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Høringssvar 

Slesvigske Vognsamling 

 

Haderslev har noget ingen anden by i Danmark eller for den sags skyld ingen andre i Europa har 

nemlig en samling af gamle vogne.I budgetlægning for 2020 påtænker man af sparehensyn at lukke 

denne attraktion som man for kun 2 år siden overtog fra Museum Sønderjylland.  

 

Som kulturarvskommune forekommer det helt forkert at lukke dette museum og vil helt bestemt 

gøre landsdelen fattigere. Et museum er jo til for at fortælle nutiden om hvordan tingene fungerede i 

gamle dage, og netop vognsamlingen er jo et strålende eksempel på at man ikke altid har kunnet 

sætte sig ind i blikkasse med motor og så blive kørt til skole eller for den sags skyld til andre lande i 

Europa, her kan man med egne øjne se og for den sags skyld også røre ved fortidens 

befordringsmidler hvilket jo i allerhøjeste grad fremmer forståelsen for hvordan verden har set ud i 

gamle dage. 

 

At også en stor del af køretøjerne er fremstillet  i et af Haderslevs daværende ca. 20 værksteder for  

Vogne og kareter gør det jo ikke mindre interessant. 

 

Når man besøger museet kan man også glæde sig over at se hvad godt håndværk er, og netop dette 

går igen når Museet inviterer til Julemarked, et marked som skiller sig ud fra andre julemarkeder 

ved  at koncentrere sig om håndværk og kvalitet og hermed i den årrække det har eksisteret har 

fået et godt ry og mange doblet besøgstallet af såvel lokale som udenbys borgere. 

 

Såfremt museet lukker er der nok ikke ret stor sansynlighed for at det nogensinde åbner igen og 

verden og i særdeleshed Sønderjylland blevet meget fattigere. 

 

Museets ansatte vil blive fyret, og de mange frivillige som med stor faglig kompetance har været 

med til at reparere og vedligeholde vognene kommer til at mangle et sted hvor deres 

håndværksmæssige og faglige kunnen stadig kan bruges selv om de er kommet op i årene. 

 

Jeg håber økonomiudvalget  besinder sig og Slesvigske Vognsamling vedbliver at være et kulturelt 

tilbud for Haderslevs og alle andre interesserede borgere. 
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