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Hei kære kommunestyre og hvem det ellers måtte angå, 

 

Til min store forferdelse og sorg har jeg fått høre at kommunestyret i Haderslev vurderer å lukke «Ehlers-samlingen» 

i Haderslev. Jeg har vært i Haderslev ved Museum Sønderjylland flere ganger i anledning internasjonale 

samarbeidsprosjekter, hvorav en nettopp behandlet den forskningsmessige betydning av Ehlers-samlingen. Jeg var 

meget begeistret, både over denne unike samlingen av lokalt og regionalt leirtøj, men også over det store 

engasjement som ble lagt inn i bevaring og formidling av samlingen og huset hvor det hører hen. Uten Ehlers-

samlingen ville jeg kanskje aldri har stoppet i Haderslev, som jeg ellers bare kjente som en av mange avkjørsler ved 

motorveien. Og dette ville være synd, siden jeg ville da aldri oppdaget denne smukke perlen av en flott gammelt by 

med mange interessante kulturelle muligheter. Siden jeg selv arbeider i offentlig forvaltning forstår jeg godt de 

finansielle utfordringer små kommuner står overfor. Men hvis kulturelle tilbud blir stengt ned, så kan det føre til en 

vond sirkel og alt blir bare mindre og mindre… - I Norge snakker man om «å spare seg til fant» - har I det samme 

ordtaket på Dansk også? 

 

Som medlem av et internasjonalt forskningsmiljø og som skandinavisk medborger og ivrig turist i våre nordiske 

landene håper jeg at dere revurdere beslutningen om nedleggelse av Ehlers samlingen. Dette er en samling av stort 

internasjonalt betydning. Det finnes faktisk veldig få slike samlinger og slett ingen av dette ganske unike danske 

leirtøj fra den viktige og underkommuniserte perioden c.1700-1850. Ehlers-samlingen er noe som gjør nettopp 

Haderslev ganske unik, det finnes flere smukke middelalderbyer i Jylland, men ingen som kan vise til slik en 

Museum. Det ville være meget synd om Haderslev ville gå samme vei som så mange andre små byer omkring i 

Europa og blir etterhvert preget av tomme lokaler og de evig like «moderne» kjedebutikker og uten noen kulturell 

særpreg. Vær så snill og gjør det dere kan å bevare Ehlers-samling for publikumet! Ettertiden vil takke dere! 

Jeg håper I forstår mitt Norske sprog.. 

 

Med mange vennlige hilsen, 

 

Volker Demuth 

-forsker & prosjektleder- 

Arkeologisk museum 

Universitet i Stavanger 

Norge 

Tel: +47 906 73 042 

 

 


