// # hm.
f. ?
C. Jensen//opførelse af sidehus i én etage i skel mod nr. 47 (’c’ på
byggekort, 1963)//blåtryk.
f. murermester Emil Nielsen.
E. Svendsen Pedersen v. Frode Johansen//opførelse af værkstedshal
bagerst på grunden (’e’ på byggekort, 1963)//lystryk,
f. I/S J. Hvidtved Larsens Maskinfabrik.
Iflg. Byggekort//de fleste side- og baghuse nedrives med henblik
på opførelse af ældreboliger på denne og tilstødende
grunde (Nedrivn. omfatter bagerste halvdel af ’c’, ’d’
og ’e’ på byggekort, 1963). Jf. Vestergade 51A-D.
f. A.B.
Sadelmagermester L.H. Pedersen.

1927
1930
1935

1981/82
1990

48

# hm.
C. Jensen//opførelse af garage mod Vesterg.//blåtryk.
f. Silkeborg Tømmerhandel. NEDREVET 1935.
A. Brejl, ark., Vejle//opførelse af åben oplagsskur i skel mod nr. 45B//
blåtryk.
f. particulier K.P. Knudsen. NEDREVET 1935.
Jul. Moll//opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. udnyttet
tagetage, indeh. 8 lejl., samt garageanlæg m.m. i én
etage//lystryk.
f. sadelmagermester L.H. Pedersen.
DAI//opførelse af kontor- og lagerbygn. samt garager, alt i én etage,
bagerst på grunden//4 lystryk.
f. Malernes Andelsforretning, Sanatorievej 25-27.
Iflg. Byggekort//dele af side- og baghusbyggeriet nedrives i forb.
m. opførelse af ældreboliger på denne og tilstødende
grunde. Jf. Vestergade 51A-D.
f. A.B.
Seminarielærer Knud Knudsen.

1922/23

# hm.
K.P. Kristjansen//opførelse af enfam.hus i én etage m. veranda
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LKJ

og udnyttet loftsetage//2 blåtryk.
f. seminarielærer Knud Knudsen.
49

Mineralvandsfabrikant N. Nissen – Årstiderne Arkitekter A/S.
1900

1911
1919
1920
1958-59

1960
1962-63
1985/86
1987
1987/88
1990

51A-D

Almennyttige ældreboliger.
1990

(51A-C)

# hm.
Iflg. BBR-opl.//opførelse af beboelsesejendom i 2 etager og sidehuse
i én etage m. beboelse og brænderum m.m (’a’, ’b’ og
’c’ på byggekort, 1919-64)// # hm.
f. ?
C. Jensen//garage m.m. (’d’ på byggekort, 1919-64)//blåtryk.
f. particulier Holger Jensen.
C. Jensen//tilbygn. af lille stald til garage (’e’ på byggekort, 1919-64)//
blåtryk.
f. mineralvandsfabrikant N. Nissen.
C. Jensen//tilbygninger til sidehus i forb. m. indretn . af mineralvandsfabrik (’g’ og ’h’ på byggekort, 1919-64)//blåtryk.
f. samme.
E. Svendsen Pedersen//tilbygn. af garager til sidehus og i skel mod nr.
51 bagerst på grunden (’i’, ’k’, ’l’ og ’m’ på byggekort,
1919-64)//3 lystryk.
f. malerm. Poul Therkildsen.
E. Svendsen Pedersen//tilføjelse af 3-fagskvist på gårdsiden i forb. m.
ombygn. af tagetage.
f. samme.
E. Svendsen Pedersen//udv. af værksted samt opførelse af ny værkstedsbygn. og færdigvarelager i tilknytn. hertil bagerst på grunden (hhv. ’o’, ’n’ og ’p’ på byggekort, 1919-64)//2 lystryk.
’Årstiderne’//eksist. portåbning mod Vesterg. inddrages i tegnestuen//
lystryk.
f. Poul Lysholt Hansen
’Årstiderne’//tilføjelse af nye kviste mod gade og gård//lystryk.
f. samme.
’Årstiderne’//ombygn. og udv. af tegnestue//3 lystryk.
f. sig selv.
Iflg. Byggekort//dele af baghusbyggeriet nedrives ( bl.a. ’m’, ’n’
og ’o’ på byggekort, 1919-64) i forb. m. opførelse af
ældreboliger på denne og tilstødende grunde. Jf. Vestergade 51A-D.
f. A.B.

1990-92

Dele af det eksist. side- og baghusbyggeri på grundene, Vestergade 45-49 nedrives//jf. ovenfor.
f. A.B.
’Årstiderne’//opførelse af 18 ældreboliger i 2 etager//12 lystryk.
f. AB, afd. 31.
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(51D)

1990-92

52

LKJ

DAI//opførelse af 6 ældreboliger i 2 etager og 2 udhuse//10 lystryk.
f. samme, afd. 34.
Direktør Ragna Nielsen.

o.1910-15
1950

51-53

# hm.
? //enfam.hus i én etage m.kælder og udnyttet tagetage//# hm.
f. ? (LKJ).
Knud Sørensen//tilbygn. af hestestald//lystryk.
f. dir. frk. Ragna Nielsen.
Silkeborg Motorfabrik - Autoforhandler Niels Blumensadt.
I 1959 køber ejeren af Vesterg. 51, autoforhandler Niels Blumensadt
(NSU-Prinz), Vesterg. 53, og de to grundstykker fungerer herefter
som ét sammenhængende værksteds- og benzinanlæg.
- Jf. brev fra landsretssagfører Erik Lundkvist til Byplanudvalget i
Silkeborg kommune, 15.1.1959.

(51)

1910
1930
1936
1954-55

(53)

# hm.
hv.//opførelse af åbent halvtag i skel mod nr. 49//usign.pennetegn.
f. vognmd. P. Svendsen. NEDREVET.
Eivind Kristiansen//opførelse af dobbeltgarage i skel mod nr. 49//lystryk.
f. samme. NEDREVET.
Knud Sørensen//opførelse af åbent vognskur i forlængelse af eksist.
garage (’a’ på byggekort, 1962)//lystryk.
f. samme. NEDREVET.
Midtjysk Arkitektkontor v. Tage Rasmussen//vedr. flere mindre ombygninger// 2 lystryk. LA, KTP 683.

1959

Grunden sammenlægges med Vestergade 53.

1962

Niels H. Nielsen//opførelse af åbent halvtag til parkering (’b’ på byggekort, 1962)//3 lystryk.
f. autoforhandler Niels Blumensadt. NEDREVET.

i 1900

# hm.
Jf. brev fra Silkeborg Motorfabrik, 20.11.1922//eksist. beboelsesog værkstedsbygn. midt på grunden: ”…den gamle
Bygning, hvor der er Maskinværksted og Lejlighed…”
(’c’ på byggekort, 1946-49)// # tegn.mat.
Iflg. Byggeanm.//tilføjelse af 2 tagvinduer til eksist. beboelses- og
værkstedsbygn.// # tegn.mat
f. J.H. Stougaard.
Edv. Jensen//indretn. af loftsvær. m. kvistvindue i eksist. beboelses- og
værkstedsbygn.//blåtryk. Jf. også LA, KTP 683.
f. maskinfabrikant J.H. Stougaard & Sønner, Silkeborg Motorfabrik.

1903
1919
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1922/23

1945

(51-53)

LKJ

C. Jensen//tilbygn. af automobilværksted, garager m.m. til eksist.
beboelses- og værkstedsbygn. i skel mod nr. 55 (’b’
på byggekort, 1946-49)//blyantstegn. og lystryk.
Jf. også LA, KTP 683.
f. samme.
E. Svendsen Petersen//tilbygn. til eksist. værksted (’e’ på byggekort,
1946-49)//lystryk. Jf. også LA, KTP 683.
f. samme.

1959

Grunden sammenlægges med Vestergade 51.

1967/68

Iflg. div. breve og skrivelser//Silkeborg kommune erhverver ejendommen og frasælger hovedparten (nr. 53 godt og vel) til Mobil Oil
Danmark A/S.
Mobil Oil A/S v. O. Saugbjerg//nedrivn. af ældre beoelses- og
værkstedsbygn. (’c’ på byggekort, 1946-49) og gennemgribende ombygn. af eksist. værkstedsbygn.
(’b’ og ’e’ på byggekort, 1946-49, svarende til
’a’ på byggekort, 1979)//5 lystryk. Jf. også LA, KTP 683.
f. Mobil Oil Danmark A/S.
Momberg & Thorsen A/S//opførelse af reklamehalvtag over pumpeø//
3 lystryk. Jf. også LA, KTP 683.
f. samme.
’Årstiderne’//ombygn. af og større tilbygn. til eksist. servicestation
bag denne//8 lystryk. Jf. også LA, KTP 683.
f. Spar Benzin v. Jørn Mogensen.
’Årstiderne’//vedr. opførelse aaf carport, udskiftning af reklameskilte
og opstilling af midlertidig pavillon til kontorbrug//
lystryk. LA, KTP 683.
f. samme.
Den østl. del af grunden frasælges og etableres som vejadgang til
de bagvedliggende ældreboliger med adressen Vestergade 51A-D.

1968

1969
1985/86
1990-2001

o. 1990

54

Præstebolig for Silkeborg Valgmenighed.
1912

1931
1938
1944
1987

# hm.
Søren Lemcke, ark., Kbh.//opførelse af præstebolig, Villa
Vesterlide, i én etage med høj kælder og udnyttet
tagetage//lystryk.
f. Silkeborg Valgmenighed.
? //opførelse af garage//usign. lystryk.
f. samme.
Jul. Moll//indv. ombygn. - herefter 2 lejl.//lystryk.
f. malerm. Fr. Therkildsen.
E. Svendsen Pedersen//ombygn. af lejl. på 1. sal//lystryk.
f. brygm. P. Nissen.
hv.//opførelse af dueslag bag garage//2 lystryk.
f. andelsforeningen ’Krudttønden’ v. Mogens Lykke Nielsen.

286

1999/2005

55

LKJ

Automobilforhandler Chr. Hansen.
1877
1919
1954/55

57

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort//dobbelthus og sidehus i én etage,
indeh. 4 lejl.// # hm. Jf. dog opmålingstegn., 1954.
f. ?
C. Jensen//tilbygn. af sidehus til værksted (’d’ på byggekort, 1955)
mel. sidehus (’b’) og baghus (’e’)//blåtryk.
f. staldforpagter Mads Christensen.
Midtjydsk Arkitektkontor v. Tage Rasmussen//ombygn. og
tilbygn. af overetage til forhus//3 lystryk.
f. automobilforhandler Chr. Hansen.
Børnehaven ’Lærkegården’.

1910
1974
1995

58

# hm.
C. Jensen//opførelse af enfam.hus i én etage m. udnyttet loftsetage,
samt sidehus i skel mod nr. 55 (nedrevet)//4 blåtryk.
f. købmd. C. Høeg.
Iflg. udskr. af Beslutningsprotokol f. Silkeborg Byråd, 9.9.1974//
kommunen køber ejendommen af fru Nielsine Jacobsen.
Silkeborg kommune, Ejendomsadmin.//ombygn. af loftsetagen i forb.
m. indretn. af daginstitution for 20 børn//4 lystryk.
f. børnehaven ’Lærkegården’.
Købmand M. Therkildsen.

o.1910-15
1916
1925
1952

59

# hm.
? //enfam.hus i én etage m.kælder og udnyttet tagetage// # hm.
Jf. dog 1916-tegn.
f. ? (LKJ).
Edv. Jensen//tilbygn. af træveranda til beboelse//blåtryk.
f. gårdejer A.C. Jensen.
K.P. Kristjansen//opførelse af garage og hønsehus bagerst på
grunden//blåtryk.
f. købmand M. Therkildsen.
E. Svendsen Pedersen//indv. ombygn.//lystryk.
f. fabrikant O. Dethlefsen.
Stadsingeniør P. Gunder Hansen.

1925/30

# hm.
P. Gunder Hansen, stadsing.//opførelse af tofam.hus i 2 etager
m. udnyttet tagetage og sidehus i én etage i skel mod
nr. 57//blåtryk.
(1925: iflg. tegn.//1930: iflg. BBR-opl.)
f. sig selv.
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1986

61

LKJ

Ans Arkitektkontor aps//ombygn. af tagetage til fuld lejl. samt tilføjelse
af altan i hele husets bredde mod gården//2 lystryk.
f. assurandør Kurt Bengtsson.
Mælkehandler S. Sørensen.

o.1900(?)
1925
1958
1983

62

# hm.
Hv.//dobbelthus i én etage og sidehus i skel mod nr. 63// # hm.
f. ? (LKJ)
J. Chr. Knudsen, tømrerm.//tilbygn. af vognport og stald til det eksist.
sidehus//pennetegning.
f. mælkehandler S. Sørensen.
Hv.//tilbygn. af værelse mel. for- og sidehus//lystryk.
f. fru Helga Jensen.
Hv.//indv. ombygn. samt flytn. af indgangsdør//2 lystryk.
f. Ejvind Nellemann Andersen.
Købmand Walther Bech - Fabrikant J.W. Darr.

1906
1925
1931
1965
1994

63

# hm.
R. Frimodt Clausen, Århus//opførelse af enfam.hus i 1½ til 2
etager//3 delvis farvelagte pennetegninger.
f. købmand Walther Bech.
Hans Chr. Rasmussen//opførelse af garage bagerst på grunden//blåtryk.
f. fabrikant og grosserer J.W. Darr.
Hans Chr. Rasmussen//tilbygn. til beboelse mod øst, incl. ny hovedindgang m. foranstillede jernsøjler//2 lystryk.
f. samme.
Bygningsinsp.s kontor v. Frode Johansen//indv. ombygn. i forb. m.
indretn. af børnehave//lystryk.
f. musikpædagog Dora Kjær.
Aage Jensen, rådg.ing.//indretn. af stueetage til beboelse og kontorer//
lystryk.
f. Erling G. Hede.
Murer Jacob Jacobsen.

o.1900(?)
1912
1960

# hm.
Iflg. referat af brev fra Justitsmin. af 11.7.1912//beboelseshus i én
etage// # tegn.mat.
f. ?
C. Jensen//tilbygn. af overetage – nu tofam.hus i 2 etager, samt opførelse af sidehus i 2 etager//pennetegn. og 2 blåtryk.
f. murer Jacob Jacobsen.
P. Møller Pedersen, ark.//opførelse af garage i forlængelse af (bag) det
eksist. sidehus//lystryk.
f. Marius Andersen.
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1970

64

DAI//opførelse af carporte i forlængelse af den eksist. garage//lystryk.
f. autoforhandl. Preben Nørgård.
Købmand Aage Schmidt.

o. 1905(?)
1908
1915

1937
1966

65

LKJ

1891
1912
1919
1969

66

# hm.
? //enfam.hus i én etage m. kælder og udnyttet tagetage//# hm.
Jf. dog 1915-tegn.
f. ? (LKJ)
Iflg. Byggeanm.//tilbygn. af veranda m. altan// # tegn.mat.
f. V. Brøchner.
Hv.//mindre indv. ombygn., samt tilbygn. af karnap på østsiden,
som forsynes med stor mosaikrude af Sv. HostrupPedersen//usign. pennetegn. af planer og snit, samt
farvelagt originalteg. af mosaikruden.
f. købmand Aage Schmidt.
Knud Sørensen//indv. ombygn.//lystryk.
f. samme.
E. Svendsen Pedersen//tilbygn. af forhøjet altan på havesiden//2 lystryk.
f. fru Regitze Larvé.
# hm.
Iflg. Byggekort//beboelseshus i én etage og 2 sidehuse, ligeledes
i én etage i skel mod nr. 67// # tegn.mat.
f. ?
C. Jensen//tilføjelse af kvist//blåtryk.
f. maskinsmed Chr. Jacobsen.
Hv.//tilbygn. af brænderum m.v. i forlængelse af sidehus//usign. farvelagt pennetegning.
f. maskinarbejder Hjalmar Petersen.
DAI//opførelse af carporte i forlængelse af brænderum//2 lystryk.
f. lærer J.A. Munk.
Bankbogholder M. Braad.

1907

67A-D

# hm.
A.S.K. Lauritzen, ark., Kbh.//opførelse af enfam.hus i én etage
m. kælder og udnyttet tagetage//3 lystryk.
f. bankbogholder M. Braad.
Midtjysk Boligselskab: almennyttigt boligbyggeri.

1944-63

# hm.
Niels H. Nielsen; E. Svendsen pedersen//vedr. flere ny-, til- og
ombygn.//7 lystryk. LA, KTP 684.
f. flere ejere.
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1994

1994/95

68

’Tidens Tegn’ v. Esben Pedersen//nedrivn. af alle eksist. bygninger,
d.v.s. forhus i 2 etager, sidehus i én, samt baghus i 3
etager//jf. nedrivningsplan.
f. Midtjysk Boligselskab.
’Tidens Tegn’ v. Esben Pedersen//opførelse af 12 almennyttiger
boliger, dels i forhus i 2 etager (6 lejl.), dels i baghus
i én etage, begge m. udnyttet tagetage//20 lystryk.
f. Midtjysk Boligselskab, Silkeborg, afd. 19.
Købmand N.A. Sørensen.

1904/06

1916
1988

69

LKJ

1900

1910
1956
1966
1982-88
1988/89

70

# hm.
K.P. Kristjansen//opførelse af enfam.hus i én etage m. udnyttet
tagetage og veranda mod haven//blåtryk.
(1904: iflg. BBR-opl//1906: iflg. tegn.)
f. købmand N.A. Sørensen.
K.P. Kristjansen//veranda lukkes m. et dør-/vinduesparti//2 blåtryk.
f. samme.
LMJ-BYG, Ringe//opførelse af carport//lystryk.
f. Cyril G. Jensen.
# hm.
Iflg. brev til Silkeborg Bygningskommission af 5.9.1900//ændring af
butiksvindue mod Vestergade// # tegn.mat.
f. købmand L. Hansen
(Karakteren af dette tidlige byggeri kan ikke umiddelbart fastslås.
Men nedrevet senest 1910, hvis oplysningerne på bygningsstamkort
er korrekte – jf. nedenfor. LKJ).
Iflg. Bygningsstamkort//dobbelthus i 2 etager og sidehus i én// # hm.
f. ?
S. Gonnov Nielsen, ing.//tilbygn. af wc mel. for- og sidehus//lystryk.
f. tømrer J.P.N. Nielsen.
Silkeborg kommune erhverver ejendommen.
Iflg. Byggekort, 1990//eksist. side- og baghuse nedrevet.
f. Silkeborg kommune.
Bygningsinsp.s kontor//indv. ombygn. og renov. af forhus, samt
opførelse af udhus//11 lystryk.
f. samme.
Overretssagfører L. Hansen.

1915
1920

# hm.
Kai Wilh. Lund, ark.//opførelse af enfam.hus i én etage m. kælder
og udnyttet tagetage//4 blåtryk.
f. overretssagfører L. Hansen.
Hans Chr. Rasmussen//tilbygn. af lukket veranda mod haven//blåtryk.
f. isenkræmmer Rydahl Petersen.
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1987

71

Plus Garten System A/S, Vejen//opførelse af carport//3 lystryk
f. Lone og Klaus Munch.
Maskinfabrikant P. Petersen.

1907
1912
1940
1996

72

# hm.
Iflg. BBR-opl.//for- og sidehus i én etage// # hm.
f. ?
Iflg. Byggeanm.//flytning af dør og vindue i forhus// # tegn.mat.
f. maskinarbejder Chr. Pedersen.
Max Pape//opførelse af værkstedsbygn. som sidehus bagerst på
grunden//lystryk.
f. maskinfabrikant P. Petersen.
Gludsted Byg//genopbygn. og udv. af værksteds- og depotbygn.
efter brand//lystryk.
f. Frederik Olsen.
Frk. Johanne Nielsen.

1912/15

1981

73

# hm.
M. Jensen, ark.//opførelse af tofam. i én etage m. kælder og
mansartetage//blåtryk.
(1912: iflg. tegn.//1915: iflg. BBR-opl.)
f. frk. Johanne Nielsen.
Aksel P. Nielsen//opførelse af carport//2 blyantstegn.
f. sig selv.
Dansk-Engelsk Benzin og Petroleums Co. – A/S Dansk Shell.
Hj. Vestergade – Toldbodgade.

1917
1918
1925
1931
1931/32

1953/54

# hm.
Iflg. Byggeanm.//opførelse af lysthus// # tegn.mat.
f. bankdir. Høeg.
A. Gravesen, ark., Kbh.//opførelse af enfam.hus i én etage m.
udnyttet tagetage mod Toldbodgade//lystryk.
f. murerm. Chr. Gravesen.
C. Jensen//tilbygn. af karnap til spisestuen//blåtryk.
f. overpakmester Mogensen.
Gerhard Ronne, Kbh.Ø//opførelse af benzinanlæg//lystryk.
f. Dansk-Engelsk Benzin og Petroleums Co.
A. Busk//nedrivn. af eksist. beboelse og opførelse af nyt tofam.hus i én etage m. udnyttet tagetage og et garageanlæg i forb. hermed mod Toldbodgade//2 lystryk.
f. vognmd. Chr. Lund.
A/S Dansk Shell v. J. Stene (?)//opførelse af servicehal i forb. m.
det eksist. benzinanlæg//pennetegn. og lystryk.
f. samme.

LKJ
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1973
1976
1988
1992

1994

74-78

LKJ

Eskild Hermansen//nedrivn. af benzinanlæg og indretn. af døgnkiosk i den eksist. servicehal//lystryk.
f. kloakm. Martin Damsgård.
Frede Østergaard//indretn. af grillbar i eksist. den døgnkiosk//lystryk.
f. sig selv.
Eskild Hermansen//tilbygn. til grillbar//lystryk.
f. Bent Østergård.
Arkitekt og Beregnerkontoret aps, Them//udv. af grillbar med ny
toiletbygn. og en ny glasfront mod Vesterg., samt nyt
køkken bag grillbar i skel mod nr. 71//5 lystryk.
f. samme.
hv.//tilbygn. af kølerum til køkken//2 lystryk.
f. samme.
Lunden.

1887
1887/88

1891
1901
1904
1918
1926/27
1929
1930/31
1936
1964
1988-90

# hm.
Iflg. Silkeborg Avis, 25.2.1887//”Kommunalbestyrelsen modtager
Ministeriets Tilbud om Leje af et Stykke af Lunden”.
Iflg. Bygningsstamkort//Det første Lunden. Bygn. i én etage med
udsigtsplatform på det flade tag// # tegn.mat.
(Jf. iøvrigt Silkeborg Avis, 29.4., 26.8. og 3.9.1887 og 10.6. 1888).
f. Silkeborg kommune.
Iflg. Silkeborg Avis, 30.12.1890 og Silkeborg Folkeblad, 4.3.1891//
den eksist. bygn. forhøjes med én etage// # tegn.mat.
f. samme.
Iflg. Silkeborg Avis, 24.1.1901//Silkeborg kommune køber Lunden af
Staten for 35.000 kr. Arealet omfatter 11 tdr. land.
C. Jensen//opførelse af bygn. til ishus og stald m.v.//delvis farvelagt
pennetegn.
f. samme. NEDREVET.
Edv. Jensen//opførelse af musikpavillon//blåtryk.
f. samme. NEDREVET.
Stadsing.s kontor//indretn. af toiletrum//blyantstegn. og 3 lystryk.
f. samme.
3 konkurrenceprojekter til ombygn. og udv. af Lunden//LA, KTP 200.
f. samme.
Hans Chr. Rasmussen//ombygn. og og tilbygn. af stor sal til eksist.
hovedbygn.//2 blåtryk.
f. samme.
Jul. Moll//mindre om- og tilbygn. til hovedbygn.//lystryk.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen//opførelse af transformatorstation på den østl. del
af grunden//3 lystryk.
f. Silkeborg kommunale Elværk.
’Årstiderne’//ombygn. og stor tilbygn. af ny sal til den eksist.
hovedbygn. m.v.//20 lystryk.
f. Silkeborg kommune.
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1994/95
1997

75

LKJ

’Årstiderne’//opførelse af musikpavillon//4 lystryk.
f. samme.
Ejendomsadmin.//opstilling af skulpturgruppe på plænen øst f.
friluftsteatret//2 lystryk.
f. samme.
Det Forenede Olie Kompagni A/S (BP) – Q8 Danmark A/S.
Hj. Vestergade – Toldbodgade.

o.1900(?)
1918
1938/39

1959

1964
1969
1969/70

1988
1997

77-77H

# hm.
? //enfam.hus i én etage// # hm. Jf. dog 1918-plantegn.
f. ? (LKJ)
Edv. Jensen//mindre indv. ombygn. samt opførelse af udhus til
cykler m.v.//2 blåtryk.
f. proprietær Niels Larsen, Ny Kærsgaard.
D.F.O.K. A/S, tekn.afd.//opførelse af værksteds- og vaskehal i
tilknytn. til eksist. beboelsebygn., samt etablering
af tag over benzinanlæg m.v.//2 lystryk.
f. Det Forenede Olie Kompagni A/S (BP).
Knud Sørensen//ombygn. af eksist. værksted i forb. m. opførelse
af salgsrum i hj. mel. beboelse og værksted. Endv.
opførelse af ny værkstedsbygn. på den bagerste del
af grunden//3 lystryk.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen//ombygn. af beboelse til kontor, lager m.v.//4 lystryk.
f. samme.
Nedrivn. af al eksist. byggeri m. undt. af værkstedsbygn., beliggende på den bagerste del af grunden/# tegn.mat.
f. samme.
Bygum Clausen & Gunnar Tinning, ark., Århus//opførelse af ny
salgsbygn. m. folkerum, ny overdækn. af det eksist.
benzinanlæg m.v., samt ombygn. af den eksist. værkstedsbygn.//8 lystryk.
f. samme.
Oil-Tec aps, Kolding//ombygn. af forplads m. benzinanlæg, incl. overdækning//7 lystryk.
f. Q8 Danmark A/S.
Oil-Tec aps, Kolding//opførelse af ”overdækket polérplads”//2 lystryk.
f. samme.
Maskinfabrikant B. Søndergaard – Murernes Andelsforretning.

1900

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort//beboelsesejendom i 2 etager, indeh. 4 lejl.
samt værksteds- og lagerbygn. i hhv. 1 og 2 etager
(’a’, ’c’ og ’d’ på byggekort, 1927-70)//
# hm. Jf. dog opmålingstegn., 1926.
f. ?
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1908
1915
1924
1925
1926

1946
1949
1961

LKJ

K.P. Kristjansen//ombygn. af lagerbygn. i 2 etager til beboelse, indeh.
2 lejl. (’d’ på byggekort, 1927-70)//blåtryk.
f. N. Busk.
Edv. Jensen//ombygn. af smedie og maskinværksted (’c’ på byggekort,
1927-70)//pennetegn. og blåtryk.
f. maskinfabrikant B. Søndergaard.
C. Jensen//forhøjelse af værkstedsbygn. m. én etage (’c’ på byggekort,
1927-70)//blåtryk.
f. samme.
C. Jensen//tilføjelse af tagkviste til forhus i forb. m. indretn. af lejl.
i loftsetagen (’a’ på byggekort, 1927-70)//blåtryk.
f. samme.
Edv. Jensen//tilføjelse af trappetårn i 2 etager til forhus (’b’ på byggekort, 1927-70)//blåtryk.
f. samme.
matr.nr. 109ay – i skel mod nr. 77J.
Valdemar Juul//opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 2 etager,
samt sidehus i én etage//2 lystryk.
f. købmand Johs. Laursen.
Arkitektkontoret, Sanatorievej 25//opførelse af materialeskur i én etage
bagerst på grunden//lystryk:
f. Murernes Andelsforretning. NEDREVET 1969.
DAI//om- og tilbygn. til side- og baghus i skel mod nr. 75 i forb. m.
indretn. af værelser og kontorer (’q’ på byggekort,
1927-70)//lystryk.
f. samme.

1963

Matr.nr. 109ao og 109ay sammenlægges til nyt matr.nr. 109ao.

1966

DAI//opførelse af tilbygninger i hhv. 2 og 1 etage mel. for- og sidehus mod nr. 75 (’u’ og ’v’ på byggekort, 1927-70))//
2 lystryk.
f. samme.
DAI//opførelse af tilbygn. i én etage mel. værksteds- og kontorbygn.
i skel mod nr. 75 (’x’ på byggekort, 1927-70), samt anlæg af carporte bagerst på grunden (’y’ på byggekort,
19927-70)//2 lystryk.
f. Jysk Murer- og Entrepenørforretning.
Ejner Olesen//indv. ombygn. af lejl. i forhus//3 lystryk.
f. dir. Frank Vishof Poulsen.
Ejner Olesen//ombygn. af mellembygningerne (’c’ og ’d’ på byggekort, 1927-70) til 2 lejl. og 7 vær.//15 lystryk.
f. samme.
Arkitektkontoret i Silkeborg//indv. ombygn. af lejl. i forhusets tagetage//4 lystryk.
f. samme.

1969

1988
1988/89
1993
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77J

LKJ

Det Danske Petroleums Aktieselskab.
1938

1939
1998

79

# hm.
Det Danske Petroleums Aktieselskab, tekn. afd.//opførelse af
benzinanlæg, omfattende beboelsesbygn. og vaskehal
i 2 etager, udstillingslokale og garager i én etage, samt
overdækkede benzinstandere//lystryk.
f. sig selv.
? //opførelse af større garageanlæg bagerst på grunden//usign. lystryk.
f. samme.
CKL Byg & Renovering, Silkeb.//opførelse af venterum, udestue
samt pusleplads til rengøring af biler m.v.//6 lystryk.
f. Ole Østergaard.
Silkeborg Tømmerhandel.
I 1932 udskilles matr.nr. 109au fra det opr. matr.nr. 109h.
Herefter Vestergade 79 og 79A.

i 1912
1912
1915
1916
1927

# hm.
Iflg. Byggekort//enfam.hus i én etage og stald som sidehus i skel mod
nr 81// # tegn.mat. Jf. dog 1912-, 1915- og 1944- tegn.
tilh. ?
A. Bundgaard, gartner//tilbygn. af veranda til forsiden af beboelsen ud
mod Herningvej (Vestergade)//pennetegn.
f. particulier P. Kristensen.
Niels Jensen, fabrikant//indretn. af wc m.v. i forhus//pennetegn. m.
grundplan under nr. 79A.
f. sig selv.
Hans Chr. Rasmussen//opførelse af motorhus samt åbent skur//
blåtryk under nr. 79A.
f. tømmerhandl. Hans Nørager, Silkeborg Tømmerhandel.
Hans Chr. Rasmussen//opførelse af åbent træskur til oplagring af
træ m.v.//blåtryk under nr. 79A.
f. samme.

1932

nr. 79A udskildt fra nr. 79.

1944

E. Svendsen Pedersen//større ombygn. af beboelsesejendom – bl.a.
nye døre og vinduer//2 lystryk, hhv. opmålings- og
ombygningstegn. Se endv. 5 detailtegn. af de nye døre
og vinduer i LA, KTP 348.
Iflg. brev af 29.3.1995//tilladelse til nedrivn. af al eksist. byggeri
på grunden//# tegn.mat.
f. Silkeborg Boligselskab.
C.E. Lundquist A/S, ark., Silkeborg//beboelsesejendom i 2 etager
m. udnyttet tagetage, indeh. 12 ungdomsboliger//
25 lystryk.
f. Silkeborg Boligselskab, afd. 33.

1995
1995-96
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79A

Murermester P.J. Sehested.
I 1932 udskildt fra nr. 79 som matr.nr. 109au.
1932
1932/33
1973

80-82

Al eksist. bygeri på grunden nedrives//# tegn.mat.
f. murermester P.J. Sehested.
? //opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. udnyttet tagetage,
indeh. 6 lejl.//usign. lystryk.
f. samme.
Mogens Sehested (?)//tilbygn. af 3 garager til udhus//lystryk, sign. M.S.
f. murermester Regnar Sehested.
Silkeborghallen – Vestergadehallen.

1954/57
1985/86
1994

81

LKJ

i 1917
1917

83

# hm.
Knud Sørensen//opførelse af idræts- og udstillingshal//5 lystryk.
(1954: iflg. tegninger//1957: iflg. byggeattest)
f. den selvejende institution ’Silkeborghallen’.
? //flytn. af hovedindg., samt udv. af kiosk og køkken//usign. lystryk.
f. samme.
’Årstiderne’//udv. ombygn. og renov. af hallen//4 lystryk.
f. Silkeborg kommune.
# hm.
Iflg. Byggekort, 1917//lidt tilbagetrukket forhus i én etage, samt
sidehus, indeh. vaskehus og stald (’a’ og ’b’ på byggekort, 1917)//# tegn.mat.
C. Jensen//forhøjelse af det eksist. sidehus m. en etage, samt opførelse
af åbent skur i forlængelse af sidehuset (’c’ på byggekort, 1917)//blåtryk.
f. S.P. Mikkelsen.
Fabrikant N.K. Bollerup.

1904
1909/10

1950
1990/91

# hm.
Iflg. Byggeanm.//opførelse af forhus i én etage// # tegn.mat.
f. slagter J. Henriksen.
- Hvis opført, så NEDREVET senest 1909.
J. Kornerup Bang, murerm.//opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. udnyttet tagetage, indh. 6 lejl., samt værksted
som sidehus i én etage i skel mod nr. 81//2 blåtryk.
f. K. Jacobsen.
Alfr. J. Mortensen//opførelse af papæskefabrik i én etage m. høj
kælder i skel mod nr. 85//2 lystryk.
f. fabrikant N.K. Bollerup.
C. Molte Jacobsen, rådgiv. ing.fa.//renov. af forhus//lystryk.
f. dir. Jan Morsing.
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1994

85

LKJ

C. Molte Jacobsen//indretn. af den tidl. papæskefabrik til klublokaler
for styrkeløfterforening//lystryk.
f. samme.
Landpost S. Rasmussen.

1896
1925
1978
1979

87

# hm.
Iflg. BBR-opl.//enfam.hus i én etage m. sidehus// # hm.
Jf. dog 1925-tegn.
f. ?
K.P. Kristjansen//tilføjelse af kviste mod gade og gård, samt tilbygn.
af brændehus til sidehus//blåtryk.
f. landpost S. Rasmussen.
Iflg. Byggeanm., Ole Kiilerich, ing.//indv. ombygn.// # tegn.mat.
f. Jytte og Anders Iversen.
Hv.//om- og tilbygn. til sidehus//4 lystryk.
f. samme.
Ejendomsmæglerfirmaet Vemmelund & Blokager.

1905

# hm.
Iflg. BBR-opl.//forhus i 2 etager m. butik, samt sidehus i én
etage, indh. bageri// # hm. Jf. dog 1925-plantegn.
f. ?
1916
Iflg. Byggeanm.//mindre indv. ombygn. i forhusets stueetage//
# tegn.mat.
f. bagerm. O. Schumann.
1923 og 25 C. Jensen//mindre indv. ombygninger i forhusets stueetage//2 blåtryk.
f. bagerm. P.H. Skafte.
1964
B. Hansen, hv.//ombygn. af forhusets stueetage, incl. facadeændring//
2 lystryk.
f. murerm. Søren Bjørn.
1983
Freddy N. Pedersen//ombygn. af forhusets tagetage//2 lystryk.
f. sig selv.
1986
Ejner Olesen//ombygn. af eksist. butik og tidl. bageri til kontorer m.v.,
incl. facadeændring//16 lystryk.
f. Vemmelund & Blokager, statsaut. ejendomsmægler.
1993/94
Preben Vemmelund og C. Molte Jacobsen, ing.//ombygn. af loftsetage
i forb. m. sammenlægn. af 2 lejl. her//4 lystryk.
f. Preben Vemmelund.
89A-C

Restauration Westend / Blue Moon / Wienerwald / Hasta la Vista Almennyttigt boligbyggeri.
1902-74

# hm.
C. Jensen; Alfr. J. Mortensen; Max pape; Tage Aaboe Christensen//
vedr. adskillige ny-, til- og ombygn.// 1 blå- og 12 lystryk.
LA, KTP 685.
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1983
1983-84

1994

91A-C og
Grønnegade 1-3

LKJ

f. flere ejere.
Al eksist. byggeri på grunden nedrives//# tegn.mat.
K. Kristiansen, ark.//opførelse af beboelsesejendom i 3 etager
som forhus og mellembygn. i 3 etager, forbundet
ved trappehus, i alt indeh. 21 lejl.//11 lystryk.
f. Silkeborg Boligselskab, afd. 16.
Løve Savværk A/S, Bryrup//opførelse af 6 carporte bagerst på grunden//
32 lystryk.
f. samme.
Silkeborg Boligselskab.
Hj. Vestergade – Grønnegade.

1958/59
1959/60

1985
1992
1994

93 og
Grønnegade 2

# hm.
Al eksist. byggeri på grunden nedrives//# tegn.mat.
f. Silkeborg Boligselskab.
Tage Aaboe Christensen//beboelsesejendom i 3 etager m. servicestation (på hj. Vesterg.-Grønneg.), butik og
garager m.m.//10 lystryk.
f. samme.
Ejner Olesen//ombygn. af eksist. servicestation og værksted til administrationskontorer for Silkeborg Boligselskab//6 lystryk.
f. samme.
C.E. Lindquist, ark.//ombygn. af butik, Vesterg. 91A, til lejl.//4 lystryk.
f. samme.
Veksø Miljøstation, Taulov//opførelse af affaldshus i skellet mellem
nr. 89 og 91//5 lystryk.
f. samme.
Købmand N.P. Faurholt.
Hj. Vestergade og Grønnegade.

1909
1921
1963
1965
1976

95

# hm.
Iflg. Byggeanm.//opførelse af beboelsesejendom i 2 etager
m. hjørnebutik// # tegn.mat.
f. købmand N.P. Faurholt.
K.P. Kristjansen//ombygn. af butiksvinduer i hjørnebutik//blåtryk.
f. samme.
Niels H. Nielsen//indv. ombygn. af 1.sals lejl.//lystryk.
f. automobilhandl. Arne Pedersen & Søn.
DAI//udv. af dør i hjørnebutik//lystryk.
f. købmd. E. Faurholt.
Niels H. Nielsen//ombygn. af stueetagen, incl. hjørnebutik//2 lystryk.
f. Arne Petersens dødsbo.
Købmand Jens Hansen.

-

# hm.
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o. 1910(?)
1941
1981

97

? //tofam.hus i én etage m. udnyttet tagetage og sidehus// # hm.
Jf. dog opmålingstegn., 1941.
f. ? (LKJ)
Tage Aaboe Christensen//ombygn. af stue- og taglejligheder, incl.
facadeændringer//lystryk.
f. købmd. Jens Hansen.
Peter Frydenlund//udskiftning af kviste og indsættelse af tagvinduer//lystryk.
f. sig selv.
Politibetjent J.H. Bak.

1920
1933
1955
1960
1976
1997

99

LKJ

i 1901
1901
1950

100

# hm.
Iflg. BBR-opl.//beboelsesejendom i 2 etager m. butik, samt sidehus
i én etage// # hm.
f. ?
Eivind Kristiansen//ombygn. af og tilbygn. til sidehus, samt opførelse af
åbent skur bagerst på grunden//blåtryk.
f. politibetjent J.H. Bak.
J.H. Bak, pens. overbetjent//ombygn. af del af sidehus til garager//
pennetegn.
f. sig selv.
Niels H. Nielsen//indretn. af 2 butikker i stueetagen, incl. facadeændring//4 lystryk.
f. Egon Fisker.
H.M. Kvist, ark.//ombygn. og udv. af butik//lystryk.
f. købmand G. Vemmelund.
Arkitekthuset i Silkeborg//indretn. af pizzaria i stueetagen, incl.
facadeændring//2 lystryk.
f. ejendomsmægler Preben Vemmelund.
# hm.
Hv.//forhus i én etage og sidehus// # hm.
tilh. ?
Iflg. Byggeanm.//indsættelse af butiksdør og –vindue// # tegn.mat.
f. P. Petersen.
(P.N.)//opførelse af tørrerum og garage bagerst på grunden//lystryk,
sign. P.N.
f. chauffør Ejner Pedersen.
Assistens Kirkegård – Vestre Kirkegård.

1880
1884

# hm.
En ny kirkegård anlægges som assistens-kirkegård for Østre
Kirkegård, nu Den gamle Kirkegård.
Anton Rosen//opførelse af ligkapel//# hm. – ill. i Jan Horskjær:
Silkeborg 1845-1982, s. 125.
f. Silkeborg Menighedsraad. NEDREVET i slutn. af 1960’erne (LKJ).
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1912
1940-42
1963/64
1964/65
1966
1969-73
1978
1982/83
1992/93
1998/99

101

Edv. Jensen//ombygn. af og tilbygn. til ligkapellet//2 blåtryk.
f. samme.
Knud Sørensen//opførelse af nyt kapel og krematorium//2 lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen & Ejner Olesen//ombygn. af og tilbygn. til den gamle
overgartnerbolig//2 lystryk.
f. Silkeborg Kirkegårde. NEDREVET 1978.
DAI//opførelse af ny bolig til kirkegårdsinspektøren - senere
ombygget til kirkegårdskontor//3 lystryk.
f. samme. NEDREVET 1998.
DAI//opførelse af urnemur og ombygn. af kolumbariet//2 lystryk.
f. samme.
DAI//udv. af urnemur m.v.//6 lystryk.
f. samme.
DAI//opførelse af ny personale- og redskabsbygn.//5 lystryk.
f. samme. NEDREVET 1998.
Knud Sørensen & Ejner Olesen//tilbygn. af vente- og personalerum
til kapelkrematoriet//7 lystryk.
f. samme.
Ejner Olesen//større ombygn. af krematoriet//10 lystryk.
f. samme.
Arkitekthuset i Silkeborg//opførelse af ny administrationsbygn.
med bibeholdelse af visse bygningsdele fra 1964huset, samt nye folkerums-, maskin- og værkstedsbygninger//29 lystryk.
f. samme.
Papirarbejder Egon Nielsen.

1917

1944
1945

103

LKJ

1899
1930
1944

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort//dobbelthus som forhus, samt sidehus
(vaskehus) og baghus (beboelse), alt i én etage//
# hm. Jf. dog 1944-tegn.
f. ?
Knud Sørensen//tilføjelse af kviste på baghus – her nu 2 lejl.//2 lystryk.
f. papirarbejder Egon Nielsen.
Knud Sørensen//forhuset forhøjes med én etage – her nu 4 lejl.//
lystryk.
f. samme.
# hm.
Iflg. BBR-opl.//beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet tagetage, samt sidehus i én etage// # hm.
f. ?
Th. Madsen, tømrerm.//indretn. af wc-er//blåtryk.
f. gartner A.P. Pedersen.
Knud Sørensen//indretn. af wc-er//lystryk.
f. samme.
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1981

105

LKJ

Martin Nielsen, hv.//tilbygn. af garage til sidehus//lystryk.
f. N. Boserup Poulsen.
Hilmer Justesen, hv., Virklund//udbygn. af kvistene mod gade og
gård til gennemgående kvistpartier//3 lystryk.
f. samme.
Handelsgartner Chr. Frydenslund Pedersen.

1939/39
1989/90

107-09

# hm.
Max Pape//opførelse af butiks- og beboelssejendom i 4 etager,
indeh. 11 lejl. og hjørnebutik//2 lystryk.
f. handelsgartner Chr. Frydenslund Pedersen.
Askøe, rådg.ing.fa., Silkeb.//renov. af samtlige altaner//2 lystryk
f. Nestor Finans A/S, Silkeborg.
Murermester Verner Nielsen.
Omkr. 1990 bliver grundstykket udskildt fra bl.a.Vestergade 111.

1991/91

111

# hm.
’Årstiderne’//opførelse af beboelsesejendom i 2 etager, indeh.
6 ejerlejl.//9 lystryk.
f. murermester Verner Nielsen.
Murermester P.Petersen (?).

1897/1905

1915
1964
1971
1977
1991

113

# hm.
P. Petersen (?), murerm. //opførelse af enfam.hus i én etage m. udnyttet tagetage (’a’ på byggekort, 1977)// # tegn.mat.
(1897: iflg. BBR-opl.//1905: iflg. byggeanm.)
f. sig selv.
K.P. Kristjansen//indretn. af wc i kælderen//blåtryk.
f. enkefru P. Petersen.
? //opførelse af garageanlæg m. 9 garager//usign. lystryk.
f. pianostemmer og instrumentmager P.E. Møller Jensen.
Mogens Klemmensen, ark., Kjellerup//tilbygn. af udstillingslokale
til beboelse (’d’ på byggekort, 1977)//2 lystryk.
f. samme. NEDREVET 1991.
Mogens Klemmensen//tilbygn. af demonstrationslokale til udstillingslokale (’e’ på byggekort, 1977)//4 lystryk.
f. samme. NEDREVET 1991.
’Årstiderne’//ombygn. af enfam.hus til tofam.hus//2 lystryk.
f. murermester Verner Nielsen.
Murermester N.P. Sørensen.

-

# hm.
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K.P. Kristjansen//opførelse af enfam.hus i én etage m. udnyttet
tagetage//blåtryk.
f. murermester N.P. Sørensen.
Kristoffer Hansen//opførelse af garageanlæg bagerst på grunden//
lystryk.
f. vognmand A.G. Nonbo.
Handelsgartner R.P. Pedersen.

o.1880
1916
1917
1968
o.1980(?)

117

# hm.
Jf. Bygningsstamkort ved Vesterg. 117//enfam.hus i én etage,
sam.byg. m. nr. 117// # hm.
f. ? (LKJ)
P. Petersen, murerm.//opførelse af sidehus i én etage til beboelse,
vaskehus m.m.//pennetegn.
f. handelsgartner R.P. Pedersen.
Hv.//tilføjelse af kvist til forhus//usign. pennetegn.
f. samme.
Hv.//ombygn. af tagetage mod gård//usign. lystryk.
f. flymekaniker Vilner Jensen.
Hv.//gavlsiden og facaden mod Vesterg. skalmuret// # hm.
f. ? (LKJ).
Konservator Chr. Aaboe Sørensen – Dyreklinikken Vestergade.

1880
1930
1951
1964
1966
1989

119

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort//forhus i én etage// # hm. Jf. dog 1930-tegn.
f. ?
Eivind Kristiansen//mindre ombygn. i forhus samt opførelse af
sidehus i én etage m. beboelse, værksted m.m.//lystryk.
f. konservator Chr. Aaboe Sørensen.
Tage Aaboe Christensen//tilbygn. af mellembygn. i én etage til eksist.
værksted m.v.//lystryk.
f. samme.
Niels H. Nielsen//mindre ombygn. af butiksfacade mod Vesterg.//lystryk
f. samme.
Niels H. Nielsen//om- og udbygn af tagetage i forhus mod gård//lystryk.
f. samme.
? //nedrivn. af del af mellembygn. og ombygn. af ejendommen
til dyreklinik//usign. lystryk af plan.
f. Dyreklinikken Vestergade v. P. Didriksen.
Arbejdsmand Anders Kristian Jensen.

1918/19

# hm.
A. Ustrup//opførelse af tofam.hus//pennetegn.
f. arbejdsmand Anders Kristian Jensen.
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1949

121

Alfr. J. Mortensen//de to gavlvinduer mod Vestergade slås sammen
til et//lystryk.
f. Friis Rasmussen.
Væver S.K. Sørensen.

1902
1930/32

1941

123

# hm.
Iflg. BBR-opl.//opførelse af beboelses- og vaskehus i én etage midt
på grunden// # hm.
f. ?
A. Lund Thygesen og Max Pape//opførelse af beboelsesejendom
i 2 etager m. kælder og mansartetage som forhus,
indeh. 5 lejl.//lystryk.
(1930: iflg. tegn.//1932: iflg. BBR-opl.)
f. væver S.K. Sørensen.
Hv.//instal. af wc i mellembygn.//pennetegn.
f. samme.
Købmand M. Therkelsen.

1909/10

1916

125

# hm.
K.P. Kristjansen//opførelse af enfam.hus i én etage m. udnyttet
tagetage, samt side- og baghus m. stald og vognport//2 blåtryk.
f. købmand M. Therkelsen.
K.P. Kristjansen//udv. af veranda//blåtryk.
f. samme.
Elektromekaniker E. Klostergaard jensen.

o.1910(?)
1946
1949
1953
1960/61

# hm.
? //opførelse af tilbagetrukket enfam.hus i én etage m. udnyttet
tagetage (’a’ på byggekort, 1946-67)// # hm.
f. ? (LKJ).
N.A. Jensen (?), tømrer//opførelse af værkstedsbygn. i én etage som
sidehus (’c’ på byggekort, 1946-67)//usign. pennetegn.
f. sig selv.
Alfr. J. Mortensen//tilbygn. til eksist. værksted (’d’ på byggekort,
1946-67)//lystryk.
f. elektromekaniker E. Klostergaard Jensen.
Alfr. J. Mortensen//tilbygn. af nyt værksted i én etage bag eksist.
værkstedsbyggeri (’e’ på byggekort, 1946-67)//lystryk.
f. samme.
Alfr. J. Mortensen//tilbygn. af lille kontor mel. for- og sidehus
(’f’ på byggekort, 1946-67)//lystryk.
f. samme.

LKJ
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1967

127
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Alfr. J. Mortensen//tilbygn. af lille lager i én etage som sideog baghus mod nr. 123 bagerst på grunden (’g’ på
byggekort, 1946-67)//lystryk.
f. samme.
Kristoffer Hansen//tilbygn. af større lager i én etage som baghus
(’h’ på byggekort, 1946-67)//2 lystryk.
f. automekaniker Peter Hold.
Murermester N.P. Sørensen.

1913
1924

129

# hm.
K.P. Kristjansen//opførelse af tilbagetrukket enfam.hus i én etage
m. udnyttet loftsetage//2 blåtryk.
f. murermester N.P. Sørensen.
J. Chr. Knudsen, murerm.//opførelse af garage som sidehus mod nr.125//
pennetegning.
f. sparekassebogholder C.L. Albrechtsen.
Smedemester K.B. Johansen.

1907

1945/46

1946
1946
1951
1992

131A-F

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort//enfam.hus i én etage som forhus samt
sidehus (’a’ og ’b’ på byggekort, 1946-51)//# hm.
Jf. dog opmåling på 1946-tegning.
f. ?
Valdemar Juul//ombygn. af og tilbygn. til forhus samt opførelse
af smedie og maskinværksted (hhv. ’c’ og ’d’ på
byggekort, 1946-51)//2 lystryk.
f. smedemester K.B. Johansen
Valdemar Juul//opførelse af garage bag eksist.sidehus (’e’ på byggekort, 1946-51)//lystryk.
f. samme.
Valdemar Juul//tilbygn. af kontor bag eksist. garage (’f’ på byggekort, 1946-51)//lystryk.
f. samme.
Kristoffer Hansen//opførelse af lagerbygn. bag maskinværksted i skel
mod nr. 131 (’g’ på byggekort, 1946-51)//lystryk.
f. samme.
Hv.//ombygn. af og tilbygn. til sidehus og maskinværksted m.m. (fra
’b’ til ’d’ på byggekort, 1946-51)//2 lystryk.
f. smedemester Per Dyrby Ludvigsen.
Farveriejer Hans Christiansen – Silkeborg Dampvaskeri.

1910

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort//farveri- og vaskeribygn. i én etage
(’a’ på byggekort, 1952)// # hm.
f. farveriejer Hans Christiansen.
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1916
1916
1920
1920
1952

133A-D

Magnus Jensen, hv.//opførelse af vandtårn//pennetegn.
f. samme.
Iflg. Byggeanm.//eksist. træskur opmures som sidehus (’b’(?) på
byggekort, 1952)// # tegn.mat.
f. samme.
Iflg. Byggeanm.//opførelse af kedelhus i 2 etager (’c’ på byggekort,
1952)//usign. pennetegn.
f. samme.
Iflg. Byggeanm.//tilbygn. af lager til og bag farveribygn. (’e’ (?)
på byggekort, 1952)//usign. pennetegn.
f. samme.
Palle Hjur Møller, ark., Odense//tilbygn. af strygestue og garage
bagerst på grunden (’d’ (?) og ’f’ på byggekort, 1952)//
lystryk.
f. Silkeborg Dampvaskeri.

1985

Vaskeriet ophører, og al eksist. byggeri på grunden nedrives.

1986/87

A.C. Andersen, ark., Ry//opførelse af 3 dobbelthuse i 1½ etage og
udhus//11 lystryk.
f. Fællesbyg ApS, Tietgensvej 13, Silkeborg.

til 1976
1977

# hm.
Eksist. møbelfabrik, som likviderer.
I/S Virkelyst, Virklund//nedrivn. af dele af den tidl. møbelfabrik
og ombygn. af resten til 29 ejerlejl.//11 lystryk.
f. sig selv.

135

LKJ

Murermester Simon Petersen.
1906

1926

137

# hm.
K.P. Kristjansen//beboelseshus i 2 etager m. udnyttet tagetage,
indeh. 2 lejl. (sam.byg. m. nr. 137) og sidehus
i én etage//blåtryk v. nr. 137.
f. murermester Simon Petersen.
Hv.//tilbygn. af hønsehus til sidehus//usign. blyantstegn.
f. Petra M. Hjorth.
Murermester Simon Petersen.

1906

1920

# hm.
K.P. Kristjansen//beboelseshus i 2 etager m. udnyttet loftsetage,
indeh. 4 lejl. (sam.byg. m. nr. 135), og sidehus i
én etage//blåtryk.
f. murermester Simon Petersen.
Hv.//tilbygn. af stald og vognport til og bag sidehus//usign. pennetegn.
f. Jørgen Jensen.
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# hm.
Iflg. BBR-opl.//forhus i én etage m. udnyttet tagetage og sidehus// # hm.
f. ?
Hv.//opførelse af åben carport mod Vestergade//lystryk.
f. Knud Otto Andreasen.
Trafikassistent Viggo T.Kristensen.

1939
1978/79

141

# hm.
Tage Aaboe Christensen//opførelse af enfam.hus i én etage m.
udnyttet tagetage//lystryk.
f. trafikassistent Viggo T. Kristensen.
Fr. Lysholt Hansen, ing.//tilbygn. af udhus og carport til og bag beboelseshuset//lystryk.
f. Jørn Mogensen.
Lagerforvalter P. Mathiesen.
Hj. Vestergade – Drechselsvej.

1902
1931

142

# hm.
Iflg. Bygningsstamkort//dobbelthus i én etage m. udnyttet tagetage, indeh. 4 lejl.// # hm.
f. ?
Svend Aage Rasmussen, murerm.//tilbygn. af beboelsesfløj i
én etage m. høj kælder og udnyttet tagetage langs
Drechselsvej//lystryk.
f. lagerforvalter P. Mathiesen.
Disponent J. Buttenschøn.

1942
1973
1974

143

# hm.
Knud Sørensen//opførelse af enfam.hus//lystryk.
f. disponent J. Buttenschøn.
Torben Elsving, inspektør//tilbygn. af havestue til og foran
opholdsstuen//lystryk.
f. sig selv.
Torben Elsving//tilbygn. af garage til redskabsrum//lystryk.
f. sig selv.
Prokurist H.P. Hansen.
Hj. Vestergade – Drechselsvej.

1931

# hm.
Hv.//opførelse af tofam.hus//usign. blåtryk.
f. prokurist H.P. Hansen.
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Hv.//tilbygn. af garage//2 usign. blåtryk.
f. prokurist H.P. Hansen.
”Vesterbo”, aldersrenteboliger - ældreboliger.

1942/43
1953
1964-90
1991-93

# hm.
Knud Sørensen//opførelse af 53 aldersrenteboliger i 3 blokke
i 2 etager samt fælleshus//lystryk af situationsplan.
f. Silkeborg kommune.
Bygningsinsp.s kontor v. Knud Lisberg//indretn. af kommandocentral
for Civilforsvaret i kælderen//lystryk.LA, KTP 67.
f. Civilforsvaret.
Bygningsinsp.s kontor; Knud Sørensen//vedr. flere ombygn. m.v.//
2 blyants- og 10 pennetegn., samt 9 lystryk. LA, KTP 760.
f. AB, afd. 34.
DAI//ombygn. af de opr. 53 enheder til 36 ældreboliger//20 lystryk.
f. samme.

145

o.1890(?)

# hm.
Hv.//opførelse af enfam.hus i én etage m. udnyttet tagetage,
sam.byg. og opr. identisk m. nr. 147// # hm.
f. ? (LKJ).

147

o.1890(?)

# hm.
Hv.//opførelse af enfam.hus i én etage m. udnyttet tagetage,
sam.byg. og opr. identisk m. nr. 145// # hm.
f. ? (LKJ)
K. Kristiansen// ombygn. af og tilbygn. til og bag beboelsen bag
denne
f. bestyrer H. Clausen.

1969/70

149

Tømrermester Niels J. Nielsen.
1972/75

155

# hm.
Karl Jørgensen, ark., Ans//opførelse af enfam.hus m. built-up
tag og fuld kælderetage mod haven//5 lystryk.
(1972: iflg. byggekort//1975: iflg. tegn.)
f. tømrermester Niels J. Nielsen, Lemming.
Skrædder J.H. Eriksen – Anlægsgartner Aage D. Christensen.
Hj. Vestergade – Pandurosvej.

1906

# hm.
Hv.//opførelse af grundmuret lysthus m. kælder og veranda//farvelagt pennetegn.
f. skrædder J.H. Eriksen. NEDREVET 1966.
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1912
1966/67
1971
1973/75

1996

159

Murermester S.J. Jørgensen – Murermester A.S. Storgaard Købmand Th. Møller.
Hj. Vestergade – Pandurosvej.
1919
1921
1922
1927
1936
1960

161-67

# hm.
K.P. Kristjansen//opførelse af tofam.hus//blåtryk.
f. murermester S.J. Sørensen.
K.P. Kristjansen//tilbygn af butik m. beboelse til det eksist.
tofam.hus//blåtryk.
f. murermester A.S. Storgaard.
C. Jensen//tilbygn. af brændsels- og wc-rum til sidehuset//blåtryk.
f. samme.
Hv.//tilbygn. af garage til sidehuset bagerst på grunden//pennetegn.
f. fru Kirstine Møller.
Ejvind Kristiansen//ombygn. og udv. af den bagerste del af sidehuset, incl. garagen, til beboelse//lystryk.
f. købmand Th. Møller.
Hv. (J.R.H.)//opførelse af garage mod Pandurosvej//lystryk.
f. samme.
Murermester A.S. Storgaard.

1915/20

(nr.161)

Iflg. Byggekort, 1912//opførelse af åbent skur mod Herningvej//
# tegn.mat.
f. particulier J.H. Eriksen. NEDREVET senest 1966.
Max Pape//opførelse af mindre blomsterbutik i én etage m.
kælder (’a’ på byggekort, 1966-73)//2 lystryk.
f. anlægsgartner Aage Dybdahl Christensen.
H.M. Kvist//tilbygn. til butik (’b’ på byggekort, 1966-73)//lystryk.
f. samme.
Mogens Ib, ark., Virklund//opførelse af enfam.hus i tilknytn. til
eksist. butik (’c’ på byggekort, 1966-73)//3 lystryk.
(1973: iflg. byggekort//1975: iflg. tegn.)
f. samme.
Hv.//tilbygn. af halvtag til beboelse mod haven//2 lystryk.
f. blomsterforretn. ’Adonis’ v. Ena Elin Hansen.

1921

# hm.
H.A. Fleischer og Kaj Vilh. Lund, ark.//opførelse af 2 sam.byg.
og identiske beboelsesejendomme i én etage m.
høj kælder og mansartetage og midtanbragte gavlrisalitter, indeh. hver 4 lejl.//blåtryk v. nr. 161.
(1915: iflg. tegn.//1920: iflg. BBR-opl.)
f. murermester A.S. Storgaard.
Hv.//tilbygn. af lille sidehus i skel mod nr. 163/usign. blyantstegn.
f. Søren M. Jensen.

LKJ
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Væver Laurs L. Petzing.
1916/20

1958

171

# hm.
S. Pedersen, murer//opførelse af beboelseshus i én etage m.
høj kælder og mansartetage, sambyg. m. nr. 167//
2 pennetegn.
(1916: iflg. tegn.//1920: iflg. Bygningsstamkort)
f. væver Laurs L. Petzing.
Viggo Larsen, arbejdsmd.//opførelse af garage i skel mod nr. 171//
lystryk.
f. sig selv.
Snedker Hans W. Christensen - Tandtekniker Harald Jørgensen.

1929
1974/75

1995

173

# hm.
K. Fastrup, tømrerm.//opførelse af sidehus i én etage til beboelse
i skel mod nr. 173//pennetegn.
f. snedker Hans Winther Christensen.
K. Andersen & H. Rasmussen, ark.fa., Brædstrup//opførelse af
enfam.hus midt på grunden i tilknytn. til det eksist.
sidehus//lystryk.
f. tandtekniker Harald Jørgensen.
Hv.//opførelse af carport (lovliggørelse) og havestue//2 lystryk.
f. Susanne Mohr Thomsen.
Murermester Hans Pedersen.

1935/36

175

# hm.
Max Pape//opførelse af tofam.hus i 2 etager m. høj kælder//lystryk.
f. murermester Hans Pedersen.
Maskinarbejder O. Sørensen.
Oprindelig hj. Vestergade – Ørnsøvej.

1937/38

# hm.
Max Pape//opførelse af tofam.hus i 2 etager m. høj kælder//lystryk.
f. maskinarbejder O. Sørensen.

309

1999/2005

LKJ

ØSTERGADE

Historie.
I den sidste halvdel af 1930-erne blev planerne for en omfattende
regulering af den stærkt trafikerede Østergade lagt fast. Som det
første blev Chr. 8. Vej ført tværs over Østergade med retning mod
Alderslyst. Det bevirkede, at det gamle, hæderkronede Hotel Silkeborg blev nedrevet. Hotellet havde indtil da dannet point-de-vue
for Chr. 8. Vej mod Østergade.
Herfter var planen, at hele den sydlige side af Østergade skulle
bortsaneres. Det satte besættelsen i 1940-45 dog en stopper for, og
først i 1951-52 blev saneringen gennemført, og det store ’Østerportbyggeri’ fuldendt 1952-54.
De oprindelige kommunale arkivalier, som vedrører de bortsanerede
ejendomme Østergade 2-24, lige numre, befinder sig nu på Lokalhistorisk Arkiv (LA), hvor de er registreret som følger:
Østergade 2 // LA, KTP 692
4A // - 693
4B // - 694
6 // - 695
8 // - 696
10 // - 697
12 // - 698
14 // - 699
16 // - 700
18 // - 701
20 // - 702
22 // - 703
24 // - 705
1-3

Tekstilfabrikken Silkeborg – ’Søjlehuset’.
1929-69

1974
1975-76
1997/98

# hm.
Henning Helger; K.P. Kristjansen; Hans Chr. Rasmussen // vedr. flere
ny-, til- og ombygn., især i forb. m. forhuset mod Østergade // 4 blå- og 6 lystryk. LA, KTP 691.
f. Tekstilfabrikken Silkeborg og Silkeborg kommune.
Al eksist. byggeri på den forreste del af grunden nedrives // # tegn.mat.
f. Silkeborg kommune.
Knud Sørensen & Ejner Olesen // opførelse af butiks- og kontorejendom i 3 etager // 25 lystryk.
f. samme.
Arkitekthuset i Silkeborg // udv. af butik i stueetagen, incl. facadeændring // 5 lystryk.
f. samme, udlejet til ’Søjlehusets Læderhandel’.
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’Østerport’, afsnit ’b’.
Hele Østerport-komplekset er opført i fire byggeafsnit, ’a’ – ’d’;
’a’, placeret mod Torvet og ’d’ (den gamle rutebilstation) mod kirken,
er begge opført 1938-40. Vedr. afsnit ’c’, se nedenfor.
Jf. byggekort for hele komplekset under Torvet 12-14.
1952-54

5(A)

Knud Sørensen // butiks-, kontor- og beboelsesejendom i 4 etager
m. kælder og udnyttet tagetage // 5 lystryk.
f. ’Ejendomsselskabet Østerport II A/S’.
Købmand Olaf Nors – Isenkræmmer Th. Knap.

1852-66
1866-84
1884-95
1895-1910
1910-31
1931-32
19321862
i 1918

1928/29

Ejerforhold.
Anton Knud Rasmussen, købmand.
A. Larsen, isenkræmmer.
J. Paulsen, købmand.
Jes Klindt, købmand.
Olaf Nors, købmand.
Fir. Rydahl Petersen og Jørgensen.
C. Rydahl Petersen, isenkræmmer.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af for- og sidehus// # hm.
f. købmand Anton Knud Rasmussen.
Iflg. Byggekort, 1918 // eksist. butiks- og beboelsesejendom i 2 etager
som forhus mod Østergade, samt sidehuse i hhv. 1 og 2
etager // # tegn.mat.
tilh. købmand Olaf Nors.
Edv. Jensen // påbygn. af en etage til sidehuset t.v. (’d’ på byggekort,
1918) og opførelse af lagerbygn. i en etage som sidehus
på grunden (’h’ på byggekort, 1918) // 7 lystryk.
f. samme.

1958

Den bagerste del af grunden udskilles som matr.nr. 47a, Østergade 5B.

1959

Niels H. Nielsen // ombygn. af butikslokaler mod Østergade // 3 lystryk.
f. isenkræmmer Th. Knap.
Niels H. Nielsen // opførelse af tilbygn.i 2 etager til forhuset mod gården
(del af ’a’ på byggekort, 1964) // 4 lystryk.
f. samme.
Niels H. Nielsen // om- og tilbygn. af forretningslokaler i 2 etager
til forhuset i gården// 10 lystryk.
f. samme.
A/S Akryma af 1968 // opsætning af facadebeklædning (aluminiumspaneler) på, samt en fast baldakin over butiksfacaden // lystryk.
f. samme.

1962
1964-65
1972
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Købmand Olaf Nors – Isenkræmmer C. Rydahl Petersen.
Vedr. ejerforhold indtil 1958, se Østergade 5A.
1908
1918
1958
1958

7

# hm.
Hv. // opførelse af lagerbygn. i 2 etager som sidehus i skel mod nr. 7//
usign. pennetegn.
f. købmand Jes Klindt.
Edv. Jensen // opførelse af lagerbygn. i en etage i skel mod nr. 3 //
blåtryk.
f. isenkræmmer Olaf Nors. Nedrevet.
Grundstykkes udskilles fra matr.nr 47 som nr. 47a. Jf. Østergade 5A,
det nuv. matr.nr. 47B, og byggekortet her.
Knud Sørensen // delvis nedrivn. og ombygn. af eksist. baghus i forb.m.
opførelse af ny lager- og kontorbygn. i 2 etager (jf. byggekort, 1958) // 2 lystryk.
f. isenkræmmer C. Rydahl Petersen.
Distriktslæge F.C. Lund – Ingeniør Fr. Chr. Schou.

1852-80
1880-1933
19331900
1916
1933
1934
1938
1939

1941/42

Ejerforhold.
Anton Knud Rasmussen, købmand.
F.C. Lund, distriktslæge.
Frederik Chr. Schou, ingeniør.
# hm.
Iflg. Bygningsstamkort // butiks-(?) og beboelsesbygn. i 2 etager
som forhus // # hm.
f. distriktslæge F.C. Lund.
C. Jensen // indretn. af automobilgarage i sidehus (muligvis ’e’ på
byggekort, 1945) // blåtryk.
f. samme.
Knud Sørensen // ombygn. af forhusets stueetage, incl. facadeændring //
lystryk.
f. ingeniør Fr. Chr. Schou.
Knud Sørensen // opførelse af værkstedsbygn. i 2 etager som sidehus
(’b’ på byggekort, 1945) // lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen // opførelse af værkstedsbygn. i én etage som baghus
(’c’ på byggekort, 1945) // lystryk.
f. samme.
Knud Sørensen // tilbygn. af bogtrykkeri i 2 etager (’d’ på byggekort,
1945) til og bag den eksist. værkstedsbygn. (’e’ på bygge1945) // lystryk.
f. samme.
Tage Aaboe Christensen // tilbygn. af butik- og værkstedsbygn i 2 etager
til den eksist. værkstedsbygn. (’b’ på byggekort, 1945) //
lystryk.
f. samme.
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1946
1962
1963
1979
1980
1987

9
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Max Pape // tilbygn. af en etage til forhuset i forb.m. ombygn. af
dette, samt opførelse af tilbygn. hertil i 2 etager mod
gården (’f’ på byggekort, 1945) // 2 lystryk, incl. opmålingstegn. – Tegn.mat. er mangelfuldt
hvad angår etagetilbygn. For rigtigheden
af denne, jf. dog byggekortet (LKJ).
f. samme.
Knud Sørensen // tilbygn. i 2 etager (’g’ på byggekort, 1945) til den
eksist. værkstedsbygn. (’b’ på byggekort, 1945) // lystryk.
f. samme.
Tage Aaboe Christensen // nedrivn. af lagerbygn. (’e’ på byggekort,
1945) og opførelse af ny værkstedsbygn. m.m. i 2 etager
(’h’ på byggekort, 1945) // lystryk.
Knud Sørensen & Ejner Olesen // tilbygn. af en etage til eksist. værkstedsbygn. (’c’ (?) på byggekort, 1945) // lystryk.
f. samme.
Niels H. Nielsen // indretn. af loftsværelser i forhuset // lystryk.
f. samme.
Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade // lystryk.
f. Husqvarna Symaskiner som lejer.
ABRIFA Aps, Them // opsætn. af baldakin på butiksfacade // 2 lystryk.
f. Midtjydsk Cykellager I/S som lejer.
Nielsen & Nielsens tegnestue // ombygn. af forhusets tagetage til beboelse og kontorer // 3 lystryk.
f. Chr. Schou.
Silkeborg Afholdshotel – H. Reimar Nielsen A/S.
Hj. Østergade – Godthåbsvej.

1884
1888-1948
1976-77
1977-79

1990
1997

# hm.
Antor Rosen // opførelse af hotelbyggeri m. restaurant og mødesal m.v. // # hm.
f. Silkeborg Afholdsforening. Nedrevet. (LKJ).
Edv. Jensen; Knud Sørensen m.fl. // vedr. flere ny-, til- og ombygn. //
1 blyants- og 1 pennetegn., samt 6 lystryk. LA, KTP 706.
f. flere ejere.
Knud Sørensen & Ejner Olesen // al eksist. byggeri på grunden nedrives // lystryk.
f. H. Reimar Nielsen A/S.
Knud Sørensen & Ejner Olesen // opførelse af kontor- og forretningsejendom i 3 etager m. kælder og udnyttet tagetage // 28 lystryk.
f. samme.
Ejner Olesen // indretn. af supermarked (’Netto’) i underetagen mod
rådhuset // 2 lystryk.
f. samme.
Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. af tagetagen, samt fornyelse af
tagkonstruktionen // 14 lystryk.
f. samme.
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Registreret og behandlet under Godhåbsvej 2 i Byggesagsarkivet.

12-16

’Østerport’, afsnit ’c’.
Hele Østerport-komplekset er opført i fire byggeafsnit, ’a’ – ’d’,
’a’ placeret mod Torvet og ’d’ (den gamle rutebilstation) mod kirken
er begge opført 1938-40. Vedr. afsnit ’b’, se ovenfor.
Jf. byggekort for hele komplekset under Torvet 12-14.
1954-55

13

Knud Sørensen // butiks-, kontor- og beboelsesejendom i 4 etager
m. kælder og udnyttet tagetage // 6 lystryk.
f. ’Ejendomsselskabet Østerport III A/S’.
Købmand L.C. Lauritzen.
Indtil o. 1925 udgjorde Østergade 11 og 13 ét sammenhængende grundstykke, matr.nr. 44. Den meget store hjørnegrund strakte sig bagud
helt ned til den dav. Viborgvej mod Langsøen og var opfyldt af meget
forskelligartet byggeri, for en del lejet ud, men for hovedpartens vedkommende optaget af L.C. Lauritzens store og mangesidige købmandsforretning.

1852-73
1873-1901
1901-15
19151901-25

o. 1925
1937/38
1938/40

1945
1948
1961/62

Ejerforhold.
Carl Laurits Schellerup.
N. Hansen, købmand.
Den Katolsk-Apostolske Menighed.
L.C. Lauritzen, købmand, grosserer.
# hm.
Fl. hv.// opførelse af adskillige nyttebygn. af forsk. art på den store
grund, dengang omfattende både nr. 11 og 13 //
div. breve og pennetegninger.
f. flere som ejere og lejere, men fortrinsvis f. købmd. L.C. Lauritzen.
Det opr. matr.nr. 44 opdeles i nr. 44b og 44a, hhv. Østerg. 11 og 13.
f. grosserer L.C. lauritzen.
Al eksist. byggeri på grunden, matr.nr. 44a, nedrives // # tegn.mat.
f. samme.
Knud Sørensen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 4 etager
m. udnyttet tagetage som forhus og lagerbygn. i 2 etager m. udnyttet tagetage som sidehus // 3 lystryk.
f. L.C. Lauritzen A/S.
Knud Sørensen // tilbygn. af bindingsværksetage til lagerbygn.// lystryk.
f. samme v. Harald Lauritzen.
Knud Sørensen // opførelse af tilbygn. i 2 etager til den eksist. lagerbygn. // 2 lystryk.
f. samme.
O. Lock-Hansen og Søren Jensen, ing.fa. // opførelse af kornsilo
nederst på grunden, det nuv. Godthåbsvej 12 // 10 lystryk.
f. samme. Nedrevet.
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Hotel Silkeborg.
1846
1914-33
1938

15 (nyt nr.)

# hm.
? // opførelse af hotelbyggeri //# hm.
f. gæstgiver N. Schou som forpagter. (LKJ).
C. Jensen; Edv. Jensen; Knud Sørensen // vedr. flere ny-, til- og
ombygn. // 6 blå- og 1 lystryk. LA, KTP 708.
f. flere ejere.
Al eksist. byggeri på grunden nedrives i forb. m. gennemførelsen af
Chr. 8. Vej mod Alderslyst // # tegn. mat.
f. Silkeborg kommune.
’Reinhold-Centret’. Farvehandler Reinhold Nielsen.
Hj. Østergade - Chr.8. Vej.

1968-69

1992

19 (gmlt.nr.)

# hm.
DAI // opførelse af kontor- og butiksejendom i hhv. 2 etager på hj.
Østergade-Chr. 8.Vej, og én etage m. høj kælder mod
Chr. 8. Vej // 12 lystryk.
f. farvehandler Reinhold Nielsen.
? // ombygn. af stueetagen, incl. mindre facadeændring mod Østergade // 5 usign. lystryk.
f. Mogens Reinhold.
H. Reimar Nielsen A/S.

1912-64

1969(?)
17-19 (nyt nr.)

1847-75
1875-95
1895-1912
1912i 1939
1939

# hm.
Søren Andersen, ing.; K.P. Kristjansen; Ejnar Olesen; Max Pape;
Hans Chr. Rasmussen; Knud Sørensen // vedr. adskillige ny-, tilog ombygn. // 8 blå- og 16 lystryk. LA, KTP 711 og 712.
f. flere ejere, men især H. Reimar Nielsen A/S.
Al eksist. byggeri nedrevet.
SHELL tank- og servicestation.
Hj. Østergade – Chr. 8. Vej.
Ejerforhold
Staten.
N.C. Strøyberg, fabriksejer.
enkefru M. Schau.
P.M. Nielsen, købmand.
A/S Dansk-Engelsk Benzin & Petroleums Co. (Shell).
# hm.
W.J. Hamilton Clausen // udkast til tank- og servicestation //
4 lystryk. LA, KTP 352.
f. Dansk-Engelsk Benzin og Petroleums Co. (Shell).
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1969/70

1974
1981
1995/96

18-22
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Dansk Shell, bygn.afd. // ombygn. af og tilbygn. til den eksist. servicestation // # tegn.mat.
f. A/S Dansk Shell.
Ove Aabo, ark., Egå // nedrivn. af den eksist. servicestation og opførelse af en ny, omfattende salgslokale og smøre- og
vaskehaller m.v. // 4 lystryk.
f. samme.
Raundahl & Jørgensen // opførelse af overdækning over påfyldningsplads // 2 lystryk.
f. samme.
Dansk Shell, bygn.afd. // modernisering og udv. af overdækning over
påfyldningsplads // # tegn.mat.
f. samme.
Dansk Shell, bygn.afd. // ombygn. af og tilbygn. til butik // 10 lystryk.
f. samme.
Østerport A/S: Punkthusene.
Hj. Østergade – Chr. 8. Vej.

1992-95

26 (gmlt.nr.)

# hm.
’Arkitektgruppen i Århus’ // opførelse af 3 punkthuse i 5 etager,
indeh. 1 butik og 27 lejl. // 22 lystryk.
f. ’Østerport A/S’.
Hj. Østergade - Chr. 8. Vej.

1935-68

1970

28

# hm.
Arkitektkontoret, Sanatorievej 25; H. Jacobsen, ing.; Jul. Moll; Niels
H. Nielsen; Max Pape; E. Svendsen Pedersen// vedr. adskillige ny-,
til- og ombygn. // 2 pennetegn. og 11 lystryk. LA, KTP 704.
f. flere ejere.
Al eksist. byggeri på grunden nedrives i forb. m. reguleringen m.v. af
Chr. 8. Vej // # tegn. mat.
f. Silkeborg kommune.
’Dagmarhus’.
Automobilhandler A.C. Andersen Special Smørrebrød – HTH køkkener.
Hj. Østergade – Chr. 8 Vej.

1907
1907

# hm.
Iflg. Byggeanm. // indretn. af ”Værksted og Lejligheder” i en eksist.
ejendom // # tegn.mat.
f. Chr. Sørensen.
C. Jensen // opførelse af smedie i 2 etager // blåtryk. LA, KTP 715.
f. samme.
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1966/67

1978

30
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Iflg. brev fra K.P. Kristjansen, udfærdiget f. ejeren, automobilhandler
A.C. Andersen, til Silkeborg kommune omtales ejendommen som
nedbrændt 22.4.1914.
K.P. Kristjansen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i
2 etager m. kælder og mansartetage som hjørneejendom, samt automobilværksted i 2 etager mod
Chr. 8. Vej // 3 blåtryk. Se også LA, KTP 715.
f. automobilhandler A.C. Andersen.
Iflg. Byggekort, 1919 // udskillelse af parcellen mod Chr. 8. Vej, indeh.
automobilværksted.
f. samme.
Bygum Clausen & Gunnar Tinning, ark., Århus // ombygn. af eksist.
slagterforretn. til cafeteria i stueetagen og indretn. af
kundetoiletter og kontor m.v. på 1. sal; incl. facadeombygn. // 5 lystryk.
f. ’Special Smørrebrød’, Århus,
Hans Skovbo Hansen, ark., Ølgod // ombygn. af eksist. cafeteria til
køkkenforretn; incl. facadeændring// 3 lystryk.
f. HTH køkkener, Ølgod.
Grosserer P.M. Nielsen – Tømmerhandler O. Klerche Andersen.
Hj. Østergade – Hovedgårdsvej.

1916
1925/26

1954
1985/86

# hm.
C. Jensen // indretn. af portindkørsel// blåtryk.
f. vognmand H. Hørdum.
Hans Chr. Rasmussen// opførelse af beboelsesejendom i 3 etager
m. høj kælder og udnyttet tagetage, samt garage //
ét blåtryk (garagen) og ét lystryk (ejendommen)
f. grosserer P.M. Nielsen.
Niels H. Nielsen // opførelse af ny garage // lystryk.
f. tømmerhandler O. Klerche Andersen.
Bruno Carlsen // tilbygn. af overdækket altan på gårdsiden //lystryk.
f. Torsten Søberg.

32

Hj. Østergade – Hovedgårdsvej.
Registreret og behandlet under Hovedgårdsvej 1 i Byggesagsarkivet.

34

Hj. Østergade – Åhavevej.
Registreret og behandlet under Hovedgårdsvej 1 i Byggesagsarkivet.

36

’Slusekiosken’.
Hj. Østergade – Åhavevej.
1987

Niels Frithiof Truelsen // nedrivn. af eksist. kioskbygn. // lystryk.
f. Silkeborg kommune.
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1987/88

Niels F. Truelsen // opførelse af ny kioskbygn. // 4 lystryk.
f. samme.

LKJ

