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Det er med stor beklagelse, at jeg ser, at Haderslev Kommune vil nedlægge Slesvigsk Vognsamling. Kan det virkelig 

passe, at man vil skille sig af med denne lille og desværre alt for oversete lille perle? 

 

Jeg tror ikke, at man fra centralt hold er klar over, hvor unik samlingen er. Ikke alene er det en flot samling af 

hestevogne, den er også meget flot udstillet. Men det helt unikke er kombinationen med et værksted for de gamle 

håndværk baseret på frivillige. Det fungerer helt fantastisk. 

 

Jeg har selv som leder af Historiecenter Dybbøl Banke haft den fornøjelse at arbejde sammen med vognsamlingen 

og gruppen af frivillige, da vi gennem tiden har fået fremstillet og istandsat flere vogne og kanoner i en kvalitet, som 

ellers kun er meget vanskelig at få. Gruppen er dygtigt ledet af Daniela Andersen og kan nu stort set lave hvad som 

helst på de gamle vogne. 

 

Jeg ville i stedet prøve at øge indtægterne, da det helt sikkert er muligt at øge besøget og dermed entreindtægten. 

Det vil desuden sikkert være muligt at tilføje flere aktiviteter, som gæster nu om dage efterspørger. Men stedet skal 

blive mere kendt! Det e ikke gjort med en folder. 

 

En anden mulighed er i højere grad at samarbejde med fonde, da fx Velux Fonden støtter formål med aktive ældre. 

En tredje og lidt mere besværlig mulighed er at tage de første veteranbiler med i samlingen, da de virksomheder, 

der lavede hestevogne gik over til at lave biler. Det ses tydeligt i overgangsfasen, hvor biler ligner hestevogne. 

Der er med andre ord mange muligheder i denne lille perle, så i stedet for at spare skal der investeres! 
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