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Luftfotos fra
områder
ved Ringvejen
Tre luftfotos fra
perioden 1965-71 fra
forskellige strækninger
ved Ringvejen
Af Lis Thavlov

SILKEBORG: Denne uge har
Silkeborg Arkiv fundet en lille
serie luftfotos fra byen, som
er taget i perioden fra ca.

1965 til 1971. Der er tale om
forskellige strækninger af
Ringvejen, som i et vist omfang allerede er berørt af motorvejsbyggeriet.
Det drejer sig om tre fotos.
Et fra krydset, hvor Ansvej og
Nørreskov Bakke møder Ringvejen.
Et fra området nord for
Borgergade op mod Ringvejen og endelig et fra kvarteret
omkring Gødvad Bakke.

Kvarteret omkring Gødvad Bakke (midt i billedet) med Østre Ringvej helt til venstre. Vejen, der fører fra Ringvejen op
til den lille gård med navnet Gødvadlund, blev efter nedrivning af ejendommen i foråret 1978 siden til Oslovej.
(Foto: ca. 1965)

Krydset, hvor Ansvej og Nørreskov Bakke møder Ringvejen. Midt i billedet ses Stagehøjvej med en ret spredt bebyggelse (Foto: 1971).

En lille sjov
anakronisme
Der var engang for
ikke længe siden, da
folk skyndte sig til
rådhuset for at nå at
aflevere selvangivelsen
Af Lis Thavlov

Vi bringer i dag også en lille,
sjov anakronisme - et foto fra
dengang, da danskerne - og
dermed også silkeborgenserne - ilede til rådhuset for at nå
at aflevere selvangivelsen i
tide.
Ja, det kan forekomme besynderligt i disse skat.dk-tider, hvor selvangivelsen er
elektronisk, og årsopgørelsen
dukker op på skærmen næsten lige så hurtigt, som vi har
indføjet rettelser. Men billedet minder os om, hvordan

det foregik for ikke så længe
siden.
Når det ofte besværlige
regnearbejde med selvangivelsen endelig var overstået,
samledes skatteyderne foran
rådhusets postkasse for at aflevere den årlige selvangivelse.
I februar 1987 stillede avisens fotograf sig op ved rådhuset og forevigede slagets
gang.
Billedet var ledsaget af
denne kommentar:
Med et lettelsens suk lod
nogle millioner danskere i løbet af weekenden selvangivelsen dumpe ind gennem
brevsprækken til skatteforvaltningen. Der var især
trængsel søndag og mandag
morgen, fordi mange udsatte
udfyldelsen af de små rubrikker til det sidste ….

Dengang - for ikke så længe siden - foregik det ikke på
computer. Nej, selvangivelsen var på papir og blev ofte i
sidste øjeblik afleveret på rådhuset.

Området nord for Borgergade op mod Ringvejen domineret af bebyggelsen på Lupinvej
og Resedavej. På den anden side af Ringvejen ses bl.a. Teknisk Skole, DAB og Neckelmann. Og helt i baggrunden Vestre Kejlstrup, som har lagt navn til Kejlstrupvej.
(Foto: 1971)

