
DREWSENSVEJ 
 
 
 
1  Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. 
  Hj. Frederiksberggade. 
 
 - # hm. 
 1986 ’Haaning’, V. Vildsund, Thisted // opstilling af pølsevogn // 
      3 lystryk. 
  f. Gurli og Jørgen Trosborg. Nedtaget 1998. 
 1998 ’Haaning’, V. Vildsund, Thisted // opstilling af ny og større 
   pølsevogn // 3 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
1A  Silkeborg Toldkammer – Silkeborg Postkontor. 
 
 - # hm. 
 1920 Hack Kampmann // opførelse af toldkammerbygning i 2 etager 
   m. delvis udgravet kælder og udnyttet tagetage // 
   # tegn.mat. Jf. dog opmålingstegninger, 1975. 
  f. Toldvæsenet. 
 1974 Post & Telegrafvæsenet // opmåling af den eksist. bygn. // 3 lystryk. 
  f. sig selv. 
 1975-76 P & T // større ombygn. af den eksist. bygn. // 5 lystryk. 
  f. sig selv. 
 1985 P & T // større indv. ombygn. af den eksist. bygn. // 5 lystryk. 
  f. sig selv. 
 
 
2A  ’Trianglen’.  Møller Søren Christiansen. 
  Hj. Chr. 8. Vej. 
 
  Ejerforhold. 
 1880-1918 Søren Christiansen, møller. 
 1918- N.P. Sørensen, murermester. 
 
 - # hm. 
 1898 Iflg. BBR-opl. // eksist. beboelsesbygn. // # tegn.mat. 
  Ejet af møller Søren Christiansen. Nedrevet senest 1912. 
 1912   ?  // opførelse af beboelsesbygning i 3 etager m. kælder og udnyttet 
   tagetage, samt hjørnebutik mod Chr. 8. Vej // blåtryk. 
  f. møller Søren Christiansen 
 1925 Adolf E. Laursen, murerm. // stor tilbygn. i 3 etager m. kælder og 
   udnyttet tagetage til den eksist. ejendom – baseret på 
   de opr. planer fra 1912 // 2 blåtryk. 
  f. murermester N.P. Sørensen. 
 
 
 1943 Max Pape // opførelse af værkstedsbygn. i to etager som baghus // 



      lystryk. 
  f. Knud Hallundbæk. 
 1981-82 ’Tegnestuen’ v. Peter Kjeldgaard, Viborg // indretn. af beboelseslejl. 
   i tagetagen // 5 lystryk. 
  f. Preben Rasmussen A/S. 
 1997-98 Årstiderne Arkitekter A/S // ombygn. og renov. af den eksist. ejendom  
   iflg. byfornyelsesprojekt // 22 lystryk. 
  f. malermester Niels L. Sejthen. 
 
 

3 (gmlt. nr.)  Post- og Telegrafbygningen (nedrevet 1985). 
 
 - # hm. 

 1906 Hack Kampmann // opførelse af postbygning i 2 etager m. udnyttet 
   tagetage // # tegn.mat. LA, KTP 456. 
  f. Post- & Telegrafvæsenet. 
 1907 P & T // ombygn. af og mindre tilbygn. til den eksist. bygn, // lystryk. 
       LA, KTP 456. 
  f. sig selv.  
 1926-27 P & T // ombygn. af og tilbygn. til den eksist. bygn. i forb. m. sammen- 
   lægningen af post- og telegrafafdelingerne // lystryk. 
       LA, KTP 456. 
  f. sig selv. 
 1940-41 P & T // større ombyng. af og tilbygn. til den eksist. bygn // 6 lystryk. 
      LA, KTP 456. 
  f. sig selv. 
 1951 P & T // ombygn. af den eksist. bygn. // 3 lystryk. LA, KTP 456. 
  f. sig selv. 
 1975 P & T // ombygn. af den eksist. bygn. // 5 lystryk. LA, KTP 453. 
  f. sig selv. 

 1985 Bygningen nedrives // LA, KTP 453. 
 
 
3 (nuv. nr.)  Lager- og værkstedsbygning. 
 
 - # hm. 
 1871 Iflg. BBR-opl. // lager- og værkstedsbygn. i en etage // # tegn.mat. 
      Jf. dog 1964-tegn. 
  f. DSB. 
 1964 DSB, 2. distrikt, Århus // indretn. af lokaler for signaltjenesten i den 
   eksist. bygn. // lystryk. 
  f. samme. 
 
 
4-6  ’Smed Sønderport A/S’ (etagehusbebyggelse). 
 
(4)  Ejerforhold. 
 1908-18 N.P. Sørensen, murermester. 
 1918-19 J.P. Lorentzen. 
 1919-21 Flere ejere. 
 
 1921-23 Søren Sørensen. 



 1923-24 J. Jensen. 
 1924 Chr. Christensen, tømrermester. 
 
 - # hm. 
 1900 Iflg. BBR-opl. // enfamiliehus i en etage m. høj kælder og udnyttet 
   tagetage // # tegn.mat. Jf. dog 1928-tegning. 
  f.  ? 
 1908 Iflg. byggekort, 1908 // opførelse af vaskehus i en etage som sidehus 
   i skel mod nr. 6 // # tegn.mat. 
  f. murermester N.P. Sørensen. 
 1928 C. Jensen // ombygn. af tagetagen // blåtryk. 
  f. tømrermester Chr. Christensen. 
 2002 Kommunal tilladelse af 16.8 til nedrivn. af ejendommen // # tegn. mat. 
  f. ’Smed Sønderport A/S’. 
 
(6)  Ejerforhold. 
 1897-1918 F.W. Balschmidt, kobbersmed. 
 1918-19 Laura Hansen. 
 1919-24 J.P. Lorentzen, eksportør og rentier. 
 1924- L.P. Nielsen. 
 
 - # hm. 
 1919 K.P. Kristjansen // opførelse af enfamiliehus i en etage m. delvis 
   udgravet kælder og udnyttet tagetage // 2 lystryk. 
  f. rentier J.P. Lorentzen. 
 1960 Niels H. Nielsen // opførelse af garage som sidehus i skel mod nr. 4 // 
      lystryk. 
  f. dyrlæge Ebbe Mogensen. 
 1971-72 Aage Skov // opførelse af lagerbygn. i en etage som side-baghus i skel 
   mod nr. 4 // 2 lystryk. 
  f. fuglehandler Ib Sølvsten. 
 2002 Kommunal tilladelse af 16.8. til nedrivn. af ejendommen // # tegn. mat. 
  f. ’Smed Sønderport A/S’. 
 
(4-6) 2003-04 Brugger & Nielsen A/S, ark., Århus // opførelse af beboelsesejendom 
   i 5 etager m. kælder, indeh. 16 lejl. af forsk. størrelse, 
   som forhus // 25 lystryk. 
  f. ’Smed Sønderport A/S’. 
 
 
5  Banegården. 
 
 - # hm 
 1871 N.P. Holsøe // stationsbygn. m. flankerende hjørnepavilloner 
   i 2 etager og pakhus i en etage // # tegn.mat. 
  f. DSB. 
 1930 DSB // større indv. ombygn. af stationsbygn. // 2 lystryk (planer). 
  f. sig selv. 
 1959-60 DSB // mindre ind-. og udv. ombygninger // 3 lystryk. 
  f. sig selv. 
 
 1974 DSB // indretn. af toiletter v. restaurationslokalet // 2 lystryk. 



  f. sig selv. 
 1980-81 DSB // indv. ombygn. af ekspedition og restauration // 3 lystryk. 
  f. sig selv. 
 1985-86 Rix, Jensen og Bruhn, ark.fa., Århus // indv. ombygn. af stationsbygn., 
   samt opførelse af baldakintag og overdækning mel. forhal 
   og perron i forb. m. indretn. af trafikterminal // 13 lystryk. 
  f. DSB. 
 1991-92 DSB // ombygn. af ekspiditionskontor og forhal // 4 lystryk. 
  f. sig selv. 
 1999-2000 DSB // indv. ombygning, omfattende bl.a. forslag til indretn. af rejse- 
   bureau - ikke realiseret // 10 lystryk. 
  f. sig selv.  
 
 
7  Pakhus. 
 
 - # hm. 
 1985 DSB // opførelse af pakhus i en etage over for boligbebyggelsen m.v. 
   ’Farvergården’ // 7 lystryk. 
  f. sig selv. 
 
 
8  Slagtermester Gustav Emil Lange. 
 
  Ejerforhold. 
 1897-99 Gustav Emil Lange, slagtermester. 
 1899-1919 Joh. F. Stoffregen og 
  C.A. Nielsen, blikkenslagermestre. 
 1919- M.F. Valdbjørn, staldforpagter. 
 
 - # hm. 
 1898 Iflg. BBR-opl. // enfamiliehus i en etage m. udnyttet tagetage og 
   side-baghus i en etage i skel mod nr. 6 // # tegn.mat. 
  f. slagtermester Gustav Emil Lange. 
 1924 K.P. Kristjansen // tilføjelse af 3 tagkviste mod gaden i forb. m. indretn. 
   af lejlighed i tagetagen // blåtryk. 
  f. staldforpagter M.F. Valdbjørn. 
 1968 Iflg. byggeanm. // opførelse af carport som side-baghus i skel mod  
   nr. 10 // blyantstegning. 
  f. lejrchef Hans Damgaard. 
 
 
9-13  Ubebygget DSB-areal. 
 
 
10  Pianostemmer Thorvald Rasmussen. 
 
  Ejerforhold. 
 -1924 M.F. Valdbjørn, staldforpagter. 
 1924- Thorvald Rasmussen, pianostemmer. 
 
 - # hm. 



 1924 L. Bendixen & Klein, Kbh. // opførelse af enfamiliehus m. kælder 
   og udnyttet tagetage // lystryk. 
  f. tømrerm. J. Nedergaard, solgt til(?) pianostemmer Th.Rasmussen. 
 1993   ?  // indv. ombygn. i forb. m. indretn. af lægeklinik i ejendommen // 
    1924-lystrykket m. håndskrevne tilføjelser. 
  f. speciallæge Kjeld J. Brask. 
 
 
12  Forvalter Frederik Madsen.  
   Hj. Amaliegade. 
 
  Ejerforhold. 
 1891-98 Søren Christiansen, møller. 
 1898-1925 Frederik Madsen, forvalter. 
 1925-35 L. Chr. Rasmussen, direktør. 
 1935- P. Vingborg Andersen og W.S. Sørensen. 
 
 - # hm. 
 1900 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 3 etager m. kælder og hjørne- 
   butik, samt side-baghus i en etage i skel mod Amalie- 
   gade nr. 16 // # tegn.mat. 
  f. forvalter Frederik Madsen. 
 1925 K.P. Kristjansen // indretn. af 3 ”Vandklosetter” i ejendommen // lystryk. 
  f. direktør L. Chr. Rasmussen. 
 1954   ?  // opførelse af garageanlæg som baghus mod Amaliegade nr. 16 //  
      lystryk. 
  f. kørerlærer Erik Borum. 
 1956 Tage Rasmussen // nedlæggelse af bagtrappen og indretn. af 5 bade- 
   vær. her // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 2000-01 Søren Jensen, rådg. ing.fa. // renov. af ejendommen iflg. byfornyelses- 
   projekt // 6 lystryk. 
  f. Knud Aage Borum. 
 
 
14  Murermester Anders Sørensen. 
 
  Ejerforhold. 
 1897- Jens Chr. Jensen, murer. 
 - 1899 - Anders Sørensen, murermester. 
 
 - # hm. 
 1899-1900 Iflg. byggeanm. m.v. // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. 
   lælder // # tegn.mat. 
  f. murermester Anders Sørensen. 
 1932 C. Jensen // indretn. af 3 wc-er i ejendommen // blåtryk. 
  f. maskinarbejder Jens Petersen. 
 1932 A. Ustrup // indretn. af butik i stueetagen t.v. // lystryk. 
  f. samme. 
 
 



 1979-80 Benni Kleis Andreasen // indv. renov. af ejendommen // 7 lystryk. 
  f. sig selv. 
 
 
15  Silkeborg-Kjellerup banen – DSB. 
 
 - # hm. 
 1907 Iflg. BBR-opl. // remisebygn. i en etage m. udnyttet tagetage // 
     # tegn.mat. Jf. dog 1946-tegn.
  f. Silkeborg-Kjellerup-Jernbane. 
 1946   ?  // tilbygn. i en etage til den eksist. remisebygn. // lystryk. 
  f. samme. 
 
 
16  Jens Hansen – Brøndborer C.V. Stoffregen. 
 
  Ejerforhold. 
 1891-98 Jens Hansen. 
 1898-1909 Niels Andersen, vognmand. 
 1909-13 Alice Wahl. 
 1913-17 Chr. Nielsen, particulier. 
 1917-18 Johannes Michelsen Mondrup, træhandler. 
 1918-26- C.V. Stoffregen, ”artesisk Brøndborer”. 
 
 - # hm. 
 1981 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage med 
   udnyttet tagetage samt sidehus i en etage i skel mod  
   nr. 14 // # tegn.mat. Jf. dog 1917-tegning. 
  f. Jens Hansen. 
 1917 K.P. Kristjansen // tilføjelse af kvistparti mod gaden, t.v. // blåtryk. 
  f. træhandler Johannes M. Mondrup. 
 1926 Hans Chr. Rasmussen // tilbygn. af værksted og garage i en etage til 
   det eksist. sidehus // blåtryk. 
  f. brøndborer C.V. Stoffregen. 
 2002 Robert Tougaard, ark. og ing.fa., Stevnstrup v. Langå // nedrivning 
   af den bagerste - og største del - af det eksist. sidehus, 
   og herefter opførelse af boligbebyggelse i en etage m. 
   portgennemkørsel og udnyttet tagetage som ny mellem- 
   bygning // 5 lystryk. 
  f. byggefirmaet E. Rasmussen, Lemming Aps. 
 2003 Robert Tougaard // ombygn. og renov. af de to beboelseslejl. i forhuset // 
      4 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
18  Murermester L. Chr. Nielsen. 
 
  Ejerforhold. 
 1891-98 V. Kornerup-Bang, tømrermester. 
 1898-1931 Niels Andersen, vognmand. 
 1931- L. Chr. Nielsen, murermester. 
 



 - # hm. 
 1910 Iflg. BBR-opl. // værksteds- og lagerbygn. i en etage m. udnyttet 
   tagetage som mellembygn., ’a’ på byggekort, 1921 // 
    # tegn.mat. Jf. dog 1931-tegning. 
  f. vognmand Niels Andersen. 
 1912 C. Jensen // opførelse af vognport i en etage som sidehus i skel mod 
   nr. 20, ’b’ på byggekort, 1921 // blåtryk. 
  f. samme. 
 1921 C. Jensen // opførelse af garage i en etage mod gaden, ’d’ på bygge- 
   kort, 1921 // blåtryk. 
  f. samme. Nedrevet 1934. 
 1931 Eivind Kristiansen // ombygn. af den eksist. værksteds- og lagerbygn. 
   (mellembygn.) til 4 lejl., samt indretn. af vaskehus og  
   brænderum i det eksist. sidehus, hhv. ’a’ og ’b’ på bygge- 
   kort, 1921 // blåtryk. 
  f. murermester L. Chr. Nielsen. 
 1934-35 Knud Sørensen // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. 
   kælder, portgennemkørsel og udnyttet tagetage som 
   forhus, indeh. 7 lejl. // 6 lystryk. 
  f. samme. 
 2000-01 Arkitekthuset i Silkeborg // ombygn. og renov. af både forhus og  
   mellembygn iflg. byfornyelsesprojekt // 30 lystryk. 
  f. Hans Chr. Thomassen. 
 
 
20  Offentlig trommeslager Chr. M. R. Skinderholm. 
 
  Ejerforhold. 
 1890-1909 Chr. M.R. Skinderholm, offentlig trommeslager og indremissionær. 
 1909-17 Marie S. Skinderholm, enkefrue. 
 1917- C.N. Hermansen Holm. 
 
 - # hm. 
 i 1957 Iflg. byggekort, 1957 // eksist. beboelsesbygn. i 2 etager m. udnyttet  
   tagetage som forhus, samt beboelsesbygn. i en etage m. 
   udnyttet tagetage som mellembygn. Endv. vaskehus i  
   en etage som sidehus i skel mod nr. 22 mel. forhus og 
   mellembygn. // # tegn.mat. 
 1957-93 H. Jacobsen, Niels H. Nielsen m.fl. // forsk. ombygninger m.v. af den  
   eksist. ejendom // 4 lystryk. LA, KTP 455. 
  f. flere ejere. 
 1993 Årstiderne Arkitekter A/S // nedrivning af samtlige bygn. på grunden // 
     # tegn.mat. Jf. byggekort, 1957. 
  f. Midtjysk Boligselskab. 
 1994 ’Tidens Tegn’ v. Esben Pedersen // opførelse af 2 boligbebyggelser, 
   indeh. 14 ungdomsboliger, som hhv. forhus i 2 etager 
   m. kælder, portgennemkørsel og udnyttet tagetage 
   (m. 8 lejl.) og baghus i en etage m. udnyttet tagetage 
   (m. 6 lejl.) // 16 lystryk. 
  f. samme. 
 
 



22  Købmændene H.P. Henriksen og Martin Henriksen. 
 
  Ejerforhold. 
 1893-97 Jens Chr. Iversen, postbud. 
 1897-98 Johs. Manley, snedkermester. 
 1898-1902 Rasmus Nielsen, tømrer. 
 1902-03 H.P. Henriksen, købmand. 
 1903- Martin Henriksen, købmand. 
 
 - # hm. 
 1902 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet 
   tagetage som forhus og sidehus i en etage i skel mod 
   nr. 20 // # tegn.mat. Jf. dog 1959-tegninger. 
  f. købmand H.P. Henriksen. 
 1921 Iflg. byggeanm., hv. // tilføjelse af tagkviste mod gaden // pennetegn. 
  f. A. Nielsen. 
 1959 Alfr. J. Mortensen //indv. ombygn. af 1. etage og tagetagen // 2 lystryk. 
  f. tandlæge K. Lassen Pedersen. 
 
 
24  S. Chr. Rasmussen. 
 
  Ejerforhold. 
 1893-99 S. Chr. Rasmussen. 
 1899-1900 Chr. Jacobsen, restauratør. 
 1900-08 H.C. Larsen, assistent. 
 1908-19 Chr. Madsen, skræddermester. 
 
 - # hm. 
 1893 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet 
   tagetage som forhus samt udhus i en etage som sidehus 
   i skel mod nr. 26. Nedrevet 1995 // # tegn.mat. 
  f. S. Chr. Rasmussen. 
 1941-42 Max Pape // indretn. af 3 wc-er på de tre etager // 2 lystryk. 
  f. maskinmester Juncker. 
 1995-96 Arkitekthuset i Silkeborg // ombygn. og renov. af forhuset iflg. byfor- 
   nyelsesprojekt, samt nedrivning af det eksist. sidehus. 
   Herefter opførelse af nyt vaskehus og redskabsrum i en 
   etage som sidehus i skel mod nr. 26 // 13 lystryk. 
  f. Poul Skivesen. 
 
 
26  Postbud Chr. Larsen. 
 
  Ejerforhold. 
 1896-98 Chr. Larsen, postbud. 
 1898-99 Ludvig Hertz, slagtermester. 
 1899 Niels Meldgaard. 
 1899-1900 Anton Fenger, ejendomshandler. 
 1900-02 Johan Rasmussen, træskomager. 
 
 



 - # hm. 
 1896 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder, port- 
   gennemkørsel og udnyttet tagetage som forhus 
   samt sidehus i en etage i skel mod nr. 24 // # tegn.mat. 
  f. postbud Chr. Larsen. 
 1929 Hans Chr. Rasmussen // tilføjelse af to tagkviste mod gaden i forb. m. 
   indretn. af lejlighed i tagetagen // blåtryk. 
  f. cykelhandler Knud Jensen. 
 1970 Børge Hansen, ing. // tilbygn. af altan mod gården // 3 lystryk. 
  f. Augusta Hansen. 
 1994 Årstiderne Arkitekter A/S // nedrivn. af den bagerste del af sidehuset // 
      2 lystryk. 
  f. Kristian P. Knudstrup. 
 1994-95 ’Tidens Tegn’ v. Esben Pedersen // ombygn. og renov. af for- og 
   sidehus iflg. byfornyelsesprojekt // 23 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
28-30  Missionshotellet Ansgar – Hotel Prinsen. 
 
(28)  Ejerforhold. 
 1895-1902 C.P.F. Winther, dyrlæge. 
 1902-19 Jens Chr. Jensen, murer. 
 1919-20 F. Oxholm, direktør. 
 1920-23 S.A. Meiniche. 
 1923- J.P. Pedersen 
 - 1927 - Missionshotellet Ansgar. 
 
(30)  Ejerforhold. 
 1897-1902 Peter Christensen, købmand. 
 1902-11 Jens Chr. Pedersen, fotograf. 
 1911-12 Søren Chr. Therkildsen, gårdejer. 
 1912-15 E. Borberg, birkefuldmægtig. 
 1915-18 Anton Riisberg Jensen. 
 1918-20 J.M. Mondrup, træhandler. 
 1920-22 Niels Laursen 
 - 1927- Missionshotellet Ansgar. 
 
 - # hm. 
 1900-90 Div. ark. // vedr. adskillige ny-, til- og ombygninger // 1 pennetegn., 
    2 blå- og 44 lystryk. LA, KTP 457. 
 
  f. flere ejere. 
 i 1990 Iflg. byggekort, 1987 // eksist. beboelsesejendomme i hhv. 3 etager m. 
   kælder (nr. 28) og 3 etager m. kælder, portgennemkørsel 
   og udnyttet tagetage (nr. 30) som forhuse samt flere side- 
   huse og mellembygninger i forb. hermed // LA, KTP 457. 
 1991 Årstiderne Arkitekter A/S // ansøgn. af 16.4.1991 om nedrivn. af samt- 
   lige bygninger. Tiltrådt af kommunen 22.4.1991. 
  f. Arbejdernes Byggeforening. 
 
 



 1991-92 Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af 19 ældreboliger i 2 bolig- 
   bebyggelser, et forhus i 3 etager m. kælder og port- 
   gennemkørsel og en mellembygn. i 2 etager // 22 lystryk 
  f. samme. 
 
 
32  Tømrer J.P. Nielsen. 
 
  Ejerforhold. 
 1897- J.P. Nielsen, tømrer. 
  - 1960 - Signe Nielsen, Hotel Ansgar. 
 
 - # hm. 
 1900 Iflg. bygningsstamkort // beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet 
   tagetage // # tegn.mat. Jf. dog byggekort, 1960. 
  f. tømrer J.P. Nielsen(?). 
 1913 Iflg. byggeansøgn., A. Jensen, tømrerm. // tilføjelse af tagkvist mod 
   gaden // # tegn.mat. 
  f. Karoline Jensen. 
 1941 E. Svendsen Pedersen // ombygn. af port i facaden mod gaden // lystryk. 
  f. mælkehandler P. Petersen. 
 1960 Knud Sørensen // opførelse af garage og indretn. af 3 hotelvær. i en 
   eksist. lejl., 1. sal, t.h. // 2 lystryk. 
  f. hotelejer Signe Nielsen. 
 1989  ? // ombygn. af eksist. hotelværelser på 1. sal, t.h. til 2 et-vær.s lejl. // 
      2 lystryk. 
  f. direktør Arne Sørensen. 
 1996  ? // ombygn. af stueetagen // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
34  Købmand M. Andersen – HK. 
  Hj. Hostrupsgade. 
 
  Ejerforhold. 
 1897- M. Andersen, købmand. 
 - 1917 - Boyen Rasmussen, mælkehandler. 
 - 1953 - Aage Østergaard, blikkenslager 
 1989- HK, Silkeborg. 
 
 - # hm. 
 1900 Iflg. bygningsstamkort // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager 
   m. kælder og udnyttet tagetage som hjørneejendom,  
   samt vaskehus i en etage som sidehus mod Hostrups- 
   gade - nedrevet 1989 // # tegn.mat. Jf. byggekort, 1917. 
  f. købmand M. Andersen(?). 
 1917 Iflg. byggeanm., J.P.N. Nielsen, murerm. // opførelse af staldbygn. m.v. 
   i 2 etager som side-baghus mod Hostrupsgade - nedrevet 
   1989 // # tegn.mat. Jf. dog byggekort, 1917. 
  f. mælkehandler Boyen Rasmussen. 
 
 



 1953 Niels H. Nielsen // ombygn. af lejl. i stueetagen // lystryk. 
  f. blikkenslager Aage Østergaard. 
 1979 Knud Sørensen og Ejner Olesen // indv. ombygn. i forb. m. sammen- 
   lægn. af 1. sals lejl. og tagetagen // 4 lystryk. 
  f. hotelejer Jens Villum Larsen. 
 1989-90 DAI // nedrivn. af de eksist. sidebygn. langs Hostrupsgade. Ombygn. 
   af den eksist. hjørneejendom og opførelse af en ny kon- 
   torbygn. i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage 
   langs Hostrupsgade // 18 lystryk. 
  f. Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, HK. 
 1996 DAI // ombygn. af 2 lejl. i hjørneejendommen til kontorlokaler // 
      2 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
36  Vognmand M. Jensen. 
  Hj. Hostrupsgade. 
 
  Ejerforhold. 
 1895-97 S. Kristiansen. 
 1897-1901 Martin Hvam. 
 1901-16 Sørine Pedersen. 
 1916-18 Caroline Pedersen. 
 1918-50- Martin Jensen, bybud og vognmand. 
 
 - # hm. 
 1890 Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet 
   tagetage som hjørneejendom og sam.byg. hermed et 
   sidehus i en etage langs Hostrupsgade // # tegn.mat. 
  f. ? 
 1934 Svend Aage Rasmussen, murerm. // opførelse af garagebygn. i en etage 
   som side-baghus nær skel mod Hostrupsgade 56 // lystryk. 
  f. bybud, senere vognmand Martin Jensen. 
 1946 Kristoffer Hansen // udv. af butiksvindue mod Hostrupsgade // 2 lystryk. 
  f. samme, udlejet til viktualiehandler A. Sørensen. 
 1950 P. Møller Pedersen // udv. af butiksvindue mod Drewsensvej // lystryk. 
  f. samme, udlejet til Robert Ellyt. 
 1950 Niels H. Nielsen // indretn. af 2 toiletter i stueetagen // lystryk. 
  f. samme. 
 1976 Niels H. Nielsen // indretn. af toilet på 1. etage // lystryk. 
  f. vognmand Aage Jensen. 
 1987 Hv. // ombygn. og udv. af den eksist. butik mod Hostrupsgade, bl.a. ved 
   inddragelse af sidehuset til smørrebrødsstue og lager // 
      6 lystryk. 
  f. samme, udlejet til ”Kokkens Kyllinger” v. Alice Thygesen. 
 1987-88 E. Møller Knudsen, ark. // indv. ombygn. og renov. af hele ejendommen, 
   fornyelse af taget samt opsætning af udv. brandtrappe til 
   1. etage mod gården // 1 blyantstegn. og 4 lystryk. 
  f. Chr. Thygesen. 
 
 
 



38  Murermester  Søren Christiansen – Rasmus Knudsen. 
 
  Ejerforhold. 
 1883-86 Søren Christiansen, murer. 
 1886-87 J. Pedersen, kroejer. 
 1887-1918 Søren Christiansen, murermester. 
 1918-25 Rasmus Knudsen. 
 1925- Johanne Knudsen, enkefrue. 
 
 - # hm. 
 1876(?) Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet tagetage 
   og sidehus i en etage i skel mod nr. 40 - nedrevet 1961// 
     # tegn. mat. Jf. dog 1918-tegn. 
  f. ? 
 1918 K.P. Kristjansen // tilføjelse af tagkviste mod gade og gård i forb. m. 
   indretn. af 2 lejl. i tagetagen, samt tilbygn. af trappetårn 
   i 2 etager mod gården // blåtryk. 
  f. Rasmus Knudsen. 
 1961 E. Møller Knudsen // nedrivn. af det eksist. sidehus og opførelse af 
   garageanlæg i en etage på stedet // lystryk. 
  f. rentier Anders Andersen. 
 
 
40  Landpost Hans Nielsen – Th. Langs Skoler. 
 
  Ejerforhold. 
 1885-1906 Hans Nielsen, landpost. 
 1906-12 Lauritz Møller Laursen, blikkenslager. 
 1912-19 Peter Jessen Raupach, bødkermester. 
 1919-23 P. Overgaard. 
 1923- M. Jakobsen 
 1970- Th. Langs Skoler. 
 
 - # hm. 
 1902 Iflg. byggeanm. // opførelse af beboelsesejendom i 2(?) etager m. side- 
   baghus // usign. pennetegn. LA, KTP 458. 
  f. landpost Hans Nielsen. 
 1904-70 K.P. Kristjansen, C. Jensen, Eivind Kristiansen m.v. // flere ombygn. af 
   og tilbygn. til det eksist. byggeri // 5 blå- og 2 lystryk. 
      LA, KTP 458 
  f. flere ejere. 
 1970 Knud Sørensen og Ejner Olesen // alle eksist. bygn. nedrevet // 
       # tegn. mat. 
  f. Th. Langs Skoler. 
 1970-71 Knud Sørensen og Ejner Olesen // opførelse af skolebygn. i 2 etager 
   m. høj kælder // 10 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
 
 
 



42  Murer S. Christiansen. 
 
  Ejerforhold. 
 1882-86 S. Christiansen, murer. 
 1886-89 Johs. Vittrup, lærer. 
 1889-92 S. Christiansen, murer. 
 1892-1901 E.W. Hermansen, vognmager. 
 1901-08 Karl Andersen, kreaturhandler. 
 1908-09 M.P. Madsen, typograf. 
 1909-10 Karl Andersen, kreaturhandler. 
 1910-16 Søren Nielsen. 
 1916-19 Peter Jessen Raupach, bødkermester. 
 1919-27 Thomas Rasmus Thomsen Hull, tømrer. 
 1927- Chr. Andersen. 
 
 - # hm 
 1870/1883 Iflg. BBR-opl.: 1870. Iflg. opl. vedr. ejerforhold: 1883 // beboelses- 
   ejendom (dobbelthus) i en etage m. udnyttet tagetage 
   som forhus og vaskehus m.m. i en etage som sidehus 
   i skel mod nr. 44 // # tegn. mat. Jf. dog byggekort, 1922. 
  f. murer S. Christiansen(?). 
 1923 Thomas R. Thomsen Hull, tømrer // opførelse af værksted i en etage som 
   sidehus i skel mod nr. 40 // pennetegn. 
  f. sig selv. 
 1938 S. Theilgaard // tilbygn. af garage til det eksist. værksted // pennetegn. 
  f. skomager E. Andersen. 
 
 
44  Hotelejer Niels Chr. Schou Nielsen. 
 
  Ejerforhold. 
 1882-98 Søren Petersen, værtshusholder. 
 1898-1907 J.H. Stougaard, maskinfabrikant. 
 1907- Niels Chr. Schou Nielsen, hotelejer. 
 
 - # hm. 
 1911/13-14 K.P. Kristjansen(?), tegn.: 1911, opf.: 1913-14 // opførelse af bebo-  
   elsesejendom i 3 etager m. høj kælder og udnyttet tag- 
   etage, indeh. 6 lejl. og værelser i tagetagen // 3 blåtryk. 
  f. hotelejer Niels Chr. Schou Nielsen. 
  (Den opførte facade følger ikke Kristjansens tegning. Minder til gengæld 
  meget om L. Bendixen, jf. Drewsensvej 46). 
 1986-87 Tømrernes Andelsselskab // indv. ombygn. af tagetagen til 2 hele lejl. // 
      2 lystryk. 
  f. galleriejer Willy Omme. 
 
 
46  Hotelejer Niels Chr. Schou Nielsen – Silkeborg Telegrafkontor. 
 
  Ejerforhold. 
 1915-34- Niels Chr. Schou Nielsen, hotelejer. 
 



 - # hm. 
 1915-16 C. Jensen (planer), L. Bendixen (facader) // opførelse af kontor- og 
   beboelsesejendom i 3 etager m . høj kælder og udnyttet 
   tagetage, indeh. telegrafkontor i stueetagen, lejligheder 
   på. 1. og 2. etage og værelser i tagetagen // 5 blåtryk. 
  f. hotelejer Niels Chr. Schou Nielsen. 
 1915 C. Jensen // opførelse af staldbygn. m.m. i 2 etager som baghus // blåtryk 
  f. samme. 
 1934 Hv. // ombygn. og udv. af den eksist. staldbygn. til garager // lystryk. 
  f. samme. 
 
 
52  Particulier Niels Meldgaard – Fornikler Magnus Sandberg. 
 
  Ejerforhold. 
 1893-94 Nicolai Andersen. 
 1894-98 Lars Pedersen 
 1898-99 Niels Meldgaard, particulier. 
 1899-1913 Ole Sandberg, restauratør. 
 1913-27 Christiane Sandberg, enkefrue. 
 1927-46- Magnus Sandberg, fornikler. 
 
 - # hm. 
 1898 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. portgennem- 
   kørsel og udnyttet tagetage, samt vaskehus i en 
   etage som sidehus i skel mod Estrupsgade 28 // 
    # tegn. mat. Jf. dog 1928-tegning. 
  f. particulier Niels Meldgaard. 
 1922 K.P. Kristjansen // tilbygn. af værksted i 2 etager til det eksist. sidehus 
   mod Estrupsgade // blåtryk. 
  f. enkefru Christiane Sandberg. 
 1928 K.P. Kristjansen // ombygn. af de eksist. restaurationslokaler i stue- 
   etagen til hhv. lejlighed t.v. og butik t.h. for portgennem- 
   kørslen, samt tilføjelse af nye tagkviste mod gade og  
   gård i forb. m. indretn. af 2 lejl. i tagetagen // blåtryk. 
  f. fornikler Magnus Sandberg. 
 1928 K.P. Kristjansen // udv. af det eksist. værksted og opførelse af garage- 
   anlæg i en etage som baghus // lystryk. 
  f. samme. 
 1946 Niels H. Nielsen // tilbygn. i en etage til det eksist. værksted // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
54  Silkeborg og Omegns Kørerlærerforening. 
 
  Ejerforhold. 
 - 1966 - Silkeborg og Omegns Kørerlærerforening. 
 
 - # hm. 
 1902 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 3 etager m. kælder og udnyttet 
 
 



   tagetage samt sidehus i en etage i skel mod nr. 52 // 
     # tegn. mat. Jf. dog 1981-tegn. 
  f. ? 
 1966 E. Borum // ombygn. og udv. af det eksist. sidehus // lystryk. 
  f. Silkeborg og Omegns Kørerlærerforening. 
 1981 Eddie Mikkelsen, ark., Bryrup // ombygn. af beboelsesdelen af  ejen- 
   dommen til ejerlejligheder // 9 lystryk. 
  f. tømrermester Åge Sehested. 
 
 
54A  Logen ’Den nordiske Ridderorden’. 
 
  Ejerforhold. 
 1890-98 Niels Meldgaard, particulier. 
 1898-1902 P. Warthoe, politibetjent. 
 1902- S. Christiansen, vægter 
 - - 
 1924-30 P. Gunder Hansen og J. Selvejer. 
 1930-31 Logen ’Den nordiske Ridderorden’. 
 
 - # hm. 
 1931 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 3 etager m. kælder, port- 
   gennemkørsel og udnyttet tagetage, samt sidehus i 
   en etage i skel mod nr. 56 – nedrevet 1981 // 
     # tegn. mat. Jf. dog 1981-tegn. 
  f. logen ’Den nordiske Ridderorden’(?). 
 1981 Bruno Carlsen // renov. og ombygn. af den eksist. ejendom til 8 ejerlejl., 
   portgennemkørslen inddraget til beboelse // 10 lystryk. 
  f. M.J.Y. ApS v. Erling Thomsen. 
 
 
56  Portør Carl Rasmussen. 
 
  Ejerforhold. 
 1891-1928 Carl Rasmussen, portør. 
 1928-32 Ane Margrethe Caroline Rasmussen, enkefrue. 
 1932- H. Bech Axelsen. 
 1963- Silkeborg kommune 
 
 - # hm. 
 1891 Iflg. opl. vedr. ejerforhold // opførelse af beboelsesejendom som forhus 
   samt baghuse // # tegn. mat. 
   f. portør Carl Rasmussen. 
 1973 De eksist. baghuse nedrives // lystryk. LA, KTP 459. 
  f. Silkeborg kommune. 
 1980 Forhuset nedrives, og grunden henligger herefter som indkørsel til 
  parkeringspladsen bag den tidligere Daghøjskole // pennetegning og 
      lystryk. LA, KTP 459. 
  f. samme. 
 
 
 



58  Skovfoged P. Hansen – Malermester Hermann Rasmussen. 
 
  Ejerforhold. 
 1881-83 Boet efter F.F. Hølzermann, købmand. 
 1883-86 P. Hansen, skovfoged. 
 1886-1901 Søren Hansen. 
 1901-11 Johanne Kirstine Hansen, enkefrue. 
 1911-34- Hans Nielsen, kusk og avlsbruger. 
 1961- Harmann Rasmussen A/S, malermester. 
 
 - # hm. 
 1884 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. kælder 
   og udnyttet tagetage og baghus i en etage // # tegn. mat. 
  f. skovfoged P. Hansen. 
 1911 K.P. Kristjansen // tilbygn. af staldbygn. i en etage m. udnyttet tagetage 
   til det eksist. baghus // blåtryk. 
  f. avlsbruger Hans Nielsen. Nedrevet 1961. 
 1926 K.P. Kristjansen // tilbygn. i en etage m. kælder og let skrånende tag t.h. 
   for den eksist. beboelse // blåtryk. 
  f. samme. 
 1934 A. Ustrup // indretn. af bilgarage i det eksist. baghus // lystryk. 
  f. samme. 
 1961-62 Knud Sørensen // nedrivn. af det eksist. baghusbyggeri og opførelse af 
   stor værkstedsbygn. i en etage som nyt baghus // 3 lystryk. 
  f. malermester Hermann Rasmussen A/S. 
  1980 Søren Jensen, rådg.ing. // ombygn. af den eksist. beboelsesbygning til 
    mandskabsrum m.v. // 5 lystryk. 
   f. samme. 
 
 
60  Købmand Marie E. Pedersen – ’Silkeborg Støvsugercentral’. 
 
  Ejerforhold. 
 1881-84 Boet efter F.F. Hølzermann, købmand. 
 1884-1910 Hans Christian Mølbæk. 
 1910-11 Kirstine Ane Mølbæk, enkefrue. 
 1911-31 Henrik Pedersen Elling. 
 1931-51- Marie Elisabeth Pedersen, købmand. 
 
 - # hm. 
 1878 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i en etage m. udnyttet tagetage og 
   sidehus i en etage i skel mod nr. 62 // # tegn.mat. Jf. dog 
      1942-tegning. 
  f. ? 
 1931 A. Busk // tilbygn. i en etage m. kælder og fladt tag til den eksist. butik 
   mod gaden i skel mod nr. 62 // lystryk 
  f. købmand Marie E. Pedersen. 
 1935 A. Busk // påbygn. af bindingsværksetage til den forreste del af det 
   eksist. sidehus // lystryk. 
  f. samme. 
 
 



 1951 Niels H. Nielsen // påbygn. af en etage til den bagerste del af det eksist. 
   sidehus // lystryk. 
  f. samme. 
 1975-76 M. Christensen, byggefa., Skærbæk // stor ombygn. af forhuset m.v.: 
   der indrettes butik i hele stueetagen, tagetagen udbyg- 
   ges til en fuld etage og hele forhuset samt den nærmeste 
   del af sidehuset skalmures // lystryk. 
  f. ’Silkeborg  Støvsugercentral’ v. Frode Johansen. 
 1978 Svend Madsen // opførelse af dobbeltgarage i en etage som sidehus i 
   skel mod 58 // lystryk. 
  f. samme v. Kurt Danielsen. 
 
 
62-64  Murermester A.S. Storgaard. 
 
  Ejerforhold. 
 1881-84 Boet efter F.F. Hølzermann, købmand. 
 1884-88 Jens Andersen, træhandler. 
 1888-98 Frederik R. Birk, vognmand. 
 1898-99 J. Hertz og C. Bentsen, slagtermestre. 
 1899-1906 Erik Sørensen, værtshusholder. 
 1906-08 A. Friberg, cykelfabrikant. 
 1908-10 Chr. Hestbech, købmand. 
 1910- A.S. Storgaard, murermester. 
 
 - # hm. 
 1910-11 Edv. Jensen // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. kælder, 
   portgennemkørsel og mansartetage // 4 blåtryk og 
    1 farvelagt pennetegn. (kloakplan). 
  f. murermester A.S. Storgaard. 
 1912 Edv. Jensen(?) // opførelse af 2 værksteds- og lagerbygn. i hhv. en og 
   to etager som hhv. baghus og sidehus mod nr. 60 // 
     delvis farvelagt pennetegning. 
  f. samme. Nedrevet hhv. 1977 og 1949. 
 1916 C. Jensen // ombygn. af den eksist. værkstedsbygn. til beboelse m. ud-. 
   nyttet tagetage // 2 blåtryk. 
  f. gartner Chr. Poulsen, Vejle. 
 1949-50 Iflg. byggeanm, Alfr. J. Mortensen // nedrivn. af den opr. lagerbygn. 
   og opførelse af ny kontor- og lagerbygn. i 2 etager m. 
   kælder som sidehus mod nr. 60 // 4 lystryk. 
  f. materialist A. Kruse. 
 1977 Eskild Hermansen // nedrivn. af den opr. værkstedsbygn. og opførelse af 
   2 garagebygn. i en etage, indeh. i alt 13 pladser, i skel mod 
   hhv. nr. 60 og 66. 
  f. direktør Erik Kruse. 
 
 
66  Fabrikant M. Hvid – Rektor Karen Linderstrøm Lang. 
 
  Ejerforhold. 
 1930- M. Hvid, fabrikant. 
 



 -1946- Karen Linderstrøm Lang, rektor. 
 
 - # hm. 
 i 1930 Iflg. byggekort, 1931 // eksist. beboelsesbygn. i en etage som baghus // 
      # tegn. mat. 
 1930-31 Iflg. byggekort 1931, Hans Chr. Rasmussen // opførelse af beboelses- 
   ejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage som 
   forhus // blåtryk (kloakplan). Jf. også 1946-tegninger. 
  f. fabrikant M. Hvid. 
 1946-47 Knud Sørensen // tilføjelse af tagkviste mod gade og gård i forb. m. ind- 
   retning af værelser i tagetagen // 2 lystryk. 
  f. rektor Karen Linderstrøm Lang. 
 1980 Iflg. byggekort 1980 // opførelse af carport som sidehus mod nr. 64 // 
      # tegn. mat. 
  f. ? 
 1987-88 Årstiderne Arkitekter A/S // indv. ombygn. af ejendommen til ungdoms- 
   boliger // 4 lystryk. 
  f. Bodil Kjeldsen ApS. 
 
 
70-114  Hvad Ejerforhold angår, hører Drewsensvej 70-114 i matrikulær hense- 
  ende til Silkeborg Markjorder, og de enkelte parceller er derfor ikke i 
  detaljer undersøgt af LA. 
 
 
70-92  Silkeborg kommunale Slagtehus – A/S Silkeborg Tekstilfarveri 
  (Kaj Neckelmann) – Boligbyggeriet m.v. ’Farvergården’. 
(80)  Vedr. Drewsensvej 80, børnehjemmet ’Knaps Minde’, se nedenfor!! 
 
  Ejerforhold. 
 1914-60 Silkeborg kommunale Slagtehus. 
 1960-87 A/S Silkeborg Tekstilfarveri (Kaj Neckelmann). 
 1987- Silkeborg Ejendomsselskab, Hovedgårdsvej 3. 
 
 - # hm. 
 1914 Carl Madsen, ing., Kbh. // opførelse af kommunalt slagtehus //penne- 
    tegning og 4 blåtryk. LA, KTP 461. 
  f. Silkeborg kommune. 
 1914-32 Carl Madsen, C. Jensen og Edv. Jensen // opførelse af forsk. ny- og til- 
   bygninger // 5 blå- og 2 lystryk. LA, KTP 461. 
  f. samme 
 1960-85 Knud Sørensen og Ejner Olesen // div. nedrivninger og opførelse af 
   adskillige ny- og tilbygninger samt mange ombygninger 
   ved og efter det tidligere slagteris overgang til tekstil- 
   virksomhed // over 200 lystryk. LA, KTP 460, 462 og 463. 
  f. A/S Silkeborg Tekstilfarveri. 

 1987-88 Al eksist. byggeri nedrives. 
 
(70-72) 1988-89 Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af kontor- og boligbebyggelse 
   i 2 etager m. delvis udgravet kælder og udnyttet tag- 
 
 



   etage som hjørneejendom - ’Farvergården’, 1. etape // 
      14 lystryk. 
  f. Silkeborg Ejendomsselskab. 
 2004-05 Ark.fa. Jørgen Krag Nielsen, Horsens // ombygn. af den eksist. kontor- 
   og boligbebyggelse til 27 andels- og ejerboliger // 9 lystryk 
  f. SSL Vii ApS (Svanen Development ApS, Gødvad Bakke 4, Silkeborg)  
 
(74-92) 1989-90 Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af boligbebyggelse i hhv. 2 og 
   3 etager m. delvis udgravet kælder og udnyttet tagetage 
   langs Drewsensvej - ’Farvergården’, 2. og 3. etape // 
      31 lystryk. 
  f. Silkeborg Ejendomsselskab. 
 
 
80  Børnehjemmet ’C. Knaps Minde’. 
 
 -  # hm. 
 1887 Anton Rosen // opførelse af villa i en etage m. kælder og udnyttet 
   tagetage, indrettet til børnehjem // # tegn. mat. 
  f. købmand C. Knap. 
 1924 K.P. Kristjansen // indretn. af wc // blåtryk. LA, KTP 464. 
  f. børnehjemmet. 
 1947 E. Svendsen Pedersen // ombygn. af villaen i forb. m. børnehjemmets 
   overflytning til Aldersrovej // 2 lystryk. LA, KTP 464. 
  f. Silkeborg kommunale Slagtehus. 

 1964 Villaen nedrives // LA, KTP 464. 
 
 

94  Murermester Marinus Nielsen. 
  Ejerforhold: markjorder. 
 
 - # hm. 
 1900 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom (dobbelthus) i en etage m. 
   udnyttet tagetage og sidehus i en etage i skel mod 
   nr. 96 // # tegn. mat. Jf. dog 1938-tegninger. 
  f. ? 
 1938-39 Niels H. Nielsen // tilføjelse af gennemgående 4-fags kvistparti 
   mod gaden // 2 lystryk. 
  f. murermester Marinus Nielsen. 
 1940 Niels H. Nielsen //udbygn. af kvistpartiet mod gaden til hele facadens 
   længde, samt indretn. af 3 wc-er // lystryk. 
  f. samme. 
 1947 Niels H. Nielsen // opførelse af materielskur i en etage som sidehus 
   i skel mod nr. 92 // lystryk. 
  f. samme. 
 1959 Niels H. Nielsen // opførelse af tilbygn. i en etage mel. for- og sidehus 
   i skel mod nr. 96 // lystryk. 
  f. samme. 
 1989 Årstiderne Arkitekter A/S // al eksist. byggeri nedrives // # tegn. mat. 
  f. A/S ’Solhøj’, Lillehøjvej, Silkeborg. 
 
 



 1989-90 Årstiderne Arkitekter A/S // opførelse af boligbebyggelse i 2 etager 
   m. kælder og udnyttet tagetage, indeh. 10 ungdsoms- 
   boliger // 22 lystryk. 
  f. Arbejdernes Byggeforening. 
 
 
96  Murermester M.P. Baltzer. 
  Ejerforhold: markjorder. 
 
 - # hm. 
 1902 Iflg. byggeanm., M.P. Baltzer, murerm. // opførelse af beboelses- 
   ejendom i 2 etager m. kælder og udnyttet tagetage 
   og sidehus i en etage i skel mod nr. 94 // # tegn. mat. 
     Jf. dog 1937-tegning. 
  f. sig selv. 
 1937 Jul. Moll // tilføjelse af to 3-fags tagkviste mod gaden // lystryk. 
  f. Magnus H. Jensen. 
 1963 Niels H. Nielsen // udvidelse af de eksist. to tagkviste til et gennem- 
   gående kvistparti // 3 lystryk. 
  f. murermester Marinus Nielsen. 
 
 
98  Jacob Sørensen. 
  Ejerforhold: markjorder. 
 
 - # hm. 
 1898 Iflg. BBR-opl. // beboelsesejendom i 2 etager m. kælder, port- 
   gennemkørsel og udnyttet tagetage // # tegn.mat. 
  f. ? 
 1958 Gustav Hansen(?), murerm. // indretn. af lejl. i tagetagen // lystryk. 
  f. Jacob Sørensen. 
 1994 Hv. // tilbygn. af bad og toilet i 2 etager til forhuset mod gården i skel 
   mod nr. 100 // 5 lystryk. 
  f. maskinarbejder Søren M. hansen. 
 
 
100  Murer Joh. P. Lauersen – Købmand Herman Høyer. 
  Hj. Grønnegade. 
  Ejerforhold: markjorder. 
 
 - # hm. 
 1900 Iflg. BBR-opl. // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. kælder og 
   udnyttet tagetage som hjørneejendom // # tegn.mat. 
      Jf. dog 1925-tegn. 
  f. murer Joh. P. Lauersen(?). 
 1925 K.P. Kristjansen // opførelse af stor tilbygn. i 2 etage m. kælder og 
   udnyttet tagetage til den eksist. bygn. langs Grønne- 
   gade // 2 blåtryk. 
  f. købmand Hermann Høyer. 
 
 
 



108  Murer Otto Møller. 
  Ejerforhold: markjorder. 
 
 - # hm. 
 1939 Tage Aaboe Christensen // opførelse af beboelsesejendom (tofamilie- 
   hus) i 2 etager // lystryk. 
  f. murer Otto Møller. 
 1944 Max Pape // tilbygn. af stor lagerbygn. i en etage t.h. for den eksist. ejen- 
   dom // pennetegn. og lystryk. 
  f. Ejner Christensen. 
 
 
110  Murer Anker M. Christensen. 
  Ejerforhold: markjorder. 
 
 - # hm. 
 1946 Kristoffer Hansen // opførelse af enfamiliehus m. høj kælder og 
   udnyttet tagetage // lystryk. 
  f. murer Anker M. Christensen. 
 1960 I. Hansen, murerm. // opførelse af lager- og garagebygn. i en etage som 
   side-baghus i skel mod nr. 108 // lystryk. 
  f. støvsugerforhandler Tage A. Johansen. 
 1983-84 Søren Jensen, rådg.ing. // indv. ombygn. af tagetagen // lystryk. 
  f. Dorrit Thostrup. 
 
 
114 og  Tømrermester Andreas Hansen – Tømrermester K. Fastrup. 
Frydensgade 13 Ejerforhold: markjorder. 
 
 - # hm. 
(Frg.13) 1919   ?  // opførelse af tofamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet 
   tagetage // usign. pennetegn. og blåtryk. 
  f. tømrermester Andreas hansen. 
(Drewv.114) 1926   ?  // opførelse af tofamiliehus i en etage m. høj kælder, indeh. værk- 
   sted, og mansartetage som sidebygn. i skel mod Fry- 
   densgade 11 // usign. pennetegn. 
  f. samme. 
(Frg.13) 1929 K. Fastrup, tømrerm. // tilbygn. af nyt indgangsparti i træ til det eksist. 
   beboelseshus mod Frydensg.  // delvis farvelagt pennetegn. 
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