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HØRINGSSVAR TIL DET AF ØKONOMIUDVALGET UDSENDTE HANDLEKATALOG VEDR. 

BUDGETLÆGNING 

Brugerrådet finder indledningsvis anledning til at bemærke, at man finder det uheldigt, at det til høring 

udsendte materiale ikke har været gjort til genstand for forhandling med de politiske partier repræsenteret 

i kommunalbestyrelsen (byrådet) inden det udsendes til borgernes kommentering. Det samlede katalog er 

omfattende, og vi har i Bispens Brugerråd ikke foretaget en total gennemgang af de mange forslag, der 

ligger udenfor det område, der varetages af Udvalget for Kultur og Fritid.  

I Kulturhus Bispen er man dybt engageret i en væsentlig udviklingsproces hvor forvaltning, ledelse samt 

Bispens Brugerråd i snævert samarbejde søger den samlede institution tilpasset brugernes ønsker om 

aktiviteter på områder, det ikke har været muligt at iværksætte under den hidtidige struktur med flere 

institutioner under samme tag. Brugerrådet finder de i Handlekataloget foreslåede besparelser uheldige i 

en situation, hvor man søger en modernisering af den nu samlede institution gennemført. Kulturhus Bispen 

tilbyder borgerne et miljø hvor den enkelte bruger i en afslappet atmosfære kan fordybe sig eller udvikle og 

gennemføre egne projekter med mulighed for vejledning og støtte i forbindelse med anvendelse af de til 

rådighed værende maskiner i de eksisterende værksteder. Værkstedernes få ansatte støttes i deres arbejde 

af brugere med erfaring fra deres arbejdsliv. Brugerne hjælper hinanden med løsning af de under vejs 

opstående problemer i forbindelse med den enkeltes projekter, der kan være såvel små som store. Miljøet 

blandt brugerne befordrer trivsel og velvære for den enkelte. Det er så sandelig værd at bevare og udvikle. 

Vi finder endvidere anledning til at bemærke at værkstedernes brugere skal betale for at benytte 

værksteder og de der til rådighed værende værktøjer og maskiner samt materialer.  

Haderslev har på det kulturelle område ikke så lidt at tilbyde for nuværende, og med status som 

Kulturarvskommune siden 2006  er det åbenbart, at man har påtaget sig en pligt til at sikre og bevare 

kulturarven. I det til høring udsendte Handlekatalog er der lagt op til en reduktion af budgettet på 

kulturområdet, som må betegnes som en katastrofe. Det er som om, at kun nye ideer nyder fremme, og alt 

der er for nuværende eller var af værdi fra ”dengang” nu bare skal begrænses, nedlægges eller glemmes. 

Forslaget om nedlæggelse af Nordeuropas største lertøjssamling og dermed fjerne et kulturtilbud af høj 

karat, det må betegnes som en ren lapsus. Det fremgår af Handlekataloget, at der er igangsat handleplan 

for nye udstillinger, aktiviteter og nye formidlingsformer for såvel Ehlerssamlingen som von Oberbergs hus. 

Der er for nyligt ansat ny museumsinspektør, som vel med rette kan føle sig til grin i fald forslaget 

gennemføres. Vi skal på det kraftigste fraråde at fjerne dette fornemme kulturtilbud, som ud over besøg af 

turister også har stor forskermæssig interesse. 

Slesvigske Vognsamling der er udviklet til et rent klenodie, blandt andet på grund af et antal frivillige 

borgere, pensionister med håndværksmæssig baggrund, som igennem årene har vedligeholdt, repareret og 

rekonstrueret et meget flot og historisk spændende udvalg af vogne m.m.m. Deres arbejde er udført med 

særlig gejst for den håndværksmæssige kvalitet indenfor fag, der stort set ikke længere eksisterer. Hertil 



kan så føjes, at arbejdet med vognene har givet de pågældende en god mening og indhold i tilværelsen som 

pensionister. Det er et fornemt bidrag til levendegørelse af historien i vores landsdel. Vognsamlingen skal 

bevares i sin helhed, og det vil være en god ide, via ”trinbrættet” ved veteranbanen, at lede gæster 

indenfor til vognsamlingen med mulighed for indkøb af en forfriskning eller kaffe og kage. Så lad Slesvigske 

Vognsamling leve og lad museet øge mulighederne for omsætning i stedet for at lukke. Vi er sikre på, at der 

ikke vil mangle kreativitet på dette område, så indtægterne kan øges. 

Hvad angår Klokkemuseet og Skolemuseet så er der her tale om en formidling af historiens gang gennem 

tiden. Der er for begge museers vedkommende tale om institutioner hvor mange frivillige er dybt 

engageret i formidlingen af historien, som koster så lidt. Vi finder det særdeles rimeligt, at det frivillige 

arbejde, også på dette område, bør have den beskedne politiske opbakning, bl.a. på baggrund af, at der 

gang på gang fra politisk side gives udtryk for et stort behov for frivilliges engagement i aktiviteter, som det 

vil være vanskeligt at gennemføre uden hjælp fra frivillige. 

Det skal til afslutning bemærkes, at det fine og indholdsrige skrift vedrørende Strategi og Handleplan 2019 

– 2021 for Historie Haderslev, på fornem vis fremstiller Haderslev som kulturens bevarer og vogter. 

Materialet er udsendt og fordelt til glæde og beundring for alle med interesse for kultur og historie. 

Haderslev kommune præsenteres som kommunen der virkelig forstår at varetage såvel det historiske som 

det kulturelle område. Så lad os nu se det realiseret, frem for at det ender som en vittighed. 

Med venlig hilsen 

Jens C. Rotbøll 
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