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Høringssvar. 

 

Det er en stor overraskelse og bekymring for Slesvigske Køre selskab, at det er blevet of-

fentliggjort at Haderslev Kommune har nævnt muligheden for at lukke Slesvigske Vogn-

samling i sparekataloget for budgetforhandlingerne 2019. 

 

Vognsamlingen er kendt, værdsat og beundret langt ud over både de lokale, nationale 

og internationale grænser. Der er ingen tvivl om, at der er tale om et ”niche” museum, 

men det er måske også det, der gør det så specielt og samtidigt rummer et stort udvik-

lingspotentiale.  

 

Den kulturhistoriske og erhvervsfaglige viden. 

Slesvigske Vognsamling er af en beskaffenhed og et omfang som internationalt set kun fin-

des meget få steder. Der fortælles en historie om en tid, en levevis og håndværkstraditio-

ner, som udgør en stor vidensbank. Det er en viden og håndværkstraditioner, der med en 

lukning vil blive spredt for alle vinde, gå tabt og ikke være mulig at reetablere.  

 

Fra landbrugssamfund til industrisamfund.  

At vognsamlingen lige netop er fra Haderslev Kommune, understøtte desuden kommu-

nens positive image, som en kommune med stærke rødder til landbruget og fokus på er-

hvervsudviklingen gennem tiderne.  

En fortælling, der bør være en del af alle børns kulturelle rygsæk i Haderslev Kommune.   

 

De sociale perspektiver. 

Vi ved at Haderslev Kommune gør meget for at understøtte borgernes sunde og aktive liv. 

Det gør museet også. Museet har en vennekreds på ca. 60 medlemmer. Det er primært 

dem der arbejder frivilligt med museets mange forskellige faglige aktiviteter. En indsats der 

holder det enkelte medlem, der primært er mænd, aktivt, skaber et socialt netværk og 

reducerer frygten for at ende som ensom.  

Derfor vil vi opfordre til, at de socialøkonomiske og sundhedsrelaterede værdier indgår i 

de politiske overvejelser om at lukke Slesvigske Vognsamling.    

 

Timing 

Vi vil tillade os at gøre opmærksom på, at timingen for at overveje en lukning at museet 

nok heller ikke er optimalt. Det skal ses i relation til de årtier museets historie omfatter og 

markeringen af Genforeningen 1920, hvor Haderslev Kommune i 2020 får en positiv rolle. 

 

 



                                                                    
Udviklingspotentialet. 

Som udenforstående, oplever vi, at der kan ligge et uforløst udviklingspotentiale for vogn-

samlingen, som fortjener en større kommunal bevågenhed. Her tænker vi på en undersø-

gelse af eksempelvis: 

 

 Kan dele af museets aktiviteter bruges i forbindelse med arbejdsmarkedsprøvning? 

 Kan museet, indgå i et sundhedsprojekt, og bl.a. få en mere formaliseret rolle i for-

hold til at reducere ensomheden blandt ældre mænd?  

 Kan samlingen indgå i et større EU-udviklingsprojekt, hvor man lærer af hinanden og 

finder fælles overlevelsesstrategier og muligheder. 

 Skal historien og indblik i vognsamlingen og museets håndværksmæssige kompe-

tencer være en del af skoleeleverne fra Haderslev Kommunes kulturelle-rygsæk. 

Det vil betyde, at der skal udarbejdes undervisningsmaterialer og afholdes undervis-

ningsforløb.  

 Er der basis for, at der indgås et mere formaliseret og kommercielt samarbejde i for-

hold til eksempelvis de erhvervsfaglige uddannelser lokalt og måske på landsplan? 

 Kan kulturarven og dermed museets kompetencer indgå i kommende Kulturafta-

ler? 

 

Vi oplever, at det er alt for tidligt at kaste håndklædet i ringen. Måske skal fokus bare flyt-

tes fra afvikling til positiv udvikling. 

 

Vi håber ovenstående vil indgå i jeres overvejelse 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Slesvigske Køre Selskab 

  

 

 


