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HØRINGSSVAR VEDR. LUKNING AF SLESVIGSKE VOGNSAMLING

Kun 2 år efter at Haderslev Kommune har overtaget Slesvigske Vognsamling fra Museum Sønderjylland vil politikerne 
i Haderslev Kommune lukke samlingen. Veteranbanen Haderslev Vojens mener, at det en fejltagelse at lukke 
Slesvigske Vognsamling. Samlingen har både stor kulturel og historisk værdi og er enestående i Danmark. Det er den 
eneste offentlige samling af hestevogne.

HISTORIE:
En spændende del af Haderslev´s historie vil gå tabt.
I udstillingen vises 90 hestevogne. (Desuden findes ca. 70 vogne ”på lager”). Haderslev havde mange vognfabrikanter 
og samlingen indeholder ca. 30 vogne fra Haderslev, hvoraf flere er helt unikke. En spændende historie som bør 
bevares for eftertiden og ikke kun bevares, men vises frem. 

Til samlingens historie hører også, at en af Haderslev´s profiler, boghandler Johannes Chr. Nielsen, gennem en lang 
årrække har samlet disse hestevogne for at bevare denne del af transporthistorien for eftertiden. 

TURISME:
Flere nye turisme tiltag vil ikke være muligt hvis samlingen lukker.
Veteranbanen Haderslev Vojens (VHV) har et samarbejde med Slesvigske Vognsamling. Der tilbydes ture, ”Tørning 
Ekspressen”, med stor succes. Dette er et samarbejde mellem VHV, Slesvigske Vognsamling, Tørning Mølle og i år er 
også Dambåden med i samarbejdet. (Tur med tog til Hammelev, Vognsamlingens hestevogn til Tørning Mølle og 
derefter via Christiansdal til Damende og retur med dambåden til Haderslev). Dette enestående turisttilbud vil 
fremover ikke være muligt, hvis Haderslev Kommune vælger at lukke samlingen. Hvor i Danmark, udover i Haderslev, 
har man mulighed for at tilbyde denne oplevelse.

Der arbejdes også på et samarbejde med Slesvigske Vognsamling med hensyn til udlejning af skinnecykler på 
strækningen fra Haderslev Vest til Styding. VHV ejer 3 skinnecykler som kan udlejes til kørsel på banen de dage der 
ikke køres med tog. Både i Aabenraa og på Fyn har man med stor succes udlejet skinnecykler. Dette initiativ vil 
forhåbentlig give en indtægt til både VHV og Slesvigske Vognsamling. VHV har allerede været i kontakt med 
Trafikstyrelsen og regner med at udlejning kan ske fra år 2020.

MARKEDSFØRING:
Der er desværre begrænsede midler til markedsføring. 

For at øge kendskabet til Slesvigske Vognsamling har VHV og samlingen også indgået et samarbejde med hensyn til 
billetsalg. Viser man sin togbillet, får man 50% rabat på entrébilletten til samlingen. Alt for at få flere gæster ind og 
se de smukke hestevogne og høre om historien. 

Da Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev, efter over 30 år, besluttede at lukke ”Sommeraften på Museet” er 
dette sommerarrangement nu overtaget af Slesvigske Vognsamling.  Afholdelse af disse aftner har givet et nyt 
publikum til Slesvigske Vognsamling og dermed også skabt et større kendskab til den flotte samling.



 FRIVILLIGE:
Uden de frivilliges arbejde med at restaurere og bevare de gamle vogne ville budgettet slet ikke hænge sammen. 
Haderslev Kommune bør huske på, det store arbejde som de frivillige udfører. Der er i Slesvigske Vognsamling 11 
frivillige, som hver uge arbejder ganske gratis for at bevare og vedligeholde vognene og vores historie. 

Haderslev Køreselskab har ca. 65 medlemmer. De er med til, at de gamle hestevogne kan komme ud og køre ved 
forskellige lejligheder. Dronningebesøg, Æreshertug Udnævnelse, bryllupper etc. Det vil også være slut, hvis 
samlingen forsvinder.

Det er også frivillige som står i salgsboderne og på værkstedet, ved før nævnte Sommeraftner, for at skabe økonomi 
til disse arrangementer.

Mere om samlingen på https://historiehaderslev.dk/slesvigske-vognsamling/om-vognsamlingen/
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