
Kontorchef Gerhard Wissing, Horsens kommune - siger i morgen farvel ved en reception på 
Horsens Rådhus.

Et liv i det
kommunale
Kontorchef Gerhard Wissing forlader kommunen i morgen

Når glassene i morgen 
klinger ved en reception på 
Horsens Rådhus, klinger 
samtidig et langt liv i det 
kommunale ud: Kontor-
chef Gerhard Wissing for-
lader sin stilling som leder 
af kulturforvaltningen for 
at pleje sit otium og sit hel-
bred.

Gennem 32 år har Gerhard 
Wissing haft sit virke som em-
bedsmand. Efter en uddanelse 
til revisor og nogle år som så-
dan blev han i 1950'erne ansat 
ved revisionen ved det davæ-
rende Haderslev amt - hans 
fødeby.

Han var også en tid ved den 
amtslige revision i Vejle, in-
den han i 1959 blev ansat som 
kæmner - i dag kommunaldi-
rektør - i den daværende Hat-
ting-Torsted kommune.

- Vi var mig og en assistent 
på kommunekontoret til at 
klare skatter, sociale ydelser, 
reparationer af veje og hvad 
der nu ellers var. Når nogen 
skulle have socialhjælp, det 
kaldte vi kommune-hjælp 
dengang, så gik de omkring 
sognerådsformanden, der 
skrev en seddel, og så udbetal-
te vi pengene, fortæller Ger-
hard Wissing.

Inden Hatting-Torsted
kommune i 1970 blev indlem

met under Horsens, var der 
kommet syv-otte medarbejde-
re på kommunekontoret. De 
måtte flytte med til Horsens i 
1970, hvor kontoret i Hatting 
lukkede, og Gerhard Wissing 
overtog en stilling som kon-
torchef fra Odd Petterson.
- Jeg blev sekretær for kul-

turudvalget, teknisk udvalg, 
det særlige byggeudvalg, og 
desuden havde jeg ansvaret 
for afholdelse af valg. Det si-
ger lidt om, hvordan tingene 
har udviklet sig. I dag beskæf-
tiger jeg mig udelukkende 
med kulturudvalget, siger 
Gerhard Wissing.

Fine oplevelser
Fra slutningen af 1970' erne 

har Wissing helt kunnet helli-
ge sig det kulturelle område, 
og det har givet ham mange 
fine oplevelser undervejs.
- Der var ikke en eneste 

kommunal idrætshal, da jeg 
tiltrådte. Der har gennem åre-
ne været et stigende pres fra 
befolkningen for at få kom-
munen til at løse en række op-
gaver. Jeg synes det er godt, at 
vi i dag har fået mange fine 
faciliteter, men det er et pro-
blem, at vi i øjeblikket knap 
nok har penge til at vedlige-
holde dem, siger Gerhard Wis-
sing.
Han har taget hele turen

med, fra den lille, sparsomme-
lige kommune over stor-kom-
munen Horsens og opgangs-
tiderne og frem til slutningen 
af 1980'erne, hvor de økono-
miske stramninger for alvor 
satte ind. Han forlader sin 
post, netop som der sker væ-
sentlige struktur-omlægnin-
ger i kultur- og fritids-sekto-
ren - omlægninger, som Wis-
sing bifalder fuldt og helt.
- Der er ingen tvivl om, at 

det vil blive meget lettere for 
borgerne med det nye system. 
De skal ikke fare frem og til-
bage mellem så mange konto-
rer og afdelinger, siger Ger-
hard Wissing.
- Jeg har været meget glad 

for at være embedsmand. Min 
stilling har givet mig mange 
muligheder, og jeg har mødt 
mange spændende mennesker 
på min vej. Og - ikke mindst -
har jeg haft et meget fint sam-
arbejde med en række kom-
munale ledere og udvalg. Det 
har været en meget positiv op-
levelse, siger Gerhard Wis-
sing.
I årene fremover vil han gøre 

sine fritidsinteresse til fuld-
tids-beskæftigelse: Jagt, fis-
keri - og så rulle afsted med 
campingvognen på slæb. Han 
og hustruen Rona har gen-
nem årene kørt Europa tyndt. 
Og det vil de sandsynligvis 
fortsætte med. (hj)
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