
Høringssvar vedr. handlekatalog pkt. 22 og 23 UKF: 

MED-udvalget for Historie Haderslev har drøftet handlekataloget for Børn og Kultur 
området. 

Handlekataloget indeholder besparelser på Historie Haderslevs tre museer. I den 
forbindelse vil MED gøre særlig opmærksom på sammenhæng og konsekvenser ved 
lukning af de tre museer. MED fremsender en status for de tre museer som bilag til 
høringssvar. 

• Historie Haderslev har eksisteret siden 1. juli 2017, og danner rammen om to 
arkivafdelinger og tre museer. Historie Haderslev er Haderslev Kommunes 
samlingspunkt for bevaring, forskning og formidling af Haderslevs historie. 
Slesvigske Vognsamling og Ehlers Samlingen er unikke samlinger ikke kun 
nationalt, men også europæisk. 

• Historie Haderslevs tre museer drives effektivt og økonomisk. De to forslag vil 
medføre, at man lukker ned for en igangværende udvikling, hvor vi endnu ikke 
har set det fulde resultat og potentiale. 

• Vi kan være i tvivl om andre vil formidle Haderslevs historie og den nyere del af 
vores fælles kulturarv i Haderslev Kommune. Der vil reelt være tale om en 
lukning af det kommunale museumsvæsen i Haderslev. 

• Museerne indgår i turismepolitikken og er med til at markere Haderslev som 
kulturarvskommune. Turismemæssigt tiltrækker museerne både indenlandske 
og udenlandske besøgende. En lang række tilbud for turister vil ophøre bl.a. 
familieaftner om sommeren, komedie i gården, musikkoncerter, julemarkederne 
og meget andet. 

• Historie Hadeslev har over 37 frivillige tilknyttet. Disse gør et uvurderligt 
arbejde og er med til at afvikle arrangementer og udvikle museerne og arkivet. 
Slesvigske Vognsamlings værksted er bemandet af kyndige frivillige med stor 
interesse i vogne og håndværket. De håndværksopgaver værkstedet løser, kan 
ikke udføres mange andre steder. Med en eventuel lukning af værkstedet vil en 
stor faglig oparbejdet viden gå tabt. 

• Ehlers Samlingen og Slesvigske Vognsamlings samlingers tilstand og 
opbevaring kan fagligt bekymre os efter en eventuel lukning. 

• Vi er bekymret for, hvad der vil ske med de fredede bygninger Slotsgade 20 og 
Slotsgade 22, der ikke kun indgår i Slotsgadekvarterets byrum, men også 
rummer en vigtigt kulturarv med dens paneler, malerier m.m. 

 

Med-udvalget for Historie Haderslev den 12. august 2019. 



Bilag til UKF 22 - Ehlers Samlingen 

Om Ehlers Samlingen 

Ehlers Samlingen er Nordeuropas største samling af lertøj. Ud over lertøj fra de sidste 500 år, 

indeholder samlingen en betragtelig portion af kunstnerkeramik, herunder mange unika-stykker af 

for eksempel Thorvald Bindesbøll. Desuden findes en stor samling af dåser, nipsenåle og en af 

Europas største samlinger af halvdukker fra ca. 1920-1930.  

Der findes ikke andre museer med samme fokus. Samlingen er aldeles unik og spiller en stor rolle 

indenfor forskningen i særligt dansk lertøj og besøges af fagfolk fra både ind- og udland. Den er 

placeret i Haderslevs historiske bykerne dør om dør med Von Obergbergs Hus. Slotsgade 20, som 

huser museet, er et af Haderslevs ældste huse. Efter en gennemgribende restaurering under 

ledelse af bl.a. nationalmuseet er det muligt for de besøgende at komme helt tæt på både 

byggeskik og vægmalerier fra 1500-1600-tallet. 

Ehlers Samlingen og Slotsgade 20 er en uvurderlig del af byens historiske og kulturelle DNA, og er 

med til at adskille Haderslev fra andre byer af samme størrelse. Huset, samlingen og gårdhaven 

fremstår som et åndehul i byen, hvor der hviler en historisk tyngde og autencitet, som 

understøtter byens selvforståelse og fortælling.  

Haderslev Kommune ejer både samlingerne og huset. 

Arrangementer (2017-2019): 

Det seneste år på Ehlers Samlingen har budt på en række arrangementer til glæde for museets 

gæster, bl.a.: 

- Aktiviteter for børn i sommer-, vinter- og efterårsferien 

- Komedie i Gården 

- Foredrag om julen i gamle dage 

- Julemarked 

- Koncerter 

- Rundvisninger for skoler og private 

- Yoga i Gården 

Omtale: 

Ehlers Samlingen har været omtalt med længere artikler i Jyske Vestkysten, Haderslev Ugeavis og 

Der Nordschleswiger, ligesom den fremhæves på lister med anbefalede besøgsmål i bl. a. Bo Bedre 

og på tidligere kulturminister, nu afgående rektor på Kolding Designskole, Elsebeth Gerner 

Nielsens liste over kulturoplevelser i JV. Med i Forlaget Frydelunds guide 110 ting du skal se i 

Sønderjylland, udkommer 2020. 



Udvikling: 

Der er gennemført en undersøgelse af samlingens status og potentiale under ledelse af Frauke 

Witte, Museum Sønderjylland, som fastslog, at museet og samlingen har potentiale til at spille en 

endnu større rolle i det danske museumslandskab, men at dette ville kræve en tilførsel af midler 

og personale. 

De første skridt til en fornyelse af museet er allerede taget: et rum, som hidtil husede en udstilling 

af kagedåser og legetøj er omdannet til museumsbutik med håndlavet keramik fra danske 

kunsthåndværkere. Der er fastlagt en strategi for de kommende år i Historie Haderslev, hvoraf det 

fremgår at museets udstillinger skal fornyes så de bliver fagligt forsvarlige og mere tydeligt 

formidlede. Sikkerheden på museet er desuden øget. Sidst men ikke mindst er der ansat en 

museumsinspektør med faglig relevant uddannelse pr. 1. marts 2019. 

Markedsføring:  

For at øge museets markedsføring er der indgået et partnerskab med Ældresagen og forhandlinger 

om et lignende med Politiken Plus. Der arbejdes målrettet og opsøgende på at museet 

repræsenteres i relevante sammenhænge og tidsskrifter. Der er desuden taget kontakt til de 

relevante fakulteter på Århus Universitet med henblik på at stå til rådighed som case for de 

studerende.  

Ehlers Samlingen er på Facebook og Instagram, hvor antallet af følgere langsomt øges. 

De næste år 

- Over de kommende år vil museets udstillinger blive fornyet én efter én. Første udstilling vil 

være en udstilling om pottemagerfaget og dets historie i Danmark. De indledende skridt til 

planlægningen af udstillingen er taget, og i efteråret påbegyndes nedpakningen af det rum, 

der skal bruges. 

- Der udarbejdes undervisningsmateriale, som vil være frit tilgængeligt for folkeskolelærere. 

- Samlingsregistreringen digitaliseres og gøres tilgængelige i databasen SARA 

- Samarbejde med skolerne, både folkeskoler og gymnasier, skal øges. Der er allerede taget 

kontakt til byens gymnasielærere, som opfordres til at bruge museet i 

billedkunstundervisningen. 

- Særarrangementer for foreninger og klubber er under planlægning. 

- Aktiviteter for børn i skoleferierne. 

- Komedie i Gården fortsættes 

- Forhandling med Michael Geertsen (keramikkampen) om særomvisninger i samlingen 

- En del af udstillingsplanen er at dedikere et rum til skiftende udstillinger, for at øge 

nyhedsværdien og give gæsterne en grund til at komme igen. 

Samarbejdspartnere 

- Haderslev Forsøgsscene 

- Haderslev Vægterlauget 



- Museum Sønderjylland 

- Yinhuset 

- Michael Geertsen 

- VisitHaderslev 

- Haderslev Kommunes Personaleforening 

- STU 

- Parasollen 

- Næssets Camino 

- Div. Klubber og foreninger 

- Ældresagen 

- Politiken Plus 

- Slots- og Kulturstyrelsen 

- Forskellige danske kunsthåndværkere 

Fakta: 

Besøgstal for Ehlers Samlingen og Von Oberbergs Hus: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

6.311 5.906 5.838 6.205 5.628 6.867 6.312 3.553 3.148 2.854 
 

Personale: 

Der er ansat 4 på Ehlers Samlingen/Von Oberberg svarende til 1,68 fuldtidstillnger. 

Økonomi: 

Basisbudget: 756.500 kr. samt 254.800 i bygningsdrift for Slotsgade 20 og Slotsgade 22. 



Bilag til UKF 22 – Von Oberbergs Hus 

Om Von Oberbergs Hus 

Von Oberbergs Hus er et af Haderslevs ældste huse. Efter en gennemgående restaurering er huset 

indvendigt ført tilbage til sit oprindelige udseende fra renæssancen, med enkelte undtagelser, og 

flere steder i huset findes der smukke vægmalerier fra 1580 og 1680’erne. Huset blev opført af 

bygmester Hercules von Oberberg (1520-1602), der gennem sit arbejde som bygmester satte et 

stort præg på bl.a. renæssanceslottet Hansborg, mange hertugslotte i Slesvig og flere af den 

danske konges slotte. Hercules von Oberbergs betydning for renæssancens indførsel i den danske 

arkitektur er enorm. 

Haderslev Kommune ejer huset. 

Arrangementer (2017-2019) : 

Den seneste periode på Von Oberbergs Hus har budt på en række arrangementer til glæde for 

museets gæster, bl.a.: 

- I juli måned spilles 4 klassiske Lunchtime Koncerter 
- Von Oberbergs Hus danner ramme til en af posterne i Renæssancevandringen for 2. 

klasserne på kommunens skoler  
- Har været udstillingssted for den midlertidige udstilling om Gustav Schröder 
- Er en af hovedattraktionerne i de månedlige Kældervandringer i Haderslev 
- Fortællinger om Allehelgens traditioner  
- Forskellige foredrag om juletraditioner 

Omtale: 

Von Oberbergs Hus har været omtalt med flere artikler i Jyske Vestkysten, Haderslev Ugeavis og 

Der Nordschleswiger, hvor både det omfattende arbejde med restaureringen af vægmaleriet og 

arbejdet med den nye kælderudstilling har været i fokus. Ligeledes har P2 radio sendt fra de 

klassiske koncerter i juli måned, hvor også von Oberbergs Hus og arkitekt har fået omtale.  

Udvikling: 

Efter restaureringen i 1995 står von Oberbergs Hus i Slotsgade 22 som en tom skal. Historie 

Haderslev vil føre Hercules von Oberbergs hus tilbage til fordums storhed, og indrette huset ud fra, 

hvordan det har set ud, da von Oberberg boede i det fra 1582 til 1602.  

Vi vil forvandle von Oberbergs Hus til et hands-on-museum, hvor gæsten træder direkte ind i 

renæssancen. Gennem sanser og interaktiv formidling kan gæsten opleve livet i renæssancen på 

en ny og mere indlevende måde. Denne vinkel på formidlingen føres også videre i de 

arrangementer, der afholdes i huset, der alle vil have renæssancen som omdrejningspunkt.  

De nye formidlingstiltag vil give de besøgende forskellige indblik i renæssancen bl.a. gennem 

dufte, lyde og følelser. Husets stueetage og kælder føres så vidt muligt tilbage til tiden, hvor 



Hercules von Oberberg beboede huset, 1582 til 1602. Den fysiske indretning suppleres af 

audiovisuelle virkemidler for at skabe den rette stemning og oplevelse. 

På husets 1. sal indrettes den mere eksperimentelle del af museet. Her skal gæsten gennem leg 

have mulighed for at sætte sig yderligere ind i renæssancen, både gennem fysiske aktiviteter og 

interaktive spil. Man kan stoppe bybranden i Haderslev, prøve at overleve en dag i renæssancen, 

bygge et slot som von Oberberg og tage på en 3D-tur i renæssancens Haderslev. 

I forbindelse med fondsbevilling som A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til 

almene Formål har givet Slotsgade 22 til restaureringen af vægmaleriet indbefatter også en 

formidlingspligt af vægmaleriet.  

Markedsføring:  

For at øge museets markedsføring er der indgået et partnerskab med Ældresagen og forhandlinger 

om et lignende med Politiken Plus. Der arbejdes målrettet og opsøgende på at museet 

repræsenteres i relevante sammenhænge og tidsskrifter.  

De næste år 

- 2018-2019: Kalkmaleriet konserveres og ny formidling udvikles. 
- 2018-2019: Kælderen indrettes som i renæssancen. 
- 2020: Haven genskabes som en renæssance prydhave. 
- 2020-2021: Stueetagen står færdig som en rekonstruktion af von Oberbergs tid. 
- 2021-2022: Den eksperimentelle 1. sal åbner for publikum, spil, Virtuel Reality. 

Samarbejdspartnere 

- Haderslev Vægterlaug 

- Museum Sønderjylland 

- VisitHaderslev 

- By og Land Haderslev 

- Slots- og Kulturstyrelsen 

- A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål. 
- Corde de Gioia  
- Næssets Camino 

- Div. Lokale klubber og foreninger 

- Ældresagen 

- Politiken Plus 

Fakta: 

Besøgstal for Ehlers Samlingen og Von Oberbergs Hus: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

6.311 5.906 5.838 6.205 5.628 6.867 6.312 3.553 3.148 2.854 
 



Personale: 

Der er ansat 4 på Ehlers Samlingen/Von Oberbergs Hus svarende til 1,68 fuldtidsstillinger. 

Økonomi: 

Basisbudget: 756.500 kr. samt 254.800 kr. i bygningsdrift for Slotsgade 20 og Slotsgade 22. 

  



Bilag til UKF 23 - Slesvigske Vognsamling 

 

Om Slesvigske Vognsamling 

Slesvigske Vognsamling er Nordeuropas største samling af hestekøretøjer og kaner, tilvejebragt i 

årene efter 1952 af boghandler Johannes Christian Nielsen fra Haderslev.  

Denne unikke samling omfatter ikke kun køretøjer, men indeholder også genstande, værktøj og 

maskiner samt et arkiv om vogne og vognfabrikkerne i Haderslev, bogsamling og en del 

videnskabeligt dokumentationsmateriale. 

  

Vognsamlingen har et tilknyttet værksted og et mindre savværk, som en dag i ugen er bemandet 

med frivillige arbejdskraft. Der er en høj andel af frivillige tilknyttet vognsamlingen - værkstedsfolk, 

kuske, hjælpere.  

Værkstedet restaurerer, rekonstruerer vogne og andre opgaver efter gamle traditioner og 

teknikker, og flere af de gamle maskiner bliver stadigvæk brugt. Arbejdet udføres på de af 

Haderslev Kommune ejede vogne, for andre museer og private. 

 

Slesvigske Vognsamling har siden 2002 haft til huse i den tidligere Schaumanns Klædefabrik, hvor 

resterne af produktionsmateriellet stadigvæk er synlige. Lokalerne danner ramme om både 

magasin, værksted og udstilling af vogne og håndværk. Størsteparten af samlingen ses i den 

permanente udstilling, som er opbygget i forskellige miljøer. Resten er opbevaret i to separate 

magasiner.  

 

Haderslev Kommune ejer de lokaler Slesvigske Vognsamling befinder sig i. 

 

Haderslev Kommune har indgået en deponeringsaftale (udlånsaftale) med Museum Sønderjylland; 

denne aftale omfatter alle de bevaringsværdige vogne og genstande, der findes i Slesvigske 

Vognsamling; det vil sige at de ejes af Museum Sønderjylland og derved sikre gennem 

museumsloven. De øvrige vogne blev i 2017 udskilt fra Museum Sønderjyllands samling og foræret 

til Haderslev Kommune; de er ikke omfattet museumsloven og kulturarvsstyrelsens regler.  

 

Arrangementer år (2017-2019):  

Vognsamlingen har gennemført undervisning af skoleelever, rundvisninger af grupper, 

aktivitetsforløb til foreninger og værkstedskurser.  

Det seneste år har Slesvigske Vognsamling budt på spændende arrangementer, bl.a.: 

- Værksteder for børn (rebslagning, kæpheste, lædersmykker) 

- Stilfuld håndværker og kunsthåndværker julemarked med over 1.000 besøgende 

- Familieaftener (Dette i Historie Haderslev regi) 

- Særudstillingen ”Picnic gennem tiden” i 2018 

- Deltagelse i Hertug Hans Festival 



- Faglige værkstedskurser i læder- og malingarbejde 

- Aktivitetsdage for foreninger og familier, herunder for Red Barnet 

 

Omtale 

Slesvigske Vognsamlingen har været omtalte i den lokale dagspresse. I 2018 udgav Museum 

Sønderjylland og Slesvigske Vognsamlingen bogen ”Landtransport i Danmark. Vogne og veje fra 

1100 til 1800” af Per Ole Schovs bo. 

En lang række vogne er de sidste par år blevet benyttet i bl.a. Danmarks Radios ”Historien om 

Danmark” samt andre historie fremstillinger. 

I år blev en lydguide skabt og taget i brug med fortællinger om vogne og hverdagslivet. 

Udvikling 

Slesvigske Vognsamling vil udbygge sin faglige profil og modernisere udstillingen til at indeholde 

flere nye formidlingsløsninger og digitale løsninger. 

Der vil være øget fokus på vognproduktionen, herunder særligt på de haderslevske vognfabrikker. 

Ligeledes vil vi inddrage industrihistorien, som vil skabe en sammenhæng mellem den forsvundne 

vognproduktion og nutidens transportmidler. 

  

De næste år 

- Der sat gang i udarbejdelsen af en masterplan for hvert udstillingslokale. Forventes færdig i 

november 2019.  

- Igangsætning af en grundig gennemgang af museets samlinger, med prioritering af hvilke 

vogne og genstande der skal bevares eller udgå. 

- Der er fokus på en levendegørelse af museet og dets samlinger, herunder værkstedet. 

- Der igangsættes flere aktiviteter ud af huset. Disse vil bidrage til synliggørelse og 

levendegørelse af museet.  

- To rekonstruktioner af en sparkecykel er under produktion.  

- Der er fokus på, at afholde flere arrangementer, som skal tiltrække et bredere publikum. 

Markedsføring 

For at øge kendskabet til stedet arbejdes der konkret på at vognsamlingen bliver et udflugtssted 

for busselskaber, som tilbyder færdige udflugtspakker til foreninger m.m. 

De sociale medier, som Facebook bruges til generel markedsføring. 

 

Samarbejdspartnere 

Slesvigske Vognsamlingens Venner 

Værksteds Vennerne 

Slesvigsk Køreselskab 

Tyske køreselskaber 



Dansk Køreforbund 

Historiecenter Dybbøl Mølle 

Kulturhistorisk Udvalg under dansk køreforbund 

Museum Sønderjylland 

Haderslev Vægterne 

Håndværk og design foreningen  

Diverse mindre foreninger i Haderslev 

Forskellige håndværkere og kunsthåndværkere 

Visit Haderslev 

 

Besøgstal for Slesvigske Vognsamling: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2.978 3.739 2.636 3.410 2.064 2.452 1.807 2.523 2.523 3.155 
 

Personale: 

Der er ansat 4 på Slesvigske Vognsamling svarende til 2,32 fuldtidsstillinger. 

Økonomi: 

Basisbudget: 921.000 kr. samt 310.000 kr. i bygningsdrift for Simmerstedvej 1A. 


