
Af Mette Andersen

KULTUR Chokket har endnu
ikke lagt sig i Skovhusets le-
delse og blandt medlemmer af
Støtteforeningen, Skovhusets
Venner i Værløse, der gennem
30 år har bidraget til at holde
udstillingsbygningen ved
Søndersø kørende ved hjælp
af frivillig indsats og donatio-
ner.

“Borgmester Jesper Bach og
hans kolleger i byrådet har
skåret så drastisk i husets i for-
vejen beskedne tilskud, at vi
reelt trues af en lukning”, siger
Birthe Bisgaard-Liljestrand,
næstformand i Skovhusets be-
styrelse. Hun hævder at tale på
vegne af en anseelig andel af
de ialt 900 medlemmer.

Det indgåede budgetforlig
betyder, at Skovhuset næste år
vil få 100.000 kroner mindre i
kommunalt tilskud og i årene
herefter 200.000 mindre end
nu, hvor den årlige støtte er på
644.000. Det svarer til en re-

duktion på hhv. 16 og 32 pro-
cent.

Birthe Bigaard-Liljestrand
mener, at 30 års indsats er ved
at blive tabt på gulvet. Der er
nemlig kun én ansat at “skæ-
re” i, nemlig kunstnerisk leder
Dorte Abildgaard. Alt praktisk
arbejde i forbindelse med ud-
stillinger, koncerter og fore-
drag ligger ikke kommunen
til last, da det udføres af frivil-
lig arbejdskraft. Der er ikke
noget at “spare” af. 

Ingen let kabale
Kunstnerisk leder Dorte Abild-
gaard gik straks efter forliget i
gang med at kontakte private
sponsorer og har pt. omkring
40 breve ude hos firmaer og
organisationer. Skulle den pri-
vate fundraising lykkes, ska-
ber det imidlertid behov for
flere hænder og aktiviteter i
huset, da donationer ofte gi-
ves på modydelser.
“ Det er ikke nogen let kabale”,

siger hun.
Dorte Abildgaard har, som
kommunens andre kulturle-
dere, hæftet sig ved byrådets
bemærkning om, at man for-
venter, at besparelserne vil
kunne ske ved “strukturelle
ændringer”. Hun er spændt
på, hvordan “det frivillige ar-
bejde” kan passes ind i en stor-
driftsmodel.

Også Zanne Jahn, leder af
kommunens Farum Kultur-
hus, der huser kommunens
andet galleri, skal spare
100.000 på galleridriften i
2008 og 200.000 de følgende
år. Galleribudgettet blev ved
kommunefusionen til at være
på størrelse med Skovhusets,
men vilkårene er anderledes
robuste, idet Kulturhuset som
institution er en noget større
forretning. Huset har foruden
Zanne Jahn, to fuldtidsansatte
og en frivillig stab. 750.000 be-
søgende er igennem huset år-
ligt, de 65.000 angiveligt gen-
nem gallerierne. 

“Det er selvfølgelig meget
trist, at vi bliver skåret, og det
er klart, at det går ud over den

billedlige kunst. Men vi har
fået stikordet, “strukturæn-
dringer”, og som dagene går,
begynder jeg faktisk at glæde
mig. Det kan ende med at være
kanonsundt, at vi får kastet det
hele op i luften, for at se, hvor
det lander på en ny måde -
ikke kun galleridriften, men
hele kulturområdet. Før nyt
kan fødes, må gammelt afgå
ved døden”, siger hun. 
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Kulturpris til instruktør
Instruktør Peter Nørager-Nielsen

modtog kommunes første kulturpris. 

side 36

Egeskolen stormer mod Parken
Egeskolen har fejet al modtand af banen og er

i kvartfinalen i Ekstra Bladets skoleturnering.

side 40

Nemmere adgang til det politiske
Borgerne i Furesø Kommune får nu større

mulighed for at blande sig i den politiske proces

side 2

Skovhuset er truet af en lukning, mener næstformanden i
Skovhusets bestyrelse

Skovhuset frygter lukning
Besparelser tvinger kommunens kulturledere på
sponsorjagt og ind i fælles struktur 

Skovhusets kunstneriske leder, Dorte Abildgaard,
har allerede skrevet ud til cirka 40 firmaer og
organisationer for at redde Skovhusets fremtidige
økonomi. Arkivfoto.

Bymidtens over 
50 butikker starter
i dag, 14 dages 
fantastisk
fødselsdagsfest...
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Alt special 
juleøl
Ikke alle varianter findes
i alle butikker

SPAR2 stk/400 g

Premium 
rib-eye
Af marmoreret 
oksefilet
kg-pris 174,86

6995
20%

SPAR 239,70

21000

6 flasker

Hardys Crest
Cabernet/Shiraz/Merlot
eller Chardonnay/Sauvignon
Blanc, South Eastern
Australien.
6x75 cl. ltr-pris 46,67
Frit valg

Smagsprøver

på Premium

fredag fra

kl. 15.00

Kom ogse detstoreudvalg ibutikken

Bymidten 31 - Værløse - 44 48 24 73
www.charlotte-mode.dk

Få bedre 

valutaråd

Hør om aktiv pleje 

og optimering af 

valutalån.
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