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Hans Vilhelm Bang 

Mariegade 13, 6100 Haderslev 

 

Høringssvar vedr. Budgetlægningen 2020-2023 i henhold til handlingsplan kataloget. 

 

Efter gennemgang af de besparelsesforslag der er fremlagt til høring, har undertegnede borger følgende 

kommentarer:  

Ad: Forslag 8 Biu:  

Det virker meget bastant at nedlægge Verdande, hvorfor må det anbefales at der kun reduceres i kraft af 

sammenlægning af Ovenpå, Verdande og Jobvejen med 1.5 årsværk. Arbejdet der udføres er for vigtigt og 

mulighedsskabende i relation til stedernes målgruppe. En reorganisering er at foretrække. 

 

Ad: Forslag 20 Ukf: 

En reduktion af det årlige budget kan betyde, at den fortsatte udvikling af talentudviklingsprojekter, som 

billedkunsten næppe realiseres foreløbig, som tænkt i Kulturplanen. 

 

Ad: Forslag 22 Ukf: 

Nedlæggelse af Ehlers samlingen/Oberbergs Hus. Som centrale elementer i byens kulturarvsudbud og 

kulturliv, er det en særdeles uheldig udfasning af et aktiv i Byen og særligt i Slotsgade kvarteret. Både 

turister og fagfolk indenfor samlingens forskellige kategorier besøger huset. 

Huset ejes af fællesskabet Haderslev Kommune, ligeså samlingen som er en testamentarisk gave der ikke 

skal lukkes inde, men foldes ud. Begge dele er umistelige i såvel kvalitet bygningsmæssigt som 

omfangsmæssigt. Den indsats der er foretaget i forbindelse med opbygningen af ”Historie Haderslev” 

peger i en ny og rigtig retning hvad angår bedre formidling og publikumsrettede aktiviteter/oplevelser. 

Samlingens bemanding kan man antalsmæssigt ikke prale af, men uanset vil det være en fadæse, at man 

kun kan se hus og samling gennem vinduerne! Det bliver så også en yderligere brat nedtur for opfattelsen 

af Haderslev som kulturarvsbevarende. 

Evt. salg af det fredede hus vil være en ulykke for huset, det være sig det arkitektoniske og 

indretningsmæssige- såsom de malede paneler i huset- det bør være i offentligt eje som det har været 

siden 1979. 

Som medarrangør af den første udstilling i no. 20, om de kunstnerisk interesserede Wassner brødre hvis 

far ejede købmandsbutikken i Slotsgade 29 oplevede jeg hvorledes huset tiltrak sig opmærksomhed.  

Samlingerne har lidt under manglende udvikling af formidling af samlingen og publikumsrettede 

aktiviteter, det tages der nu hånd om, professionelt og perspektivrigt, - lad den udvikling fortsætte til gavn 

og glæde for alle interesserede. Ad: Forslag 23 UKF. Nedlæggelse af Slesvigske Vognsamling. Samlingen er 

et resultat af den vogn begejstrede boghandler i Nørregade, Johs. Nielsens indsat gennem mange år. 

Vogne af såvel lokaloprindelse, regionale, national og international oprindelse. En unik samling i Haderslev 

og en del af kulturarven. En mulig nedlæggelse vil sprede samlingen, ødelægge det centrale værksted for 



 

2 

restaurering og bygning af gamle vogne helt tilbage fra 1000 tallet. Samlingen vil hermed miste værdi, 

indhold og funktioner som er enestående, netop i Haderslev. 

Som det gælder for de fleste forslag indenfor kultursektoren, er det af central betydning af der er 

kommunale midler i spil i forbindelse med driften, det muliggør ofte en langt nemmere tilgang af fonds- og 

andre eksterne midler. Det udviser lokal vilje til at bevare kulturarven OG formidle den (Det gælder også 

for forslag 30 Ukf vedr. skole og klokke museerne).  

Det er selvfølgelig af stor betydning af Vognsamlingen benyttes til afsæt af løbende publikumsrettede 

aktiviteter og skift i udstillingerne, noget som kombinationen af arbejdende værksted og udstillinger med 

relevante vogne og andre genstand lægger fint op til. En lukning er et større tab end de små sparede 

midler fylder i besparelseslisten. 

 

Ad: Forslag 28 UKF 

Det tværkulturelle arbejde i det sønderjydske område er en fin model for at pulje relevante midler til 

projekter der har ståsted i flere kommune, ligesom puljen til grænseoverskridende kulturaktiviteter er godt 

i gang med succes. 

Derfor er det ærgerligt at Haderslev Kommune eventuelt udtræder af sønderjydske kommunale kultur 

fællesskab. Igen er der tale om begrænsede midler i det store spil, men ikke desto mindre midler der 

resulterer i projekter der kan realiseres over kommunegrænserne. At Haderslev ikke har nogen juridisk 

forpligtelse til at bibeholde midlerne i 2020 og frem, betyder jo ikke at midlerne kan undværes i samspillet 

af med de andre kommuner. Det ville da være ærgerligt om Haderslev Kommune, med sine visioner, kan 

blive den brik derfor det fælleskommunale samarbejde på kulturfronten til at svinde ind. 

 

Ad: Forslag 29 UKF:  

Kulturhuset Bispens værksteder skal nytænkes, hvorfor der foreslås en besparelse på 200.000 kr. Beløbet 

må være grebet ud af luften! Det er ikke fordi de aktivitetsområder der ligger uden for bibliotek, lider af 

overbemanding Den igangværende nyorganisering, hvis mål er at gøre Bispen til eet Kulturhus er rigtig, 

men udvikling og innovativ synergi kræver et personale der kan håndtere etablering af brugergrupper, 

bruger projekter m.v. man kan ikke regne med at frivillige kan alene, tværtimod, i hvert fald ikke i 

begyndelse- det kunne man opleve i Aktivitetshusets tidlige år. Etablering af et net af forskellige aktive 

interessenter/kulturentreprenører m.v. kan give huset et spændende løft og pege fremad på en måde der 

hidtil ikke er set. Men en mulig besparelse, der endog kan ramme personalet, er et meget ringe signal at 

sende, - særligt i et hus, der har gået igennem adskille mere og mindre heldige processer de sidste 3 år. 

 

Med venlig hilsen 

 Hans Vilhelm Bang 

hvbang@compaqnet.dk 
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