
Museumsplan til 40 mill. kr.
Horsens vil blandt andet
bygge fængselsmuseum

Af Birte Kongshaug

HORSENS - Et nybygget
fængselsmuseum  på 2000 kvadratmeter og en
flytning af Horsens Museum. Pris:
40-45 mill. kr., som skal skaffes bl.a.
via fondsmidler.

Det er en del af ingredienserne i den

museums-plan, som Horsens byråd  i går
havde på dagsordenen. Der har længe
været planer om et fængselsmuseum i Hor-
sens, ligesom det længe har været et

ønske at give Horsens Museum mere plads.
Forslaget går på at flytte Horsens Mu-
seum til den gamle toldbygning på hav-
nen og i umiddelbar tilknytning til denne
bygning opføre et nyt fængselsmuseum.
Prisen for det hele er 40-45 mill. kr., og et
flertal i byrådet bemyndigede i går borg-
mester Vagn Ry Nielsen (S) og

museumsinspektør  Ole Schiørring til at gå i gang
med at skaffe pengene.

- Der skal ikke bruges kommunale kro-
ner på dette. Der venter i forvejen Hor-
sens kommune meget vigtige

anlægsopgaver, og de skal opfyldes. Så
museumsprojektetkan kun blive til noget, hvis
pengene kan skaffes udefra, siger borg-
mesteren.

Det tror museumsinspektør  Ole
Schiørringpå, at de kan: Men det vil tage tid, så
jeg regner ikke med, at byggeriet kan
tes i gang for i 1997 eller 1998, men jeg
kan forestille mig, at en flytning af Hor-
sens Museum kan ske for, og planerne
dermed udføres  trin-vis.

Fængselsmuseet har nu til huse i en
kælder under Horsens Statsfængsel , og
Horsens Museum har i dag i alt 800 kva-
dratmeter - en flytning til toldbygningen
vil give 1800 kvadratmeter. Der er endnu
ikke tegnet på den planlagte bygning til
fængselsmuseet , ligesom der heller  ikke
er taget stilling til, hvad den gamle mu-
seums-bygning på Sundvej skal bruges til,
hvis flytningen realiseres. Toldbygningen
er netop blevet fredet, og den tilhører Sta-
ten, som rømmede  den, da toldvæsenet
flyttede til nybyggeriet i Aparken.
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