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Markedspladsen er det sted, vi alle i dag kender som
Bindslevs Plads - på billedet her ser vi i baggrunden
hjørnet, hvor Markedsgade og Amaliegade/Tværgade
møder hinanden.

DET VAR DENGANG
Henvendelser om artikler bragt under »Det var den gang« kan ske til:
Silkeborg Arkiv - E-mail: arkiv@silkeborgbib.dk - Tlf.: 87 22 19 24

Fotos fra
1920’ernes Silkeborg
Lokalhistorisk Arkiv
håber, at læserne
kan hjælpe med at
lokalisere, hvor to af
billederne er taget

SILKEBORG: Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv har her i januar måned modtaget en serie spændende fotografier
optaget af Georg Lennild, der
var på besøg hos bekendte i
Silkeborg i årene omkring
1920.

Han fotograferede blandt
andet et marked på markedspladsen, hvor vi ser, at der
står levende dyr, som er ved at
blive handlet. Markedspladsen er det sted, vi alle i dag
kender som Bindslevs Plads.

I 1926 besøgte Georg Lennild »Strandhytten«, som ejedes af Christian Aaboe Sørensen, der var konservator og
senere borgmester for Socialdemokratiet i perioden 1941
til 1946. Herunder bringer vi

Georg Lennild har bare noteret »Langsøhus« ved
denne statelige bygning. Men hvor lå den? Måske
nogle blandt læserne ved det.

Elbil-lader på Tietgensvej
SILKEBORG: De lokale elbilejere kan nu få deres køretøj
ladet op på Tietgensvej
Det er elbil-operatøren Clever, som har opsat en ny 22
kW såkaldt hurtiglade-stander ved Tietgensvej, og indtil
videre vil det være gratis at
lade sin elbil her.
Clever oplyser, at det kræ-

grunden, således at »Strandhytten« ligger i Lysbro? Eller
kunne »Strandhytten« mon
ligge i Skærbæk/Resenbro?,
spørger hun. Hun håber, at
der blandt læserne er nogen,
der kan hjælpe med at lokalisere stedet.
Det gælder også fotoet af en
mere statelig bygning, hvor
fotografen i sin billedtekst
bare har noteret »Langsøhus«
i sin billedtekst. Men hvor lå
denne villa?

Et selskab på terrassen foran hytten. Siddende fra venstre er det: Søren Aaboe, Chr.
Aaboe, fru Jørgensen, hr. Jørgensen, fru Agnes Aaboe, Bertha Lennild, fru Kristine
Aaboe, frk. Helma Aaboe, Georg Lennild. Måske baggrunden kan være med til at
lokalisere, hvor hytten lå.

Her ses »Strandhytten«.

Firmaet Clevers
elstander passer også
til de nye bilmodeller

to fotos fra hans besøg her.
På det ene ser vi bygningen,
og på det andet et selskab, der
sidder på terrassen foran hytten.
Lis Thavlov fra lokalhistorisk arkiv fortæller, at man
ikke ved, hvor »Strandhytten«
lå, men det kan måske afgøres, hvis man ser på baggrunden. Her ses en stribe sø/å og
bebyggelse på den modsatte
bred. Kunne det være Langsøen med Hvinningdal i bag-

ver abonnement hos selskabet at benytte ladestanderen,
men Energimidt, som er et af
de fem energiselskaber, der
ejer Clever, leverer strømmen
til standeren uden beregning.
Det gør man for at gøre en
indsats for mere bæredygtige
energiløsninger.
- Med åbningen af den nye
hurtiglade-stander i Silkeborg bliver Clevers ladenetværk endnu mere fintmasket
til glæde for landets elbilister.
Samtidig har vi nu mulighed

for at levere hurtig opladning
til alle elbiler på markedet, siger Lars Bording, adm. direktør i Clever.

To biler ad gangen
Standeren kan klare opladning af to elbiler ad gangen,
og den passer til alle moderne
elbiler - også de nye modeller
som Renault ZOE, Tesla Model S og Volkswagens e-up.
- Vi vil gerne gøre en ekstra
indsats for at sætte fokus på

bæredygtighed i vores energiforbrug. I Energimidt tror vi
på, at de ladeløsninger, som
Clever tilbyder, er løsninger,
som vi alle i vid udstrækning
vil komme til at bruge i fremtiden, når vi skal lade vores
biler op. Derfor giver det rigtig god mening at introducere
fremtidens ladeteknologi for
forbrugerne og tilbyde gratis
bilstrøm i en periode, udtaler
Henrik Højlund, kommunikationskonsulent i Energimidt.
js

Energimidt
her på
Tietgensvej
tilbyder - i en
periode - gratis strøm til
elbil-ejerne.

