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Til Haderslev kommune. 

 

Hermed mit høringssvar vedr. budgetlægning 2020-23. Svaret er også sendt til samtlige 

byrådsmedlemmer. 

 

Jeg håber mit svar og mine begrundelser, kan bidrage til at de omtalte bymuseer tages af spareforslagene. 

Tværtimod bør disse kulturskatte støttes med både midler og markedsføring, så de bliver mere kendte - og 

i langt højere grad vil kunne tjene til en udvikling af turisterhvervet. Særligt for Slesvigske vognsamling 

synes jeg, at mine plan strategiske tanker for området vil  bidrage meget positivt for udviklingen af 

turismen,  samt fastholdelsen af disse kulturarvs elementer for kommende generationer. 

Nedlæggelse - vil direkte være  i modstrid med kommunens forpligtelser som kultur arvs kommune. 

 

Carsten Ørnsholt 

tidligere statsskovrider.  

Olufskærvej 39 

6100 Haderslev 

tlf 73527299 - mob.20983550. 

email: carstenornsholt@live.dk  
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Strategiske tanker vedr. udviklingen af Haderslev vest st., Veteranbanen 

(VHV), Slesvigske Vognsamling -  som nabo til Bryggeriet Fuglsang. 

 

Tankerne fremlægges på baggrund af: 

• Kommunens fremlæggelse af en spareplan for 2020 og f.å. som bl.a. omfatter 

nedlæggelse eller reduktioner af de for ca. 2 år siden overdragne bymuseer: Slesvigske 

Vognsamling, Ehlers samlingen og Von Oberbergs hus. 

• Kommunens beslutning i 2018 om at stoppe veterantogs driften frem til Haderslev by st. 

(Rådhuset) – for i stedet at anlæge en cykelsti. 

• Kommunens status som en kulturarvs kommune siden 2006 – hvor 8 blev udvalgt af 

Kulturarvsstyrelsen i et ansøgerfelt af, ca. halvdelen af landets kommuner. Siden er en 3-

4 kommuner mere kommet til. Denne status er meget flot – men der skal også vogtes og 

værnes om den. Fysiske kulturelementer ”smider man ikke lige bort”. De skal fastholdes 

– og udvikles til glæde for turist erhvervet, borgerne og fremtidens generationer! 

Jeg har noteret mig at både institutioner og private og fagfolk, via pressen tilkendegiver 

begrundede og stærke holdninger for, at kommunen ikke nedlægger disse museer. For området 

omkr. Haderslev vest st. med Veteranbanen, Vognsamlingen og Bryggeriet Fuglsang, vil jeg 

gerne fremlægge nogle visioner, der gennem synergieffekter for alle, vil skabe flere oplevelser, 

flere gæster, og bedre økonomi i og omkring turisterhvervet. Jeg tilslutter mig således, at disse 

kulturinstitutioner udtages af spareforslagene.    

Vognsamlingen: Der er allerede aftalt, at en togbillet til toget giver betydelig rabat på en billet til 

vognsamlingen. Jeg ser stor mulighed for at udvikle fælles værksteds virksomhed omkr. 

godsvogne m.m. mellem VHV og vognsamlingens værksted. 

Desuden synes jeg, at værkstedet skal fortsætte opbygningen af særlige specialvogne af træ – 

med udgangspunkt i byens gl. vognkultur fra 1800 tallet. Haderslev var kendt for denne smukke 

og nyttige vognkultur! Under punktet rundtursmuligheden, ville det være flot hvis 

vognsamlingen kunne tilføres midler, der muliggør en helt særlig ”genopliven” af dette vogn- og 

karetmager håndværk. Værkstedet og vognsamlingen kunne have som et første mål, at 

fremstille 4 nye klassiske køretøjer hver med plads til ca. 10 personer – og som kan indgå i 

Tørning ekspressens rundturstilbud. 

Når VHV får udlejningen af skinnecykler på sporet mellem Haderslev vest st. og til Düringkær 

eller til Hammelev, skal der helt sikkert skabes fælles virksom mellem banen og museet – vedr. 

opbevaring, udlevering og reparation af disse cykler. Derved vil der kunne skabes en 

fællesøkonomi til fordel for begge. 
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VHV: Der er allerede fremlagt en skitse for anlæg af en” veteranbanegård” på det gamle stations 

areal. Her vil kunne fremvises gamle stations elementer – som ledvogter låger, afgangs- og 

ankomst signalmaster, kul – smørre - og askegrave for især damplokomotiver, samt en 

”vandsnabel” til påfyldning af vand på damplokomotiver. På stationen vil der også kunne vises 

rangering med flere godsvogne – herunder en eller flere øl vogne (måske også med logo for 

Fuglsang). Desuden vil den nuværende remise (ejet af Fuglsang) måske kunne indgå i en sådan 

veteranbanegård – tilmed de skitserede planer for en ny remise, som samtidig vil kunne fungere 

som afgangs og ankomst station. En sådan bygning (der skal kunne lukkes) er meget ønskelig for 

at kunne sikre ind lejede veterantog fra andre baner, når de skal overnatte eller stå her fra uge 

til uge! Kan også benyttes til opbevaring af skinnecykler! VHV har i flere år ønsket, at kunne 

anskaffe eget kørende materiel til persontog – så indsættelse af særtog, bliver en mulighed. 

Fuglsang Bryggeri er en stor privat international virksomhed : Både Vognsamlingen og VHV vil til 

enhver tid have stor glæde og fordel af størst muligt fællesskab og markedsføring. Jeg har 

gennem årene set, at bryggeriet har stor succes med tiltrækning af turister ved de åbne og 

guidede sommer ture – som hvert år afholdes. Ingen tvivl om at alle enheder kan udvikle en god 

synergi effekt ved at markedsføringen er tilrettelagt således, at alle får gavn af det. 

Tørning ekspressen, der nu gennemføres som en fælles rundtursbillet – af ca. ½ dags varighed 

ved kørsel med veterantog, kørsel med hestevogn (se foran under Vognsamlingen) til Tørning 

Mølle og senere igen med hestevogn til Christiansdal vandkraftanlæg og gennem statsskoven 

Pamhule over Hindemade til Damende – derfra retur med Dambåden Dorothea til Haderslev. 

Der er mellem 20 og 40 passagerer hver gang. Der guides undervejs med flere guider. Kulturarv 

og kulturhistorie på Tørning Mølle. Lystfiskeri for de større børn i Mølle dammen. Frokost med 

sandwich, drikkevare og pølser til børnene – i Kulturladen. På Christiansdal vandkraft anlæg 

vises og køres med de gamle maskiner. Det er fantastisk spændende at se et vandkraft anlæg i 

drift – der siden 1911 har produceret ”grøn energi” af vandkraft. 

Finansiering: Tænkes tilvejebragt af større fondsbevillinger. Det er imidlertid en kendsgerning, 

at større fondsbevillinger normalt er lettere at få del i – hvis der også er en vis selvfinansiering, 

herunder også kommunalt tilskud. (se vedlagte skitser fra Tegnestuen Mejeriet). 

Markedsføring:  Her benyttes allerede de moderne IT-medier,  bl. a. bookning via den 

Sønderjyske portal Destination Sønderjylland – men også i lokalpressen. Det vil være flot, hvis vi 

i fremtiden også kan række ud til internationale turister fra krydstogt skibe og de meget store 

besøgsparker (som LEGO,GIVSKUD ,LALANDIA og NORDBORG).  Markedsføringen skal udvikles i 

et samarbejde med HER – Aktion Park, hvor VHV er medlem. 

11. august 2019  Carsten Ørnsholt. 

 



Opgradering af Haderselv Vest st. til en egentlig veterantogsstation.

Statens Veteranstogpulje 2017
Ansøgning om bevilling
30. APRIL 2017 (rev. 13.11.2017)
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DEN OVERORDNEDE VISION FOR AKTIVITETER TILKNYTTET VETERANBANEN OG ACTUREPARK 

               

VETERANBANEN  OG ACTUREPARK

Veteranbanen har allerede i dag arrangementer 

i samarbejde med Slesvigske Vognsamling, hvor 

det er muligt at køre med hestevogn fra Ham-

melev Station til Tørning Mølle.

Med den snarlige indsættelse af dambåden, vil 

der blive rig mulighed for Veteranbanen at knytte 

an til de mange skønne områder omkring Dam-

men og til de aktiviteter, der ligger i Actureparks 

regi.

HAMMELEV STATION

MOD VOJENS

TØRNING MØLLE

HINDEMADE

DAMENDE

BERGS PLADS OG DYREHAVEN

VANDREHJEMMET

BISPEBROEN

HADERSLEV BY

TRINBRÆT STRENGLYKKE

DÜRINGKÆR FISKESØ

HADERSLEV VEST ST.

OG VOGNSAMLING

CHRISTIANSDAL

VANDKRAFTANLÆG

SIDEN 1911
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VETERANBANENS TILKNYTNING TIL DEN INDRE BY

                     

VETRANBANEN HELT TIL BYKERNEN

Veteranbanens tilstedeværelse i bykernen styr-

ker den kulturhistoriske fortælling og vil med sin 

nærhed til butikker og seværdigheder understørre 

handelslivet.

Brugere af Veteranbanen vil parkere i området, 

og sammen med dem, som har taget turen med 

Dambåden levendegøre bykernen yderligere, til 

glæde og gavn borgerne.

HADERSLEV BY

HADERSLEV VEST

BISPEBROEN

DOMKIRKEN

GRAVENE TORVEDAG

GÅGADE HANDEL

TIL DAMENDE
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HADERSLEV VEST STATION SET FRA  ØST

SYDLIGSTE SPOR SLØJFES SPOR FORBINDES MOD ØST MED HOVEDLINE

NY REMISE / ANKOMSTHAL

HADERSLEV VEST STATION

Hvorfor en ny station/remise? 

Det er der 3 gode grunde til:

1. Opbevaring af lejet rullende materiel

2. Opbevaring af eget rullende materiel

3. Bedre synergi med Slesvigske Vognsamling

Leje af rullende materiel over flere dage, er i dag 

meget vanskeligt, da ejerne forståeligt nok, ikke 

vil lade deres vogne og lokomotiv stå uaflåste hen 

om natten.

Dette problem løses ved etablering af en bygning, 

som kan indeholde såvel lokomotiv, som vogne.

Veteranbanens plan om at have sit eget rullende 

materiel for derved at kunne udvide kørslen og 

arten af arrangementer, vil ligeledes kræve opbe-

varingsmuligheder, som skærmer materiellet for 

vejr og grafiti. 

De store muligheder  for synergi mellem Veteran-

banen og Slesvigske Vognsamling, gør Haderslev 

Vest til et naturligt sted at etablere opbevaring af 

togvogne og lokomotiv. 

Muligheden for af- og påstigning skal derfor 

forbedres væsentligt, og i forslaget vil remisen  

kunne fungere som en lille ”banegård” med over-

dækket perronafsnit, som også rummer mulig-

heden for opbevarelse og udstilling af historiske 

skilte og lignende togrelaterede rekvisitter.
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HADERSLEV HVEST STATION SET FRA SYDVEST
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HADERSLEV VEST STATION SET FRA SYDVEST MED FREMTIDIG REMISE / ANKOMSTHAL
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HADERSLEV H SET FRA VEST MED FREMTIDIG REMISE / ANKOMSTHAL
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SIM
MERSTEDVEJFuglsang matrikel 4537:

2503 m²

Fuglsang matrikel 4536:
445 m²

Bane Danmark udsnit af matrikel 1056:
ca. 850 m²

Fuglsangs remisebygning:
Ca. 175 m²

Grøn stiplet linie:
Ny forbindelse til hovedlinie.

Sydligste spor vil kunne nedlægges

86000

Gul: 86 m perron, heraf 47 m eksisterende.

Grøn stiplet linie: Mulig fremtidig 
forbindelse til eksisterende remise.

Sidespor nedlægges

Skravering: Ny remise / ankomsthal

EKSISTERENDE SPOR

NYE SPOR

SPOR DER NEDLÆGGES

40000

SPOR DER EVT. KAN NEDLÆGGES

NY PERRON 86 m, HERAF 47 m 
EKSISTERENDE, SOM SÆNKES FRA 
GODSPERRON TIL PASSAGERPERRON

SITUATIONSPLAN AF HADERSLEV VEST, MÅL 1:1000 


