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Skat var for tidligt ude Hotel Dania fik stort skattesmæk
Lokalplan var ikke
trådt i kraft, men talte
alligevel med, da
der blev lavet nye
ejendomsvurderinger
Af Kenneth Husum

SILKEBORG: Over en halv
mio. kr. triller nu tilbage fra
Skat til Hotel Dania, der over
to år fik et stort skattesmæk

på grund af en ny lokalplan,
der giver mulighed for at bygge mere.
Skat havde taget den nye
plan med i vurderingen, selvom den først blev godkendt af
byrådet næsten to måneder
senere. Nemlig i november
2010.
Det kostede dyrt for hotellet, der med et slag fik sat sin
grundværdi for Torvet 5 op
fra 7 mio. kr. til 17,3 mio. kr
og for Torvet 7 fra 2,3 mio. kr.

til 7,4 mio. kroner.
Hotelejer Bent Jørgensen
klagede for mere end et år siden over forhøjelsen.
Skat har erkendt fejlen og
rettet vurderingen tilbage til
den oprindelige.
Bent Jørgensen er naturligvis glad for afgørelsen, men
undrer sig samtidig over,
hvordan ejendomsvurderingen pludselig kunne blive næsten tredoblet.
- Der er jo ikke tale om, at vi

har bygget eller taget den nye
plan i brug, siger han.
- Det kan jo heller ikke passe, at nu bliver der talt om, at
dækningsafgiften skal væk,
og så bliver det hele bare lagt
over på ejendomsvurderingen
i stedet, tilføjer han.
Lokalplanen dækker et området, der afgrænses af Rådhusgade, Søvej, Godthåbsvej,
Østergade og Torvet.
Lokalplanen giver blandt
andet mulighed for bebyggel-

se på »bagsiden« af karreen
Torvet op til fire etager.
Hotellet kontaktede Skat i
august sidste år og påpegede,
at ejendomsvurderingen var
overvurderet, fordi ejendommene kun i ringe grad fik fordel af den nye plan, og bygningernes bevaringsværdige
karakter begrænsede mulighederne for at udnytte lokalplanen.
Selvom hotellet nu slipper
for skattesmækket, så lurer

det måske stadig ude i fremtiden med den næste ejendomsvurdering, hvor den nye
lokalplan er trådt i kraft.
Bent Jørgensen opfordrer
andre ejendomsejere rundt
om Torvet til at kontrollere
deres ejendomsvurdering.
- Vi er nok dem, der har fået
det største smæk, fordi vi har
flest kvadratmeter, men andre kan også have fået store
stigninger, siger Bent Jørgensen.

Havnen og Østergade set fra Kildebakken ved sygehuset. På det gamle
billede fra 1937 ses for enden af broen til venstre den første »slusekiosk« - en ottekantet træbygning, der blev opført i 1920 ved siden
af den nyanlagte kammersluse. På hjørnet ved nuværende Åhavevej
ligger den herskabelige »Buchhaves villa« fra 1920. Den fik kun en kort
levetid, da den blev revet ned i 1938 for at give plads til »Kildegaarden«.
Til højre herfor ses gavlen på »Hotel Silkeborg«.

Silkeborg i Johannes Jensens tid og i dag
Ny bog fortæller om
Silkeborg før og nu
SILKEBORG: Om få uger udkommer bogen »Fotografiske
Øjeblikke - Johannes Jensens
Silkeborg før - og nu«, som lederen af Silkeborg Arkiv, Lis
Thavlov, har skrevet.

Johannes Jensen overtog et
eksisterende fotoatelier i Silkeborg i 1931 og gennem et
halvt århundrede optog han
umådeligt mange billeder i
Silkeborg, såvel portrætter
som motiver fra bybilledet og
fra virksomheder.
Han var også en flittig
brugt pressefotograf. Samti-

dig var Johannes Jensen gennem flere årtier en fremtrædende kultur-personlighed i
Silkeborg, som kapelmester
og musikdirektør, leder af et
jazzorkester, en af hovedkræfterne bag etableringen af
Silkeborg Museum og Silkeborg Kunstmuseum - og meget andet.

Til bogen har Lis Thavlov
fundet omkring 170 af fotografmester Johannes Jensens
ældre optagelser frem og kæder dem sammen med nye
optagelser lavet i perioden
december 2012 til oktober
2013. De nye fotografier er
taget af Erik Vinther Andersen.

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

Bogen er en billedmæssig
vandring gennem Silkeborgs

gader - lige ind i hjertet af
byen, som den var på det givne tidspunkt. Nogle gange
stopper man op og dvæler ved
et enkelt hus eller en forretning, andre gange er det et
vue ned gennem en gade.
Vi bringer i dag og næste
fredag smagsprøver på bogen.

På fotoet her til venstre fra 1945 har vi udsigt over Torvet fra Vestergade 3.
Mange mennesker færdedes her i efterkrigstiden stadig til fods og på cykel,
men biler og busser tog snart over. Først med etableringen af gågader i
midtbyen først i 1970’erne forsvandt trafikken fra Torvet. I første omgang
var der kun gågade på den vestlige del, mens kørebane og parkeringspladser blev bibeholdt mod øst. I 1979 blev Torvet et samlet »gå-torv«, som man
ser på billedet herunder.

