
Haderslev den 10. juli 2019

Til 
Haderslev Kommune
Økonomiudvalget

Høringssvar vedr. Budgetlægningen 2020 – 2023 handlekatalog forslag nr. 23 UKF Nedlæggelse 
af Slesvigske Vognsamling.

Bestyrelsen for Slesvigske Vognsamlings Venner har følgende kommentarer til handlekatalogets 
forslag om nedlæggelse af Slesvigske Vognsamling.

Slesvigske Vognsamling er Danmarks eneste offentlig drevet vognsamling og repræsenterer 
transport og kørerhistorie og kultur fra bronzealderen og frem til tiden omkring anden 
verdenskrig. Samlingen er en unik samling af kørertøjer, der ikke findes andetsteds i landet.

Haderslev by har en lang tradition med hestevogne og vognbyggeri, og således rummer 
vognsamlingen mange vogne, der er bygget på en af de mange vognfabrikker, der var i Haderslev i 
1800-tallet. Udover hestevognene fra Haderslev er der i samlingen også en stor mængde værktøj, 
maskiner, billeder, bøger og anden dokumentation fra Haderslevs vognhistorie. Dette materiale er 
netop samlet på Slesvigske Vognsamling, da det er en del af Haderslev bys historie. Slesvigske 
Vognsamling er stiftet af boghandler Nielsen som en privat samling og overdraget til først Museum 
Sønderjylland og for to år siden til Haderslev kommune i forventning om, at vognsamlingen kunne 
videreføres på det nuværende ordentlige niveau. 

Efter Haderslev Kommune overtog vognsamlingen og samlingen blev en del af Historie Haderslev, 
er der lavet en udviklings- og strategiplan for samlingen, denne er dog endnu ikke udmøntet. Det 
betyder, at Vognsamlingens formidlingspotentiale endnu ikke er fuldt udnyttet. 

Slesvigske Vognsamling er ikke blot en samling af unikke hestevogne, men også et levende 
værksted, hvor frivillige håndværkere ugentlig mødes. Værkstedet bevarer på den måde de gamle 
håndværk ved til stadighed at udføre dem. Værkstedet betjener ikke kun vognsamlingen, men 
udfører en lang række restaurerings- og vedligeholdelsesarbejde for både andre museer, men 
også Haderslev by. Nedlægges værkstedet kan det ikke genskabes, og en håndværkstradition vil gå 
tabt.

Slesvigske vognsamling er med til at bevare kørekulturen med hestevogne, da samlingen er et 
mødested for kuske, der interesserer sig for traditionel kørsel med gamle hestevogne. 
Vognsamlingen udlåner gerne vogne til events som filmoptagelser, dyrskuer og Hertug Hans festen 
m.m., så vognene kan fremvises, som de oprindeligt blev brugt forspændt med heste.



Haderslev Veteranbane samarbejder med Vognsamlingen omkring Tørningekspressen, hvor 
publikum kan få en unik oplevelse, hvor de køres med veterantog fra Schaumann til Hammelev, 
herfra med hestevogn til Tørning Mølle og videre til Damende, hvor de sejles med dambåden 
tilbage til Haderslev. Dette er et samarbejde vi ser frem til at udvikle, efter at dambåden er 
begyndt at sejle på Haderslev dam.

Til slut er det vigtigt for os at pointere vigtigheden af, at samlingen forbliver intakt og ikke spredes. 
Vælger kommunen at gennemføre besparelsen og nedlægge vognsamlingen, forventer vi, at vi 
bliver inddraget i samlingens videre skæbne.  Vi håber, at dette høringssvar har været med til at 
give nogle perspektiver på vigtigheden af at bevare Slesvigske Vognsamling i den nuværende form 
og står gerne til rådighed for uddybende oplysningen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Slesvigske Vognsamlings Venner
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Formand Svend Erik Raun


