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Vedrørende besparelsesforslag i forbindelse med behandling af 2020-budgettet for Haderslev 
Kommune

BY 6 LAND HADERSLEV har følgende kommentarer til det udarbejdede handlekatalog i 
forbindelse med Haderslev Kommunes vanskelige økonomiske situation. Handlekataloget er sendt i 
offentlig høring frem til den 14. august 2019. 

BY & LAND HADERSLEVs bestyrelse er helt opmærksom på, at det er en meget presset situation, 
Haderslev Kommune og dermed vi alle sammen står i – og at det er en vanskelig situation, som 
økonomiudvalget og byrådet skal håndtere!

I forhold til vores lille forenings interesser er anbefalingen til jer i den kommende proces, at I 
undlader at spare på/ændre forudsætningerne for de helt enestående og lokale historiske bygninger 
og kulturarvsværdier, som både er vigtige dele af fortællingen om Haderslev og ikke mindst nogle 
helt særlige og enestående rammer og tilbud til alle i vores kommune, både os der bor her og vores 
besøgende i form af gæster og turister.

BY & LAND HADERSLEVs særlige fokus

Vi tænker først og fremmest på de tre handleforslag i forbindelse med Udvalget for Kultur og Fritid, 
nemlig
22. Ehlers Samlingen/Von Oberbergs Hus
23. Slesvigske Vognsamling
30. Tilskud til Klokkemuseet og Skolemuseet

Haderslev Kommune som kulturarvskommune

Hvis disse besparelser i form af såvel egentlige lukninger som besparelser bliver gennemført, så vil 
Haderslev Kommunes ’kulturarvsstatus’ ikke kun komme under pres, men nærmest forsvinde helt. 
Arbejdet med en fælles kulturarv vil blot fremstå som en interessant, men desværre kortvarig 
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parentes i såvel den gamle Haderslev Kommune som den nye storkommune, hvor sammenholdet og 
enhedsfølelse blandt andet blev båret frem af et engageret og målrettet arbejde omkring den fælles 
kulturarv i de sammenlagte kommuner.

Det er BY & LAND HADERSLEVs vurdering, at en gennemførelse af handleforslagene 22, 23 og 
30 eller blot en besparelse vil betyde en markant og uoprettelig nedgang i kommunens attraktion på 
flere hylder – og det vil både være et tab for os, som bor i kommunen og for vores gæster. 

For BY & LAND HADERSLEV er det vigtigt, at disse nøgle-bygninger i forhold til byens og 
kommunes historie fortsat har en historie og ikke mindst et indhold, som er relevant, levende og 
interessant OG IKKE MINDST OFFENTLIGT TILGÆNGELIGT!

En mulig fremtid for institutionerne

Slesvigske Vognsamling og skole-og klokkemuserne i Lerte er begunstiget af en stor frivillig skare 
medhjælpere, der er med til at sikre disse institutioners indhold og drift.

Vi i BY & LAND HADERSLEV er overbeviste om, at det er muligt, at Ehlerssamlingen og Von 
Oberbergs Hus kan få organiseret noget tilsvarende. Vores forening vil kunne tilbyde bistand ved 
udformning og afvikling af aktiviteter i Von Oberbergs Hus. Vi vil kunne planlægge og medvirke i 
udstillinger, mødeaktiviteter, kurser og byvandringer, der beskæftiger sig med arkitektur samt 
bygnings-og landskabskultur.

De to huse Slotsgade 20 og 22 har sammen en vigtig og stærk arkitekturhistorisk fortælling, som 
bør sikres ved, at de også fremadrettet kan bruges samlet til formidling af blandt andet den ”gamle” 
middelalderlige bygningstype – Slotsgade 20 – og den ”moderne” renæssance bygning, som 
Slotsgade 22 er et fornemt eksempel på. Bogstavelig talt arkitekten Von Oberbergs eget hus og 
visitkort.

I forhold til Slesvigske Vognsamling og Schaumann-bygningerne, så ser vi også gode muligheder 
for at tilføre dette spændende sted yderligere attraktivitet, fx med en løbende fortælling om 
infrastrukturudviklingen i Haderslev-området. Nogle stikord her kunne være: Veje – Fra konge- og 
alfarvej til chausséer til Kolding og Aabenraa, omkørselsvej, motorvej mm. Jernbanen – Stikbanen 
Haderslev-Vojens og ikke mindst kleinbanerne.
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Vi er overbeviste om, at udover BY & LAND HADERSLEV er der andre foreninger, der har 
interesse i kommunens og regionens historie og kultur, som også vil kunne bidrage med 
Derfor opfordrer vi økonomiudvalget og byrådet til at se bort fra handleforslagene 22, 23 og 30 og i 
stedet for fokusere på, hvordan de tre steder og deres indhold og aktiviteter kan styrkes og udvikles 
til uomgængelige, spændende og attraktive tilbud for unge og gamle, lokale og gæster/turister.  

Med venlig hilsen

på foreningens vegne

Helge C. Jacobsen


