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Søgade kort før den første store omgang nedrivninger i 1970. De tomme vinduer tyder
på, at Søgade 13A og 13B allerede er rømmet. FOTO FRA SILKEBORG ARKIV

Søgades store forandring
DET VAR
DENGANG
Omfattende
nedrivninger i
1970’erne

Af arkivleder Lis Thavlov

SILKEBORG: Bybilledet forandres umærkeligt og nogle
gange dramatisk. På Søgade
skete der store forandringer i
1970’erne - ja, og også sidenhen.
Vi tager her et lille vue over
udviklingen i området fra
1960 til 1978. På luftfotografiet, som er fra omkring 1960,
har man lavet afmærkning til
p-pladsen ved søen, som stod
færdig i de efterfølgende år.
Hele husrækken langs med
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dette område er intakt på dette tidspunkt.
I 1970 står de fleste bygninger på Søgade til nedrivning her ser det ud til, at Søgade
13A og 13B allerede er rømmet. Efter nedrivningen erstattes de af Jyske Banks nybyggeri og parkeringsarealer.

I slutningen af 1970’erne
kommer så næste etape af
nedrivninger. Efterfølgende
opfører Jyske Bank endnu en
kontorbygning med ArkadeCentret i underetagen. Dette
åbner i december 1981…,
men det er en helt anden historie.
Vi bringer også et nærbillede af den navnkundige »Henning H. Bodega«, der åbnede
på Søgade 3 i 1972 og lukkede omkring 1981. Den var
indrettet i malermester Henning Henriksens tidligere
værksted.
Gå en tur ad Søgade og se,
hvordan der ser ud i dag, hvor
området ser helt anderledes
ud.

Jyske Banks første parkeringsområde ved Søgade og i baggrunden Henning H. Bodega.
FOTO FRA SILKEBORG ARKIV

Omkring 1960 var husrækken på nordsiden af Søgade fortsat intakt. På dette luftfoto,
der blev bragt i Midtjyllands Avis (dengang Silkeborg Avis), var den kommende parkeringsplads markeret.

Nærbillede af Henning H. Bodega i 1981 - ganske kort tid, før bodegaen lukkede.
FOTO: PREBEN BALTZER

‼ Giv os en løsning - vi har ventet i 42 år!
Af Ole Holm Bech
Efterårsvej 1, Silkeborg

»Pavillonerne er slidte, men
vi har ikke et par millioner liggende til at gøre noget ved det
her og nu«.
Sådan udtaler Søren Kristensen om de 42 år gamle
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nedslidte, midlertidige pavilloner, der er på Resenbro skole. Bygningerne kan ikke be-

nyttes pga., at taget er fløjet
af. At man skal afvente en undersøgelse om, man kan udnytte skolen anderledes er
okay. Men det er ikke i orden,
at man ikke har gjort noget
ved det gamle problem.
Man har i mange år forsøgt
at gøre politikerne opmærksomme på problemet, men

der er ikke sket noget. Søren
Kristensen har været formand
for Børn- og Ungeudvalget i
flere år, men har ikke lavet en
plan endnu. Derfor er der nu
et akut problem. Rundt omkring på skolerne bliver der
bygget nyt. Her kan nævnes
Sølystskolen, Vestre skole og
Sejs skole. Tillykke til jer! Det

har helt sikkert også været
nødvendigt.
Jeg forstår bare ikke, at
Børn- og Ungeudvalget med
Søren Kristensen i spidsen
ikke har gjort noget ved det
velkendte problem i Resenbro. Der skal handling til. Lav
nu en renoveringsplan, så vores børn har et sted, de kan gå

i skole. Søren Kristensen har
skrevet til mig, at pavillonerne skal bruges noget tid endnu, indtil der en gang er lavet
en plan for alle byens skoler.
Det kan man bare ikke. Bygningerne er farlige. De bruges
ikke, og der er afspærringer
rundt om dem. Hvor lang tid
skal vi vente?

