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Åhave Allé. (Indtil 1942 Rønne Allé). 
 
 
1 - # hm. 
(Rem- 1908/12 K.P. Kristjansen/enfam.hus/blåtryk. 
strupvej)  (1908: iflg. tegn./1912: iflg. BBR-opl.) 
  f. lærer Jens Bjerre. 
 1930’erne(?) Jvf. Byggekort, 1942/ opførelse af lysthus v. åen i skel mod nr. 3/ # hm. 
  f. enkefru Regitze Lund (?). NEDREVET senest 1949, jvf. 1949-bygge- 
   kort m. senere påtegninger. 
 1949 Kristoffer Hansen/tilbygn. af udestue/lystryk. 
  f. ditto. 
 1981 Mogens Ib (ark.), Virklund/garage/lystryk. 
  f. Harvey Ågård Jacobsen. 
 1982 Iflg. opl. fra den nuv. ejer; Harvey Aagaard Jacobsen/ ombygn. af tidl.  
   værksted til lysthus/ # tegn.mat. 
  f. fabrikant Harvey Aagaard Jacobsen. 
  [H] 
 
2  Tidl. Remstrupvej 38. 
(Remstrupvej) - # hm. 
 1927/30 Hans Chr. Rasmussen/tofam.hus/blåtryk. 
  (1927: iflg. BBR-opl./1930: iflg. tegn.) 
  f. barber R. Schwartz. 
 1943 Max Pape/udbygn. af karnap til overetage/lystryk. 
  f. radioforhandler R. Schwartz. 
 1950 Kristoffer Hansen/garage/lystryk. 
  f. ditto. 
  [NK] 
 
3 - # hm. 
 1919 Hans Chr. Rasmussen/enfam.hus/2 blåtryk. 
  f. tømrermester Petersen. 
 1951 ? /garage/usign. lystryk. 
  f. ing. G. Vandborg. 
  [H/NK] 
 
4 - # hm. 
 1924 C. Jensen/tofam.hus/blåtryk. 
  f. murer Oscar Hansen. 
 1927 C. Jensen/tilbygn. af værelse til beboelse/blåtryk. 
  f. Jørgen Christensen. 
 1932 Max Pape/tilføjelse af kvist mod øst og altan mod nord/ 
   lystryk. 
  f. ditto. 
  [H/NK] 
 
5 - # hm. 
 1918 K.P. Kristjansen/dobbelthus i én etage/blåtryk af kloakplan. 
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  f. tømrermester C. Riegels-Jensen. NEDREVET senest 1940. 
 1922 K.P. Kristjansen/tilføjelse af 2-fags bindingsværkskvist/ 
   blåtryk. 
  f. frk. Inger Christensen. 
 1940 Max Pape/enfam.hus/lystryk. 
  f. tømrermester C. Riegels-Jensen 
 1960 Max Pape/garage/lystryk. 
  f. teglværksejer F. Frandsen. 
 1987 ? /tilbygn. af vindfang og udestue i stedet for veranda/ 
   4 usign. lystryk. 
  f. frk. Else Simonsen. 
  [T] 
 
6  Tom grund. 
 
7 - # hm. 
 1917/18 C. Jensen/værksted og skur til bådebyggeri som sidehuse i 
   forlængelse af hinanden/blåtryk. 
  f. bådebygger Axel Christoffersen. 
 (1925 Th. Madsen (tømrermester)/tofam.hus/blåtryk. 
  f. ditto. IKKE REALISERET). 
 1925 C. Jensen/tofam.hus/blåtryk. 
  f. ditto. 
 1974 Eskild Hermansen/tilbygn. til beboelse mod have/lystryk. 
  f. kanobygger Fritz Madsen. 
 1986 KT Plus-Center, Silkeborg/nedrivning af eksist. værkstedsbygn. 
   og opførelse af nyt redskabsskur/2 lystryk. 
 1995 Torben Roesen (ark.), Skanderborg/tilbygn. til eksist. 
   redskabsskur/# tegn.mat. 
  f. K.B. Kristiansen. 
  [NK/Bl] 
 
9A  Silkeborg Kajakklub. 
 til 1968 Damernes Roklub. 
  - m. bl.a. lysthus på arealet, opført 1943 og tegnet af 
    Knud Sørensen (lystryk), NEDREVET, samt bådehal, opført 1951 
    (iflg. BBR-opl.). 
 1968 Overtages af Silkeborg Kajakklub. 
 1969/70 hv./ombygn. af eksist. bådehal/lystryk af primitiv plan-, snit- 
   og facadetegn. 
  f. Silkeborg Kajakklub. NEDREVET 1989. 
 1989 Iflg. div. papirer/Kajakklubben lejer et 17oo m2 stort areal af 
   matr.nr.157a (kommunen) med henblik på opførelse af nyt 
   klubhus og bådehal. 
 1989/90 ’Nielsen & Nielsens tegnestue’/nye klubhuse og bådehaller/5 lystryk. 
  f. ditto. 
 (1995/96 ’Nielsen & Nielsens tegnestue’/tilbygn. af nye bådehaller og værksted/ 
   2lystryk. 
  f. ditto. IKKE REALISERET). 
 1997 Nielsen & Nielsen/tilbygn. til eksist. bådehaller/lystryk. 
  f. ditto. 
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9B  Kioskbygningen, Indelukket. 
 - # hm. 
 1932 Edv. Jensen/"Kiosk i Indelukket", dvs. kiosk- og toiletbygn./lystryk 
   samt opmålingstegn. v. K. Lisberg. 
  f. Silkeborg kommune. 
 1950/51 Bygningsinsp.s kontor v. K. Lisberg/ombygn. af og tilbygn. til den 
   eksist. kiosk- og toiletbygn./farvelagt pennetegn. og lystryk. 
  f. ditto. 
  [H/Bl] 
 
9C  ’Silkeborg Motorbaadklub’, Indelukket. 
 - # hm. 
 1952/53 Iflg. div. papirer/opførelse af klub- og redskabshus/# tegn.mat. 
  f. Silkeborg Motorbaadklub v. formd. K.G. Kristiansen. 
 1968 Bygningsinsp.s kontor v. Frode Johansen/dunkeskur/lystryk. 
  f. ditto. 
 1976 Bygningsinsp.s kontor v. K. Lisberg/tilbygn. til klubhus/3 lystryk. 
  f. ditto. 
 1981 Lars P. Elmer (ing.)/tilbygn. til klubhus ved køkken/lystryk. 
  f. ditto. 
 1992/93 Lars P. Elmer/tilbygn. til klubhusets venstre fløj/4 lystryk. 
  f. ditto. 
 1997/98 Lars P. Elmer/nybygn. af depot og værksted (1997) og tilbygn. af 
   personalerum til køkkenfløj (1998)/4 lystryk. 
  f. ditto. 
  [50-er/Bl] 
 
 
 

Åhavevej (opr. Lindevej og Birkevej m.v.) 
 
 
1A  A/S Hjejlens kontorer, værksteder og oplagsplads. 
 i 1916 hv./eksist. byggeri/# hm. 
 1916 C. Jensen/opførelse af "en Bygning til Oplagsrum, et aabent Skur, 
   samt foretage Forandring af en ældre Bygning"/blåtryk. 
  f. A/S Hjejlen. 
 1943 Knud Sørensen/indretn. af wc i lagerbygn./lystryk 
  f. ditto. 
 1965 A/S Hjejlens hv./spilhus i tilknytn. til eksist. byggeri/lystryk. 
  f. ditto. 
 1990 hv./indretn. af kantine, toiletter m.v./flere lystryk. 
  f. ditto. 
  [H/Bl] 
 
1B  ’Silkeborg Roklub’. 
 - # hm. 
 1923 G.M.(?) Lund/"Baadehus af Træ og tækket med imprægneret Rør"/ 
   blåtryk. 
  f. Silkeborg Roklub. SCHALBURGTERET 1944. 
 


