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Dansk Pottemagerforening af 1894 fremsender hermed høringssvar vedrørende en mulig nedlæggelse af 

Ehlers samlingen/von Oberbergs Hus i Slotsgade 20-22. 

 

Det er med gru, at vi i Dansk Pottemagerforening af 1894 erfarer, at man har i sinde at nedlægge og lukke 

Ehlerssamlingen for publikum.  

Vi har som professionelle pottemagere og keramikere stor glæde af samlingen og vi ved, at det er et af de 

eneste steder i Danmark, man har bevaret folkelig keramik for eftertiden.  

Ehlerssamlingen giver os mulighed for at studere tidligere pottemageres værker og at forstå de teknikker, 

der er blevet brugt i lertøjet. At lukke samlingen for publikum vil være en katastrofe for kommende 

generationer af keramikere, der ikke vil have mulighed for ved selvsyn at studere tidligere tiders keramik 

på nært hold.  

Ehlerssamlingen er i særdeleshed unik idet den viser, det man ikke ser på andre museer. Der er her en 

fornem adgang til den største samling af lertøj i Nordeuropa.  

Vi har i Dansk Pottemagerforening af 1894 deltaget i mødet i forbindelse med idéudviklingen af 

publikumsformidling af Ehlerssamlingen i samarbejde med ”Historie Haderslev”. Det var vores opfattelse, 

at disse idéer ville blive ført ud i livet, og at samlingen dermed kunne bevares med en bedre formidling.  

Det undrer os, at man vil lade et sådant grundigt arbejde falde til jorden uden at se om det kan bære 

frugt.  

Vi anmoder byrådet i Haderslev om at tænke sig grundigt om inden de træffer beslutning om at nedlægge 

Ehlerssamlingen, da den har stor værdi og betydning ikke bare for Haderslevs borgere, men også for 

borgere i Danmark, forskere, professionelle keramikere og folk i hele Europa samt kommende 

generationer.  

 

Med venlig hilsen  

 

Signe Kähler  

formand  

Dansk Pottemagerforening af 1894 

 

 
  


