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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

Det nyopførte »Langsøhus« på Sølystvej 73
på en optagelse fra 1926. FOTO FRA SILKEBORG ARKIV

Der er i dag bygget meget til huset på Sølystvej
73. Det tager sig nu sådan ud set fra søsiden.
Fotoet er taget i sommeren 2012.
FOTO: JAKOB STIGSEN ANDERSEN

Både villaen og
strandhytten blev genkendt
Der er nu sat adresse
på begge de bygninger, vi bragte fotos
af sidste fredag

- så det var det bakkede terræn, hvor vi i dag finder Hvinningdalvej, der kunne ses i
billedets baggrund.

Langsøhus
Af Lis Thavlov, Silkeborg Arkiv

SILKEBORG: Flere af Avisens
læsere, men også brugere
af Silkeborg Arkivs side på
Facebook, har reageret på efterlysningen fra sidste fredag
af fotos optaget af amatørfotografen Georg Lennild omkring 1920 - og mange tak for
det.
Strandhytten med familien
Sørensen viste sig at ligge på
Skovløbervej 4 eller 6 i Lysbro

Det andet foto af »Langsøhus«
er også til fulde blevet lokaliseret.
Det ligger endnu på adressen Sølystvej 73 – på skrænten ned mod Silkeborg Langsø. Det viste sig, at arkivet
allerede havde en optagelse
af huset set fra Sølystvej i
1926, så muligvis er huset
helt nyopført på det tidspunkt.
Husets navn var »Langsøhus«, og der stod et navne-

skilt ud til vejen. Da navnet
ikke var tinglyst på ejendommen, måtte man opgive det,
da
der
i
slutningen
af 1960’erne blev opført et
hotel, som hurtigt blev
til kursusejendom for Dansk
Arbejdsmand- og Specialarbejderforbund, og denne
ejendom kom til at hedde
»Langsøhus«.
Fra ca. 1940 til 1970 var
huset ejet af slagtermester
Chr. Sørensen, som havde sin
slagterforretning på Nygade
21.
Derefter overtog hypnotisør Ali Hamann huset og fik
det bygget om og moderniseret.
Han indrettede således
konsultation her og fik lavet
swimmingpool i det tidligere

køkken i underetagen.
Huset med den imponerende have og udsigt over sø og
by er for nylig blevet solgt.

KONGEN
ER HER!
R

Whopper består af 100% oksekød, sprød salat,
modne tomater, cremet mayonnaise og ketchup

VELBEKOMME

Det smukke hus på en bygningstegning fra 1946
i forbindelse med en ombygning af verandaen.

Viborgvej 14 • Silkeborg

Slagtermester Sørensens butik på Nygade 21.
Her blev der solgt alle former for kød og pålæg,
også hestekød. Slagtermester Chr. Sørensen ejede
Sølystvej 73 fra 1940 til 1970. FOTO FRA SILKEBORG ARKIV
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