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Det, at ville lukke Vognsamlingen og Ehlerssamlingen mener vi er en katastrofe, også set ud fra , hvor mange penge, 

der indtil dato er postet i de to museer, for ikke at tale om  de menneskelige resurser, der er brugt på samling og 

anbringelse på forskellige lokaliteter.  

Hvad angår lukningen af Vognsamlingen , så sletter man historien om en meget vigtig del af et gammelt 

hæderkronet erhverv i Haderslev og omegn. 

Historien går jo længere ud, når der også beskrives, hvor og hvordan disse forskellige flotte køretøjer er blevet 

anvendt. 

Det fortæller en historie fra en længst forsvunden tid, om hvordan livet levedes på den tid i by og på land. 

Findes der noget sted på landsplan, hvor man ugentlig har frivillige til at lave og rekonstruere spændende ting ?  

Hvad skal der ske med Vognsamlingen ? Et sted hvor man ugentlig åbner dørene for en flok mennesker ( terapi og 

beskæftigelse )som producerer og restaurerer ting bl.a. legeredskaber fra middelalderen som bliver brugt til en 

historisk legeplads på Hertug Hans Festivallen og onsdagsaftnerne. De blev også brugt på Hjortebrougen hvor vi 

havde gamle dage på programmet. 

Sct. Georgsgilderne har i nogle år indgået samarbejde med Vognsamlingen , både vedrørende Hertug Hans Festival 

og onsdagsaftnerne på museet. 

Til efteråret starter  vi en cafe på Vognsamlingen hvor vi producerer ting til julebazaren der afholdes der. 

Det viser museets positive holdning til alt åbne museet for omverdenen. 

Institutioner, skoleklasser m.m besøger Vognsamlingen og har skønne oplevelser. 

Astrid Lindgren har skrevet: 

" Børn behøver kunst, historier, poisi og musik, lige så meget som de behøver kærlighed, føde og frisk luft og leg."  

Det er ikke mange år siden , der var indvielse af de tre afdelinger , da de overgik i kommunal regi. 

Mange visioner, som alle håbede ville blive indfriet, ikke mindst fordi , det er værdifuldt at bevare fortiden for 

eftertiden, fatter ikke kommunens kovending. 

Hvad med kulturen i Haderslev ? 

Jeg er dybt berørt over , at man vil lukke 2 værdifulde samlinger . Som så mange mennesker frivilligt har lagt timer i . 

På Sct. Georgsgildernes vegne 

Lissi Houman 
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