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  Hvad Ejerforhold angår, hører Pandurosvej i matrikulær henseende 

  til Silkeborg Markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 
 
 
2A-B  Murermester Axel Storgaard. 
  Ejendommen hørte tidligere under Vestergade 159. 
 
 - # hm. 
 o. 1921 K.P. Kristjansen // opførelse af butiks- og beboelsesbyggeri i en  
   etage som sidehus i skel mod Vestergade 161 // 
    # tegn. mat. - se byggekort, 1921 (under 
      Vestergade 159). 
  f. murermester Axel Storgaard. 
 1922 C. Jensen // tilbygn. af brændselsrum m.v. i en etage til sidehuset // 
     blåtryk (under Vestergade 159). 
  f. samme. 
 1927 Hv. // opførelse af bilgarage som sidehus i skel mod nr. 2C // penne- 
     tegn. (under Vestergade 159). 
  f. fru Kristine Møller – nedrevet 1960. 
 1936 Eivind Kristiansen // ombygn. og udv. af den bagerste del af det eksist. 
   sidehus til beboelse // lystryk (under Vestergade 159) 
  f. købmand T. Møller. 
 1960 Hv. // nedrivn. af den eksist. garage og opførelse af en ny på stedet // 
     lystryk (under Vestergade 159). 
  f. købmand T.H. Møller. 
 
 
2C  Rentier C.G. Jensen. 
 
 - # hm. 
 1910/1921 Iflg. BBR-opl.: 1910 - iflg. byggekort, 1921: 1921 // tofamiliehus i en 
   etage m. høj kælder og udnyttet tagetage // # tegn. mat. 
  f. ? 
 1955   ?  // indretn. af toilet i forb. m. entreen // usign., men dat., lystryk. 
  f. rentier C.G.. Jensen. 
 2001 Svend Poulsen // åben overdækning af arealet mel. beboelsen og skellet 
   mod nr. 4 // lystryk. 
  f. sig selv. 
 
 
3  Kommis Reinh. Nielsen. 
 
 - # hm. 
 1942 Kristoffer Hansen // opførelse af enfamiliehus i en etage m. kælder 
   og udnyttet tagetage // lystryk. 
 
  f. kommis Reinh. Nielsen. 



 1965 Hv. // ombygn. af tagetagen // lystryk. 
  f. disponent Ove Plett. 
 1972 Steen Lange, ark. // opførelse af carport som sidehus i skel mod Vester- 
   gade 155 // 3 lystryk. 
  f. samme. 
 1973 Steen Lange, ark. // opførelse af tilbygn. i en etage til huset mod haven // 
      3 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
4  Slagtermester J.O. Jensen. 
 
 - # hm. 
 1940 Max Pape // opførelse af enfamiliehus i en etage m. kælder og udnyt- 
   tet tagetage // fotokopier af lystryk. 
  f. slagtermester J.O. Jensen. 
 
 
5  Skræddermester H.A. Eriksen. 
 
 - # hm. 
 1941/42 Kristoffer Hansen // opførelse af enfamiliehus i en etage m. kælder 
   og udnyttet tagetage // lystryk. 
  f. skræddermester H.A. Eriksen. 
 1956 E. Svendsen Pedersen // indretn. af toilet i kælderen // lystryk. 
  f. forretningsfører A. Eriksen. 
 
 
6  Elektriker W. Hansen. 
 
 - # hm. 
 1931 A.E. Laursen // opførelse af tofamiliehus i en etage m. kælder og 
   udnyttet tagetage // lystryk. 
  f. elektriker W. Hansen. 
 
 
8  F. Winther. 
 
 - # hm. 
 1930/31 A.E. Laursen // opførelse af tofamiliehus i en etage m. kælder og 
   udnyttet tagetage // lystryk. 
  f. F. Winther. 
 
 
9  Assistent K. Winther. 
 
 - # hm. 
 1928/29   ?  // opførelse af enfamiliehus i en etage m. kælder og udnyttet 
   tagetage // usign., men dat., blåtryk. 
  f. assistent K. Winther. 
 
 1945 Alfred Hessel, murerm. // opførelse af garage mod gaden mel. huset 



   og skellet mod nr. 11 // pennetegning. 
  f. ekstraarbejder N.A. Andersen. 
 1956 Kristoffer Hansen // indretn. af badevær. i tagetagen // lystryk. 
  f. radioforhandler Frode Søgaard. 
 1967 Peer Hans Nielsen, ark., Kbh. // indretn. af toilet i kælderen // lystryk. 
  f. radioforhandler Ellen Søgaard. 
 
 
10  Pladsformand Ole Christoffersen. 
  Hj. Gesnersvej. 
 
 - # hm. 
 1928/29 Max Pape // opførelse af enfamiliehus i en etage m. kælder og 
   udnyttet tagetage // lystryk. 
  f. pladsformand Ole Christoffersen. 
 1931 Hv. // opførelse af garage sammenbygget m. huset v. vestvæggen, 
   orienteret mod Gesnersvej // pennetegning. 
  f. møller Chr. Steinicke – nedrevet 1988. 
 1988 (Carport type CT5) // nedrivn. af den eksist. garage og opførelse af 
   ny carport på stedet // 2 lystryk. 
  f. Thomas Henten. 
 
 
11  Murermester S.J. Sørensen. 
 
 - # hm. 
 1925 A.E. Laursen // opførelse af tofamiliehus i en etage m. udnyttet 
   tagetage // blåtryk. 
  f. murermester S.J. Sørensen. 
 1950 Arkitektkontoret, Sanatorievej 25 // større tilbygn. i en etage til huset 
   mod sydøst // lystryk. 
  f. fru Jensine Due. 
 1960   ?  // mindre tilbygn. i en etage til huset mod øst // lystryk (sign. M.P.). 
  f. samme. 
 1996/97   ?  // ombygn. af og mindre tilbygn. i en etage til huset mod øst, samt 
   opførelse af carport mod gaden mel. huset og skellet mod 
   Gesnersvej 10 // 4 lystryk. 
  f. Brian Sandgård. 



 


