
Ændringsforslag 
 

KU-A-03 – Aksel Olsens hjem, modernisering og udvikling 

Generelle oplysninger: 

Politikområde: ......................... Kulturpolitik 

Vedtaget: ................................ Kulturudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 14 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ...................................... Lene Holm, leder af Geografisk Have 

Tlf. nr.:  .................................... 23 32 65 24 

E-mail:  .................................... lholm@geografiskhave.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb 3.768 0 0 0 

Nettodrift 500 500 500 500 

I alt kassefinansieret 4.268 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kolding Kommune købte i 2016 Aksel Olsens ejendom, hvor han startede sin Planteskole Brændkjærhøj.  
Formålet var at villaen skulle inddrages i Geografisk Haves formidling, og dette fremgår af samarbejdsaftalen 
mellem Kolding Kommune og Geografisk Have, der i 2017 offentliggjorde havens udviklingsplan. 
 
Planen beskriver, at: 
 
”Hjemmet og haven kan udvikles som et levende sted, der på moderne måder formidler historien om tiden, 
da familien Olsen levede på Brændkjærhøj. Stedet kan give et kig ind i Aksel Olsens store verden præget af 
nysgerrighed, fantasi og vide udsyn. Hans gamle kontor fremstår som dengang – fyldt med bøger, 
plantekataloger, tegninger og breve. Der kan du få et glimt af fortiden, så effektfuldt iscenesat, at man 
næsten venter, at Aksel Olsen træder ind i lokalet, hvad øjeblik det skulle være”. 
 
Villaen kræver dog istandsættelse inden det er muligt at inddrage den.  
I forbindelse med prioritering af Corona-anlægsmidler blev projektet tildelt 1,5 mio. kr., der muliggøre 
istandsættelse af husets stueetage. Geografisk Have har modtaget 300.000 kr. fra Region Syddanmark til at 
etablere formidling i huset. 
 
Dette forslag skal gøre det muligt at istandsætte resten af huset. så det kan indgå i havens samlede 
formidling som beskrevet i havens udviklingsplan.  
 
Det konkrete forslag til fremtidig anvendelse af stedet tager afsæt i mulighederne for at skabe en autentisk 
oplevelse i historiske rammer, der inspirerer nutiden til at forme fremtiden med tryk på vækst og kreativitet. 
 
Formålet med ejendommen er at opbygge en vigtig grundpille i hele historien/formidlingen og fortællingen 
om Aksel Olsen og Geografisk Have. Derudover at anvende stedets potentiale, der emmer af grokraft i både 
historisk, biologisk, naturvidenskabelig og kreativ og kulturelle retninger. Skabe attraktive rammer med 
lokaler for grønne aktiviteter og etablere et partnerskab med oplagte interessenter, der gerne vil og kan 
anvende stedet i dén ånd. 
 
Der foreslås på den baggrund et moderniseringsprojekt med en samlet økonomi på 3.768.000 kr., udregnet 
af Kommunens ejendomsafdeling: 
 

 Kælderetagen anvendes til formidling (værkstedet) og som publikumsfaciliteter (toilet, handicaptoilet 
og grovkøkken) med adgang fra havesiden. (Budget: 1.710.000 kr.) 
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 Tagetagen anvendes som birum i form af depoter, opbevaring samt midlertidige kontor- og 
mødelokaler/studierum. (Budget: 1.003.000 kr.) 

 Etablering af udvendig lift samt adgang til kælder. (Budget: 350.000 kr.) 

 Rådgivning (Budget 700.000 kr.) 

 Byggetilladelse (Budget: 5.000 kr.) 
  

Projektet indeholder IKKE midler til kommunikation og formidling, da dette vurderes som et projekt i sig selv 
og som bedre egnet til fundraising. 
 
Der afsættes kr. 500.000 til driftsudgifter om året, som dækker ca. 200.000 til forbrug og vedligeholdelse i/af 
bygninger, ca. 100.000 til vedligeholdelse af haven og ca. 200.000 til lønudgifter til styring, administration og 
bemanding af stedet på halv tid i sæson fra 1. april til 1. oktober.  
 
Konsekvensen hvis bevillingen ikke imødekommes er, at huset ikke bliver istandsat. 
 
 
 


