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Økonomiudvalget, Haderslev Kommune  

 

Høringssvar vedr. 23-UKF vedr. ”Nedlæggelse af Slesvigske Vognsamling”  

 

Sønderjysk Landboforening er blevet bekendt med, at Haderslev Kommune ønsker at 

nedlægge Slesvigske Vognsamling med henblik på at spare et relativt beskedent beløb på det 

kommunale budget.  

 

Dette må vi klart tage afstand fra, og anbefaler i stedet udvikling i tidens ånd.   

Sønderjysk Landboforening /SLF er bekendt med at Slesvigske Vognsamling er blandt 

Nordeuropas største vognsamlinger af sin art, og vi mener af forskellig grunde at 

vognsamlingen bør bevares, da en nedlæggelse vil føre til at landsdelen mister en uerstattelig 

kulturarv.  

Samtidig vil vi foreslå, at aktiviteterne omkring Slesvigsk Vognsamling bør udvikles i tidens 

ånd med flere levende aktiviteter, så publikum i højere grad bliver tiltrukket og aktiveret ved 

besøg på museet.  

 

SLF ønsker at bevare og udvikle Slesvigske Vognsamling af følgende grunde: 

 Vognsamlingen giver indblik i en vigtig del af kultur- og transporthistorie i Danmark og 

samspillet mellem menneske, hest og vogn, som har en meget lang og betydelig 

historie 

 Også for udviklingen af landbruget har samspillet mellem bønder, heste og vogne været 

helt afgørende for en tidlig rationalisering af dansk landbrug og den følgende udvikling 

til et produktivt eksporterhverv 

 For alle i transporterhvervene har hest og vogn gennem århundreder været det 

transportmiddel, som sikrede at landbrugsvarer m.m. kom frem til jernbaner og havne, 

hvilket har medvirket til at skabe tidlige grundlag for den danske velstand  

 Endelig skal vi ikke glemme at hestevogne til persontransport rummer en lang række 

kulturelle værdier både som praktisk transportmiddel og som statussymbol  

 Vognsamlingen skal også være et sted, hvor bedstefædre med deres børnebørn ved 

hånden kan gå på opdagelse og fortælle opvoksende generationer om en spændende 

fortid med samspillet mellem vogn, hest og menneske - og trække tråden til nutidens 

vogne med heste under hjelmen 

 Det skal også være stedet, hvor skoleklasser kan få en levende indsigt i 

transporthistoriens udvikling, fra dengang den var ganske klimaneutral til nutidens 

klimaudfordring i transportsektoren  

 Endelig bør det sikres, at vognsamling bliver udnyttet som et af Haderslevs tilbud som 

turistattraktion i den palet af tilbud, som kommunen har til turister 

 Desuden ser vi det som væsentligt, at værksteds- og håndværksaktiviteten 

opretholdes, da vi tænker der her ligger særlige kulturværdier og grundlag for at skabe 

et aktivt og attraktivt museumsmiljø 

 

Fra Sønderjysk Landboforenings side vil vi derfor modsætte os en nedlæggelse af Slesvigske 

Vognsamling, og i stedet anbefale at Haderslev Kommune vælger at se Vognsamlingen som et 

aktiv, der videreudvikles til gavn for kulturen, publikum og ikke mindst en levende attraktion 

for turister og andre besøgende. 

 

På vegne af Sønderjysk Landboforening 

Christian Lund, formand  


