
Til Haderslev Kommunes Økonomiudvalg

Samvirket for Arkiv- og Museumsområdet i Haderslev Kommune ønsker hermed at indgive høringssvar 
vedrørende handlekatalogets punkter 22,23,28 og 30, som omhandler institutioner drevet med ansatte og 
institutioner drevet og baseret udelukkende på frivillig arbejdskraft.

 Samvirket konstaterer, at det i lighed med tidligere gennemførte sparerunder atter er kulturinstitutioner, 
der må holde for. For Vognsamlingens vedkommende er der tale om en enestående samling af 
hestekøretøjer, som vil blive spredt for alle vinde, hvis besparelserne gennemføres og lokalerne i 
Schaumanns fabrik sælges. Ehlers-samlingen er efter handlekatalogets egen formulering en lige så 
enestående institution, som også risikerer lukning, hvis intentionerne i handlekataloget føres ud i livet.

I forhold til begge institutionernes status som bærere/formidlere af vores fælles kulturarv virker det 
nærmest uanstændigt at ville lukke og nedlægge dem.

 Samvirket skal i samme forbindelse gøre opmærksom på, at man i omliggende kommuner, især Kolding 
med bl. a. Christiansfeld by netop styrker kulturen. Haderslev kommune må derfor imødese at besøgende 
turister vil søge til områder med et mere varierende kulturtilbud, og kommunen dermed vil gå glip af de 
indtægter, som turister lægger under et ophold. Tiltrækning af turister plejer ellers at blive fremhævet som 
et af kommunens fokusområder.

 For Sønderjysk Skolemuseum og Dansk Klokkemuseums vedkommende er der i lighed med lokalarkiverne 
tale om institutioner, hvis drift opretholdes udelukkende af frivillige, der lægger en kæmpe indsats i de 
aktiviteter, der ligesom Vognmuseet og Ehlers-samlingen går ud på at bevare og formidle vores fælles 
kulturarv for fremtidige generationer. Set i lyset af de meget beskedne beløb, der spares ved at tilskuddene 
til dem fravælges, virker det hovedløst. De frivillige skal derved bruge deres tid på at forsøge at skaffe 
finansiering i stedet for at formidle kulturarven. De frivilliges drivfjeder er netop langt hen ad vejen det 
sociale engagement og den fælles interesse for sammen at medvirke til bevaring og formidling af 
kulturarven til gavn og glæde for hele samfundet.

Man kan med god grund spørge sig selv, om så drastiske besparelser på netop disse to institutioners drift i 
sidste ende ikke vil føre til, at de aktive frivillige opgiver deres engagement i det arbejde, som de ellers 
brænder for.

I tilfælde af lukning af Sønderjysk Skolemuseum og Dansk Klokkemuseum vil et bortfald af tilskuddene 
endvidere betyde, at tidligere tildelte betydelige midler fra private fonde vil være spildte.

I forhold til det Fælles anliggende, hvor Haderslev Kommune har opsagt sin del af finansieringen, vil 
Samvirket gøre opmærksom på, at man ikke kan fortænke de andre sønderjyske kommuner i for fremtiden 
at gennemføre fælles tiltag uden om Haderslev. Det er dybt beklageligt, idet en del af pengene har været 
anvendt til at betale en underviser fra Rigsarkivet til at afholde kurser i arkivdrift for de frivillige og 
ulønnede medarbejdere, som opretholder kommunens lokalarkiver, og som har været af stor værdi for de 
frivillige også i Haderslev Kommune.  
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