
Goodbye Hvidbjerghus og kunstnere – Vi ventede på Dan……., men øv! 

Hvidbjerghus er nu sat til salg. På trods af mange rykkere til 

Kulturudvalgsformanden er det ikke lykkedes at få gang i et projekt 

om at genskabe et kunstnerrefugium i de skønne bygninger. Det er 

bare rigtig ærgerligt. 

På vores generalforsamlingen i Grundejerforeningen i august kunne 

kulturudvalgsformand Dan Arnløw Jørgensen proklamere, at han 

var klar til at sætte gang i en proces med en række kulturfolk i vores 

område.  

 Han svarede sidst – i sept. - , at sagen var på hans liste.  

 På møde i juni mdr. 2019 med Grundejerforeningen lovede han at indkalde udvalgte relevante 

kulturpersonligheder til et møde, hvor der vil kunne aktiveres en gruppe, som skulle arbejde videre med at 

finde fondsmidler og driftsmidler til at kunne oprette et refugium i Hvidbjerg.  

Der har været skabt en positiv forståelse fra ejerne af de nuværende bygninger for at kunne skabe et 

refugium. Sagen har løbende været drøftet i Lokalråd og i bestyrelsen for Grundejerforeningen og vi har 

deltaget i op til adskillige indlæg i den lokale presse og i P4 Trekanten. 

På henvendelser via mail og sågar på Facebook (oktober 19 – januar 20), svarede udvalgsformanden hver 

gang: ”Jeg skal nok – jeg skal nok”… 

Nu er det for sent, og det er rigtig ærgerligt, synes vi, for kulturen herude i de yderste distrikter af Vejle 

Kommune.  

Vi kan ellers anbefale det flotte lys, den flotte udsigt og den fantastiske ro og harmoni i vores område. 

Præcis det, som tiltalte de mange kunstnere, som har haft deres gang på Hvidbjerghus i 1900-tallet. 

Dan Arnløw Jørgensen har svaret følgende på den sidste forespørgsel i februar 2020 fra 

Grundejerforeningen: 

Jeg er ikke ude på at tørre noget af på dig, ansvaret er mit, du har ret jeg skulle have 

indkaldt til det møde i efteråret.   

Jeg talte i efteråret med en række mulige aktører uden for alvor at finde nogen der ville byde ind for alvor. 

Jeg bad kulturdirektøren have projektet med in mente under dialog med de forskellige fonde - dette gav ej 

heller pote. 

Dette ændrer ikke på at jeg burde have indkaldt til et møde om projektet og det fik jeg ikke gjort og det 

beklager jeg. 

Med venlig hilsen  

Dan Arnløv Jørgensen  

 

 


