
Den 14 april påbörjades den en vecka långa museala europaturnén som utgick från Flyinge. Resenärerna var (från 
vänster till höger): 

Zoltan Wagner – Förtroendevald politiker i Lund.
Kari laWe – Teologie doktor  och projektanställd Flyinge Utveckling. 
Åsa Hansson - informatör på Flyinge Kungsgård.
rolf Horsvall – Pensionerad lantbrukare/lastbilschaufför och medlem i Vagnshistoriska sällskapet.
tommy Blomqvist - Pensionerad polis och medlem i Vagnhistoriska sällskapet.
Bo fransman – Miljöstrateg på Region Skåne.
gunnar Pettersson – Ansvarig Flyinge Utveckling.

Samt - inte att förglömma Anita – vår trogna (och ibland ganska tjatiga och stundom förvirrade) GPS-ansvariga.

Vårt första mål var Danmark och Slesvigske vognsamling. Efter en lång resa, lite smörrebröd och sallad i hamnen blev 
vi väl mottagna av en av eldsjälarna på museet som under ett par timmars tid visade oss runt. Under denna tiden var vi 
ensamma besökare på museet och nog kändes det också att detta var ett museum som kanske inte intresserade alla och 
envar. Främst lockades den lite äldre målgruppen dit. Många fina vagnar, en del uppbyggda miljöer fanns det in denna 
gamla nedlagda textilfabrik men den interaktiva delen saknades helt vilket gruppen tyckte var en stor svaghet. 

Färden fortsatte till Verden och Deutsches Pferdemu-
seum där vi fick prova lite simulatorer samt beskåda en 
otrolig mängd målningar av hästar. Museet avverkades 
förhållandevis snabbt och vi fortsatte vår färd i tysk hög-
sommarhetta. AC-anläggningen i bussen gick för fullt 
och både raps, körsbärsträd, syren och magnolia stod i 
full blom när vi anlände till Münster. Vi var hänförda. 

Kari hade bokat rum på Jugend Hotel och viss oro 
fanns att vi skulle nekas boende (vår medelålder var en 
aning hög). Jag erbjöd mig att gå först som en buffert 
(eftersom jag var yngst) men det gick bra ändå och vi 
fick våra rum där vi bäddade våra sängar själva, allt i 
enlighet med vandrarhemsreglementet. Vandrarhem-
met låg underbart längst en flod där halva Münsters 
yngre befolkning satt ute och grillade, drack diverse 
drycker och njöt av det fina vädret. Vi satt länge på 
uteserveringen vid vattnet och tog (kanske) något glas 
för mycket vin medan vi pratade om det vi dittills varit 
med om på resan. 

Frukosten intogs i en stor kantinliknande matsal där man fick göra allt för att undvika de nyttiga tyska örtprodukterna 
och därefter påbörjade vi en fullspäckad dag som startade med Westfählisches Pferdemuseum som är beläget i en stor 
zoologisk park. Där fann vi många bra lösningar. Bland dessa kan nämnas hästsimulatorer där man kunde prova att 
rida i skritt, trav och galopp (obs - rekommenderas inte i kortkort kjol) och interaktiva dataprogram för barn om hästar. 

Reflektioner från den museala europaturnén, april 2009

Detalj från Vognsamlingen



Ett mycket tilltalande museum som dock fortfarande 
lämnade lite att önska med hänsyftning på interaktionen, 
enligt delegationen. Efteråt blev det lite tid över och vi 
beslöt oss för ett spontanbesök på stuteriet Warendorf. 
Sehr gut!

Efter 76 mil genom Tyskland, Holland och Belgien anlän-
de vi äntligen till vårt första mål i Frankrike. Dagen i bilen 
gick förhållandevis bra – vi pratade strunt, museum och 
sedan strunt igen. Vi fastnade i en lång bilkö i en tunnel 
och lyssnade på Bo Kaspers orkester ”Vi sitter i samma 
bil tusen år och tusen mil” och undrade om vi skulle hinna 
bli koldioxidförgiftade innan vi kom ut på andra sidan. 
Till slut hittade vi Heugon ute i ingenstans i det franska, 
Normadielandskapet där Mr och Mrs Hind tog emot oss 
med öppna armar och stor famn i sitt fd Ciderpresseri. 
Efter att ha intagit en fransk middag i närmsta spökby med 
tillbörlig fransk Cider - som luktade liljor och något odefi-
nierbart, obehagligt hästlikt - stupade vi i säng. 

Vi tillbringade hela nästa dag på Haras du Pin där vi blev otroligt väl mottagna. Vi fick guidad tur av museum, stallar, 
slott, skola och ridbanor. Anläggningen är på många sätt likt Flyinge men större. De har en stor skolverksamhet med 
300 elever som utbildar sig inom körning, unghäst, sadelmakeri, hovslageri. Totalt har de ca 230 hästar varav en fjär-
dedel är hingstar. Museet var mycket välgjort, påkostat, vackert men enligt undertecknad ganska tråkigt. Visst fanns 
där en del fiffiga lösningar men det var för statiskt och för lite interaktion för att skapa intresse. Deras uppfattning 
var att endast 5% av museets besökare var renodlade hästmänniskor. För mig från Flyinge var det en chock att se hur 
nedgånget, smutsigt och i stort renoveringsbehov stuteriet 
var – ofattbart att visa upp något sådant och otänkbart 
på välskötta Flyinge. Besöket väckte mycket tankar och 
kontakten fortsätter med den lokala representanten från 
stuteriet.

Kvällens middag intogs i paret Hinds hem – precis bred-
vid den stora Ciderpressen – tillsammans med värdfolket 
själva samt två franska gäster. En trevlig kväll med många 
språkmöjligheter/svårigheter. Under natten löste Tommy 
”Fallet med den robusta höskrindan” (även om värdfolket 
var föga imponerade).  
 

Vad kan det här vara för ett djur? 

Till höger detalj från Ciderpresseriet
Nedan Selkammaren på Haras du pin



Nästkommande dag stötte gruppen på sitt första problem när museet på Chantilly var stängt på grund av renovering för 
att öppna åter först 2011. Vi fick nöja oss med ett slottsbesök och de vackra stallarna som prins Louis-Henri Bourbon-
Condé byggde då han trodde att han själv skulle komma att reinkarneras som häst. Låt oss hoppas att han fick stå i det 
vackra 1700-talsstallet och inte återföddes som mulåsna i Indien. 
Efter 30 000 tavlor och en trevlig familjeshow puttrade minibussen vidare mot Versaille. 

Vårt nattliga härbärge påminde mest om ett fängelse i forna öst och sängarna kändes som britsar så hårda var de, 
men även efter denna natt vaknade vi upp förväntansfulla inför vad som komma skulle. Vi anlände till Le École de 
Versailles tidig morgon. Horder av av turister strömmade redan mot de storslagna guldgrindarna när vi svängde in på 
parkeringen. Här uppstod vårt andra problem på resan – vagnsmuseet var endast öppet fyra gånger/år och denna dag 
var inte en av de gångerna. Dock bjöds på en fantastisk show av Bartabas och hans ridakademi. Vi var alla förund-
rade, förstummade, uppspelta och förtjusta. Det var inte så mycket ”grishästarnas” uppvisning som imponerade (för 
den var egentligen inte extremt avancerad) utan den röda linje av scentänkande och  konstnärlig ådra som gick genom 
uppvisningen. Diskussionerna fortsatte sedan länge i bussen hem med Flyinge och Lund som Kulturhuvudstad som 
utgångspunkt. Själv gick jag en tur i Verseilles trädgårdar när tillfälle gavs och försökte skrida fram på ett värdigt och 
1700-talsmässigt sätt för att få in rätta känslan. Svårt med ryggsäck. 

Efter lite om& men och lock & pock lyckades vi hitta ett hotell för natten. Jag kamperade som vanligt med Kari med-
an herrarna turades om att dela säng med varandra. Det blev ytterligare en kväll med pommes frites, vin och tacktal. 
Vi enades om att vi alla var en tillgång för gruppen på olika sätt:

Tommy – som hade kört oss på ett säkert och tryggt sätt runt i Europa.
Rolf – som roade oss med diverse historier om Piraten, Hasse Alfredsson mfl.
Kari – med sin outsinliga kunskap om historien, hästarna och kyrkorna och som dessutom planerat och bokat hela 
turnén.
Gunnar – eller ”Pappa” som vi börjat kalla honom, som eskat pengarna till resan och som hivade fram sitt kreditkort 
så fort vi var hungriga.
Zoltan – ”den förtroendevalde” som brinner för hästarna och hästnäringen i Lunds Kommun och som med sin fantas-
tiska franska lyckades lotsa oss fram genom en djungel av icke-engelsk-talande fransmän.
Och på tal om fransmän – Bo Fransman som fick lämna sällskapet i förtid pga jobb och var den som stod som medfi-
nansiär till projektet.
Och så jag då – vad bidrog jag egentligen med? Ja, som Tommy uttryckte det i sitt tacktal: ”Åsa – du är ju faktiskt 
trevlig”.
Tja, man gör vad man kan.

Sammanfattningsvis tycker jag att resan gav väldigt mycket ideér och tankar på hur man kan bygga upp ett museum 
och vi blev uppmärksammade på fällor som man vill undvika att gå i. Goda förutsatser och bra ekonomi är inte lika 
med ett intressant och välbesökt museum. Det viktiga är kanske inte att alla delar finns med utan att det som man 
väljer att visa är på riktigt och känns levande och att det finns flera kunskapsplan för olika typer av besökare. Viktigt 
att hålla i minnet är naturligtvis det vi fick veta på Haras du Pin, att huvuddelen av besökarna hade inte någon direkt 
anknytning till hästeriet - verkligen en aspekt att ta med i utformandet av ett museum. Att kunna levandegöra hästen 
och ge besökaren en interaktion är vårt mål - och detta har vi goda förutsättningar att kunna göra på Flyinge.

Text och foto Åsa Hansson


