
SILKEBORG10 Silkeborg-redaktionen:  silkeborg@mja.dk
Silkeborg-redaktør:  Brian Holst  •  Tlf:  87 22 84 45

FREDAG 2. DECEMBER 2016

 | Gaderne pyntes med guirlander og lys - 17. november 1982. 

 | Silkeborg FDFs orkester går gennem Kragelund efter en familiegudstjeneste 
i Kragelund Kirke. Dermed åbner Kragelund FDF/FPF sin julestue i Kragelund 
Forsamlingshus - 1. december 1980. 

 | Textilarbejdernes Fagforening i Silkeborg holder traditionen tro juletræsfest 
for medlemmernes børn i Teatersalen - 27. december 1984. 

 | Børnene danser omkring juletræet på Torvet, mens julemanden ser til fra sit 
»tårn« - 8. december 1995. 

 | Juletræet ankommer til Torvet - 16. november 1994. 

AF LIS THAVLOV
Arkivleder, 
Silkeborg Arkiv

LOKALHISTSORIE Juletiden er over os 
med alle sine mange traditioner. Her 
har vi samlet en serie fotos, som for-
håbentlig vækker minder og varsler 
godt om det, der kommer i løbet af  
december.

Så er det snart jul …

 | Juletræet på Skoletorvet 
stråler og spreder en hyggelig 
stemning - 30. november 1993.

SILKEBORG ARKIV
Henvendelser om artikler bragt under »Det var dengang«  
kan ske til Silkeborg Arkiv, Hostrupsgade 41A, Silkeborg

email:  arkiv@silkeborgbib.dk 

telf.: 87221924

Arkivet har åbent mandag-onsdag kl. 11-16 og torsdag kl. 12-19

 | I 1995 valgte julemanden et alternativt transportmiddel, da han 25. 
november ankom til Silkeborg i en dragebåd.
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 | Juletræet tændes på Torvet - 1. søndag i advent, 30. november 1992. 

 | Juletræets lys skaber stemning på Torvet - ca. 1970.

 | En julepyntet Vestergade med fristende vinduer - ca. 1965.

 | En julepyntet Søndergade med julevarer både ude og inde -  november 1982.

Det var DENGANG

 | Luciaoptog i Sejling den 13. december 1993.

 | I 2007 var der et helt specielt og meget stort juletræ på Torvet i Silkeborg. Faktisk var der ikke tale om 
ét træ, men gran fra masser af træer, der blev bygget op omkring et stort stativ og tilsammen udgjorde et 
kæmpe-juletræ. FOTO: JAKOB STIGSEN ANDERSEN


