
FREDENSGADE 
 
 
 
  Historie. 
  De stærkt stigende trafikale problemer i Midtbyen op igennem 1960- 
  erne, og især i tilknytning til Chr. 8. Vej og Østergade, medførte, at 
  kommunen i årene 1965-75 opkøbte hele gamle karre Kirkebakken- 

  Fredensgade - Chr. 8. Vej med henblik på bortsanering. Det skete i 
  al væsentligt i 1973-76 i forbindelse med Chr. 8. Vej’s store udvidelse. 
  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 Fredensgade 1–21B, befinder sig nu på Lokalhistorisk 
  Arkiv (LA), hvor de er registreret som følger: 
  Fredensgade 1  //  LA, KTP 513, 523 
            -          3  //    -       -    491, 501 
            -          5  //    -       -    489, 502 
            -          7  //    -       -    476 
            -          9  //    -       -    477, 488 
            -        11  //    -       -    478, 500, 519 
            -        13  //    -       -    487, 514 
            -        15  //    -       -    515 
            -        17  //    -       -    480, 516 
            -        19  //    -       -    517 
            -      21A  //    -       -    490, 505 
            -      21B  //    -       -    481, 518 
 
 

1 og 5-21  Torvecentret. 
 
 - # hm. 
 1990-94 ’Arkitektgruppen i Århus’ // opførelse af butiks-, kontor- og beboel- 
   seskompleks i 3 etager m. parkeringskælder i 2 etager // 
      43 lystryk. 
  f. A/S Bycentret, Færgegården 1. 
 1992/93 ’Arkitektgruppen i Århus’ // indretn. af café-restaurant på 2.sal i butiks- 
   centret (Arkadecentret) ud mod Chr. 8. Vej // 2 lystryk. 
  f. samme. 
 1998 Ark.fa. Kjær & Richter, Århus // indretn. af radiostudio (f. Radio Silke- 
   borg) i eksist. restaurant // 5 lystryk. 
  f. samme. 
 
 
2-4 Er registreret og behandlet under Torvet 10C i kommunens Byggesags- 

arkiv. 
 
 
 
 



3  Busterminalen. 
 
 - # hm. 
 1992 ’Arkitektgruppen i Århus’ // opførelse af busterminal m. kiosk- og 
   toiletbygninger samt ventefaciliteter // 11 lystryk. 
  f. Silkeborg kommune. 
 
 
6-14  Er registreret og behandlet under Torvet 4-8 (’Føtex’) i kommunens 
  Byggesagsarkiv. 
 
 
16A-B  J.P. Andersen – Tandlæge Karsten Lassen Petersen. 
 
 - # hm. 
 1908/09 Edv. Jensen (?) // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. kælder 
   og udnyttet tagetage // usign. pennetegn. 
  f. J.P. Andersen. 
 1909 Hv. // ombygn. af eksist. stald til værksted // usign., farvelagt pennetegn. 
  f. samme. 
 1953/54 Knud Sørensen // tilføjelse af 3 kviste mod gaden // lystryk. 
  f. tandlæge Karsten Lassen Petersen. 
 1992/93 ’Nielsen & Nielsens Tegnestue´ // indretn. af 2 lejl. i loftetagen og for- 
    nyelse af kviste mod gade og gård // 8 lystryk. 
  f. Elly Ragnhild Pedersen. 
 
 
18  Birkefuldmægtig  J.(?)Christensen – Stenhugger Dines Rasmussen - 
  Stenhugger N(iels) P(eter) Christiansen. 
 
 - # hm. 
 1909/10 Edv. Jensen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3 etager 
   m. kælder og mansartetage // 2 blåtryk. 
  f. birkefuldmægtig J.(?) Christensen. 
 1924 K.P. Kristjansen // opførelse af garage og cykelskur i gårdhjørne 
   bagerst på grunden // blåtryk. 
  f. stenhugger Dines Rasmussen. 
 1925 K.P. Kristjansen // ombygn. af butiksvindue til almindeligt vindue // 
      blåtryk. 
  f. samme. 
 
 
20 og 20B  Tømrernes Fagforening og Tømrernes kooperative Forretning. 
  Opr. del af Søndergade 17, matr.nr. 8. 
 
 - # hm. 
 1914 Iflg. Byggekort, 1914 // opførelse af stald m.v. i skel mod Fredensg. 22 
   (nedrevet) og vognport, senere ombygget til kontorbygn., 
   i skel mod nr. 18 – det nuv. 20B // # tegn.mat. 
  f. murermester A.S. Storgaard. 
 
 



 o.1950(?) Den opr. matr. nr. 8 opdeles i to grundstykker, matr. nr. 8a, Søndergade 
  17, og matr. nr. 8b, Fredensgade 20. 
 1951/52 ’Arkitektkontoret’, Sanatorievej 25 // opførelse af butiks-, kontor- 
   og beboelsesejendom i 5 etager // 3 lystryk. 
  f. Tømrernes fagforening og Tømrernes kooperative Forretning. 
 1957 ’Arkitektkontoret’, Sanatorievej 25 // ombygn. af kontorlokaler i stue- 
   etagen til en 2-vær. lejl. // 2 lystryk. 
  f. Hustømrernes fagforening. 
 1991 Jord & Beton A.M.B.A // opsætn. af 8 nye altaner mod gården // 
      4 lystryk. 
  f. Snedker- og Tømrerforbundet i Silkeborg. 
 
 
22  Arkitekt Alfred J. Mortensen. 
  Opr. del af Søndergade 19, matr.nr 7. 
 - # hm. 
 1962 Den opr. matr.nr. 7 opdeles i to grundstykker, matr.nr. 7a, Søndergade
  19, og matr.nr. 7b, Fredensgade 22. 
 1962-64 Alfr.J. Mortensen // opførelse af kontor- og beboelsesejendom 
   i 5 etager // 6 lystryk. 
  f. sig selv. 
 1964 Iflg. Byggekort, 1962, Alfr. J. Mortensen // opførelse af garageanlæg 
   indeh. 5 garager // # tegn.mat. 
  f. sig selv. 
 
 
24  Ungdomsboliger for AAB. 
 
 1999-2000 DAI // opførelse af beboelsesejendom i 4 etager m. kælder og eleva- 
   tårn (udvendig udsmykket  i 2000 med et murmaleri af 
   Hans Chr. Thomsen), indeh. 25 ungdomsboliger, samt 
   2 udhuse // 11 lystryk. 
  f. AAB, afd. 38. 
 2003  ? // opførelse af cykelskur // lystryk. 
  f. samme. 



 


