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Til Udvalget for Kultur og Fritid

Sønderjysk Skolemuseums udtalelse til Handlekataloget

Sønderjysk Skolemuseum er naturligvis meget kede af, at vi er placeret i Handlekataloget.
Vi synes selv, at vi gør et ret stort stykke arbejde til glæde for indbyggere i Haderslev, 
skoleelever i Haderslev og mange andre kommuner + besøgende fra foreninger, arkiver, 
menighedsråd m.fl. fra store dele af landet.
Antallet af personer der benytter Skolemuseet er hvert år over 2000.

Driftsudgifterne på Sønderjysk Skolemuseum ligger normalt på lidt over kr. 150.000.
Indtægterne ligger på kr. 100.000 og derover afhængig af, om der søges støtte fra fonde  
og sponsorer til særlige initiativer. Halvdelen af indtægterne kommer fra entreer og 
Sønderjysk Skolemuseums Venner, der betaler direkte, og hvor medlemmerne så undgår 
entre. Der er ca. 200 støttemedlemmer.

Den store driftsudgift er bygningerne - lys, varme, vand – vi bruger kun ganske lidt vand, 
men driver både vandværk og rensningsanlæg sammen med Dansk Klokkemuseum med 
deraf løbende driftsudgifter.
Mange aktiviteter afholdes sammen med Klokkemuseet – julearrangementer, 
tirsdagsforedrag m.m., hvor der kommer ca. 75 pr. gang. Der serveres brød og kaffe/te 
mod betaling. Til jul er der et særligt julearrangement med Lucia i kirken og gammeldags 
juletræsfest i skolen. 
Foredragene hviler i sig selv – dog således at eventuelle nyindkøb af materialer / udstyr - f.
eks. en projektor betales af de penge, der kommer ind. 

I de sidste 5 år er der mere end 11000, der har været i berøring med museet – ca 
halvdelen er børn/skoleelever.

Museet har 2 hjemmesider – en gammel og en ny – og derudover er vi repræsenteret på 
hjemmesiden: Skolen i virkeligheden.

Alt arbejde på skolemuseet er frivilligt fra vinduespudsning til vindues- og murmaling, 
reparation af murværk m.m., havepasning, græsslåning, rengøring, undervisning, 
kustode/fortællere, arkivgruppe m.m.m. I Arkivgruppen er der 12 personer der mødes hver 
tirsdag.
Sammenlagt ydes der timer svarende til 3 fuldtidsstillinger – af aktive pensionister.
Skolemuseet har sammenlagt renoveret bygninger og anlagt sportsplads m.m. for over  6 
millioner. Samtidig har vi på grund af eget arbejde i forbindelse med byggeriet kunnet 
spare en del bygherreudgifter, så gælden i ejendommen er indfriet.
Det betyder meget for alle de frivillige, at arbejdet ikke bare skal sikre renter og afdrag, 
men at vi hele tiden kan forbedre og holde tingene i orden.

Sønderjysk Skolemuseums mission er at formidle og indsamle genstande, materIaler, 



historier og oplevelser fra skoleverdenen om de særlige forhold der har gjort sig gældende
i Sønderjylland og i særlig grad i Haderslev Kommune. Vi bestræber os på at leve op til 
grundlæggende arkivmæssige og museale standarder. Vi vil gerne hele tiden være i 
kontakt og dialog med de uddannelsesinstitutioner, der beskæftiger sig med historie og 
læreruddannelse - universiteter og professionsbacheloruddannelserne – og så vil vi gerne 
hele tiden have mange børn på besøg, så vi kan være med til at formidle mange 
forskellige oplevelser fra ”Skolen i gamle dage”.

Skolemuseet og Klokkemuseet er af stor betydning for, at det lille landsbysamfund Over 
Lerte fremstår som et fint sted

Vi gør meget ud af at sikre historien og genstandene fra de sønderjyske skoler – både 
skolerne for flertalsbefolkningen og skolerne for mindretallet. 
Det er vores klare indtryk, at skoler - først og fremmest fra Haderslev kommune og det 
øvrige Sønderjylland - er glade for at bruge museet. Der kommer osse skoler fra andre 
landsdele – selv fra Sjælland – og de ranker os på linje med Dybbøl og Danfoss Universe. 

For at give et indtryk af arbejdet på museet er der lidt fra dagbogen i den forløbne uge.

Mandag: 2 personer i Ballum for at gennemgå og overtage resterne af materialerne fra 
den lærer der blev afskediget efter 1864 i Ballum, fordi han var for dansk. Han tog Skol- og
Sognebiblioteket med hjem og familien blev senere en meget skattet og holden familie 
med en ejendom med 5 stuer en suite. Fra dette hjem har vi overtaget flere spændende 
ting, hvor fler allerede er registreret og inddraget i samlingen/ udstillingen.

Tirsdag: Besøg af Danmarks Radio:
Optagelse fra 9.30 -18.30.af program til Genforeningsåret med Asger Rehr som lærer på 
sønderjysk, Livsstilekspert og Flemming Møldrup og forfatter Tom Buk-Swinty som elever.
Både DR og TV2 + TV Syd bruger os + Den Kreative Skole i Fredericia.
Planlægning af kustodevagter 2. halvår 2019.

Onsdag: Forberedelse af fejring af Den ældste Skolebygning i Haderslev og i Danmark 
(der er i brug) – Starup Skoles første skolebygning fra 1769 – 250 års jubilæum fejres i 
uge 41.
Almindelig åbent

Torsdag:Reparation af Murværk.
Almindelig åbent

Fredag: Besøg af forfatter Egil Holm, som arbejder med bogudgivelse hans livs 
skolebøger.

Lørdag/søndag
Almindelig åbent

Tilskuddet fra Haderslev Kommune er af stor betydning for det store engagement på 
Skolemuseet – og sikrer, at der hele tiden er kræfter til at tage imod elever – osse når der 
kommer lidt over 60 på en gang i 3 timer.
Så er der brug for alle lokaler både ude og inde.

Klokkemuseet og Skolemuseet trækker hele tiden på samme hammel – fra markedsføring,



over foredrag til besøg og en lang række praktiske opgaver 

med håbet og ønsket for en lang fremtid for MUSEUMSBYEN OVER LERTE 

På Sønderjysk Skolemuseums vegne

Karl Erik Olesen


