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  f. guldsmed Knud Pedersen. 
 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. 
  f. murermester Ingemann Møller. 
  [T] 
 
 
 

Bredgade. 
 
 
3 - # hm. 
 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget garage. Bungalow- 
   agtig/lystryk. 
  f. murer André Hansen. 
  [F] 
 
4 - # hm. 
(Frederiks- 1919 Hans Chr. Rasmussen/tofam.hus/blåtryk m. kloakplan, som angiver 
berggade)   husets grundplan; jvf. endv. 1933-tegn. 
  f. formand F.C. Ostenfeldt. 
 1933 K.G. Kristiansen (kriminalbetjent)/tilbygn. af veranda/lystryk. 
  f. sig selv. 
 1985 Mogens Ib (ark.)/garage/3 lystryk. 
  f. Jørgen Sand. 
  [NK] 
 
5 - # hm. 
 1931 Knud Sørensen/tofam.hus/2 lystryk. 
  f. tømrermester Alfred Nielsen. 
 1932 Knud Sørensen/tilbygn. af garage og vaskehus/lystryk. 
  f. ing. Chr. Schou. 
 1950 Knus Sørensen/udv. af vaskehus-garage/lystryk. 
  f. ditto. 
  [NK/T m. F-detaljer] 
 
6(-8) - # hm. 
 (1930 Knud Sørensen/to ens, sam.byg. tofam.huse/2 lystryk. 
  f. hhv. tømrermester Alfr. Nielsen og murermester 
   P. Sehested. IKKE REALISERET). 
 1942 Max Pape/dobbelthus m. to indgangsdøre/lystryk. 
  f. Knud og Chr. Nedergaard. 
 1952 Niels H. Nielsen/ombygn.: de to lejl. slås sammen, nu kun 
   en indgangsdør/lystryk. 
  f. tømmerhandler Chr. Nedergaard. 
 1989 ’Årstiderne Arkitekter A/S’/overdækning af altan/lystryk. 
  f. John Gissel. 
 (1991 ’Årstiderne Arkitekter A/S’/overdækning af indgangstrappe/ 
   lystryk. 
  f. John Gissel. IKKE REALISERET). 
  [T] 
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7 - # hm. 
 1925/27 R.S.(?)/enfam.hus m. sidehus/blåtryk. 
  (1925: iflg. tegn./1927: iflg. BBR-opl.) 
  f. lærer Albert Bjerre. 
  [senere tilføjet kvist] 
  [NK - pænt hus] 
 
9 - # hm. 
 1933 ? /tofam.hus/usign. blåtryk. 
  f. murer M. Jepsen. 
 1984 Ejner Olesen/indv. ombygn., samt indretn. af garage i kælder/ 
   6 lystryk. 
  f. Lissi Bjørnholdt. 
  [NK] 
 
10 - # hm. 
 1930 A. Ustrup/tofam.hus/blåtryk. 
  f. papirarb. Aage Laursen. 
  [NK] 
 
12 - # hm. 
 1934 Max Pape/enfam.hus i én etage m. kælder og udnyttet loftsetage/2 lystryk. 
  f. politibetjent Jens Peter Sørensen. 
 1961 H.J. Rolle (overmontør)/opførelse af garage/pennetegn. 
  f. sig selv 
  [NK] 
 
14 - # hm. 
(Vejlbovej) 1919 C. Jensen/"Materialhus"/blåtryk. 
  f. barber Møller. NEDREVET. 
 1933/34 Max Pape/flerfam.hus i to etager, samt garage, indeh. 3 lejl. 
   incl. hjørnebutik/lystryk. 
  f. købmand A.R. Jakobsen. 
 omkr. 1933 Iflg. Byggekort: nr. 12 udskildt som matr.nr. 129ch. 
 1934 Max Pape/indretn. af butik til beboelse. Nu også to lejl. i 
   stueetagen/lystryk. 
  f. mineralvandsfabrikant Frode Sørensen. 
 1960 Alfr. J. Mortensen/indv. ombygn. samt tilbygn. af veranda/ 
   2 lystryk. 
  f. damefrisørerne Karen og Magna Aagaard. 
 1987 K. Rask-Pedersen/indv. ombygning og modernisering/4 lystryk. 
  f. sig selv. 
  [tidlig F] 
 
15 - # hm. 
 1908/10 A. Kjærulf Joachimsen (tømrermester)/tofam.hus m. sidehus/ 
   farvelagt pennetegn. 
  (1908: iflg. tegn./1910: iflg.BBR-opl.) 
  f. sig selv. 
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  [senere tilføjet kvist] 
  [SKl/NK] 
 
16 - # hm. 
 1908/09 Iflg. Byggeanm./opførelse af "et 1-Etages Hus og Sidehus"/ 
   # tegn.mat. 
  f. Kr.J. Dalgaard. 
 1978 Iflg. udskrift af Beslutningsprotokol f. Miljø- og byplan- 
   udvalget/tilbygn. til beboelse/# tegn.mat. 
  f. Seier Mikkelsen. 
  [senere tilføjet kvist] 
  [SKl/NR] 
 
17-19  1991: Udstykket fra Vejlbovej 13. 
 1918 K.P. Kristjansen/værkstedsbygn. i to etager m. sidehus/blåtryk. 
  f. tømrermester Th. Christensen. NEDREVET. 
 1919 C. Jensen/åbent skur/blåtryk. 
  f. ditto. NEDREVET. 
 1936 Viggo Christensen (tømrermester)/udv. af værkstedsbygn./lystryk. 
  f. sig selv. NEDREVET. 
 1941 A. Busk (tømrermester)/tilbygn. af brændsels- og lagerrum/lystryk. 
  f. sig selv. NEDREVET. 
(nr.17) 1919 Hans Chr. Rasmussen/garage og åbent skur/blyantstegn. 
  f. tømrermester Th. Christensen. NEDREVET 
 1991 Bredgade 17-19 udstykkes fra Vejlbovej 13. 
  De eksisterende bygninger nedrives - jvf. ovenfor. 
 1991/92 ’Kongelunden’, Sinding Hedevej 4/flerfam.hus i to etager, indeh. 
   4 lejl./8 lystryk. 
  f. murermester Verner Nielsen. 
 
18A-B - # hm. 
 1928 K.P. Kristjansen/dobbelthus m. gavlindgange og sidehuse, 
   indeh. 4 lejl./blåtryk. 
  f. murermester J.B. Frandsen. 
  [NK] 
 
20-22 - # hm. 
 1914 Iflg. Byggeanm.; M. Christensen (hv.)/to ens, sam.byg. enfam.huse, 
   adskildt ved portgennemkørsel/pennetegn. 
  f. murermester A.S. Storgaard. 
 1915 Kai M. Lund (ark.)/tilbygn. af sidehuse/pennetegn. 
  f. ditto. 
(nr. 22) 1935 Max Pape/tilføjelse af nyt kvistparti mod gård/farvelagt pennetegn. 
  f. chauffør A. Grønning. 
 1974 P.E. Jensen (maskinarb.)/tilbygn. til sidehus/lystryk. 
  f. sig selv. 
  [SKl/NR] 
 
21 - # hm. 
 1907/08 K.P. Kristjansen/flerfam.hus m. sidehus, indeh. 3 lejl./blåtryk. 
  f. H. Eriksen. 
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  1919 C. Jensen/indretn. af 2 lejl. i loftsetagen/blåtryk. 
  f. Julius Kristensen. 
  [Senere nyt tag. Gavl skalmuret] 
  [H/SKl m. J-detaljer] 
 
23 - # hm. 
 1905 Iflg. Byggeanm./opførelse af "en en-Etages Bygning og et Sidehus" - 
   et tofam.hus/# tegn.mat. 
  f. G. Brøkner. 
 1926 ? /garage/pennetegn. 
  f. ditto. 
  [Senere nyt tag m. udhæng]. 
  [NR m. J-detaljer] 
 
24 - # hm. 
 1929 K.P. Kristjansen/tofam.hus/blåtryk. 
  f. murer J. Ottesen. 
  [NK/BB] 
 
25 - # hm. 
 1933/34 A. Ustrup/tofam.hus og garage/blåtryk. 
  f. frk. Emilie Pedersen. 
  [NK] 
 
26 - # hm. 
 1926 A. Ustrup/tofam.hus/2 blåtryk. 
  f. pølsemager Kristian Noldus Kristiansen. 
 1937 Max Pape/udbygn. af kvistparti/lystryk. 
  f. ditto. 
 1958 Max Pape/garage/lystryk. 
  f. fru Agathe Christiansen 
  [NK] 
 
28 - # hm. 
 1926 Iflg. Byggekort/tofam.hus/# tegn.mat. - jvf. dog 1969-tegn. 
  f. ekspedient Karl Petersen. 
 1969 Eskild Hermansen/indretn. af garage i kælder/lystryk. 
  f. lagerforvalter Henry Bro. 
 (1996 hv./carport/lystryk. 
  f. Vita Frank. IKKE REALISERET). 
  [NK] 
 
30 - # hm. 
 1934/35 Kristoffer Hansen/tofam.hus/lystryk. 
  f. tømrermester E. Christensen. 
  [NK] 
 
32 - # hm. 
(Sanatorie- -1961 Eksisterende byggeri. NEDREVET. 
vej) 1961/62 A.H. Petersen/enfam.hus m. garage/lystryk. 
  f. formand Åge Petersen. 
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  1967 S.S.(?)/garage/lystryk. 
  f. ditto. 
  [60-er] 
 
 
 

Chr. 8. Vej. 
 
Chr. 8. Vej gik i 1930-erne kun til Østergade, hvor det gamle Hotel Silkeborg dannede point-de-vue 
for gaden. Men i forbindelse med Østergades omfattende sanering blev hotellet i 1938 nedrevet og  
Chr. 8. Vej ført tværs over gaden med retning mod Alderslyst. Chr.8. Vej afløste dermed den gamle 
Viborgvej (Godthåbsvej) som den direkte forbindelse fra den indre by til Alderslyst. 
De stærkt stigende trafikale problemer i Midtbyen op igennem 1960-erne, og især i tilknytning til 
Chr. 8. Vej og Østergade, medførte endvidere, at kommunen i årene 1965-75 opkøbte hele den gamle 
karre Kirkebakken-Fredensgade-Chr. 8. Vej med henblik på bortsanering. Det skete i al væsentligt 
i 1973-76 med særlig henblik på en stor udvidelse af Chr. 8. Vej. På det tilbageværende areal blev 
anlagt en central busholdeplads, som igen i 1990-92 blev erstattet af det nuv. Torvecenter m.v. og den 
nuv. busterminal. 
De oprindelige kommunale arkivalier, som vedrører de bortsanerede ejendomme Chr. 8 Vej 1-39 
befinder sig nu på Lokalhistorisk Arkiv (LA), hvor de er registreret som følger: 
Chr. 8. Vej       1  //  LA, KTP 444, 494 
  -      -     -        3  //    -        -    446 
  -      -     -        5  //    -        -    447, 497 
  -      -     -        7  //    -        -    486, 506 
  -      -     -   9-11  //    -        -     448, 485, 522 
  -      -     -      13  //    -        -     508 
  -      -     -      15  //    -        -     507 
  -      -     -      17  //    -        -     509 
  -      -     -      19  //    -        -     510 
  -      -     -      21  //    -        -     493, 511 
  -      -     -      23  //    -        -     479, 520 
  -      -     -      25  //    -        -     482, 512 
  -      -     - 27-39  //    -        -     714 
 
 
1  Tidl. Søndergade 46. 
 - # hm. 
 1900 Iflg. BBR-opl./to-etages bygn. - incl. høj kælder - m. udnyttet 
   mansartetage, indeh. 2 lejl. samt kælderbutik/# tegn.mat.; 
   jvf. dog 1944-tegn. 
 1933 N.P. Sørensen (murermester)/ombygn. af butik i kældeetage/penne- 
   og blyantstegn. 
  f. sig selv. 
 1944 Max Pape/nyindretn. af kælderbutik (i forhus) og indretn. af 
   pølsemageri og røgeri (i side-baghus)/lystryk m. opmålings- 
   og ombygningstegninger. 
  f. slagtermester G. Brønd. 
 1953 Niels H. Nielsen/ombygn. af kælderbutik/lystryk. 
  f. installatør Breinholm Jørgensen. 
 1982 Henning Dammeyer/indv. ombygn./2 lystryk. 
  f. Preben Kjeldsen. 


