
Sådan ser de første skitser til udvidelsen af Horsens Museum ud. I forgrunden ses den nuværende  museums-bygning med facade ud mod Sundvej. Bagved
nybyggeriet, der stilmssigt er tilpasset den gamle bygning. Museumsinspektør Ole Schiørring understreger, at det er tale om en skitse, og der kan ske ændringer
frem til det endelige projekt.

1000 kvm mere plads
til Horsens Museum
Skitse-projekt godkendt - nu skal museet ud og skaffe pengene

Horsens Museum
skal udvides til dobbelt
størrelse. Til den nuv-
rende bygning skal fø-
jes en længe med 1000
kvm kontorer,

værksteder, arbejdsrum og ma-
gasiner.

Det er i hvert fald, hvad mu-
seets leder Ole Schiørring  og
personalet håber  på.

Første  skridt blev taget for-
leden, da politikerne i Hor-
sens byråds kulturudvalg god-
kendte et skitse-projekt.

- Nu kommer så det hårde
arbejde, siger Ole Schiørring .
Forst skal der udarbejdes et
egentligt projekt med pris-
overslag, og så skal vi ud og
”sælge<, det. Vores udgangs-
punkt er, at vi selv skal skaffe
pengene.

Et foreløbigt  skøn lyder på,
at byggeriet vil koste ca. 12
millioner kr. SA det bliver ikke
nogen let opgave, museets le-
der skal i gang med.

Skitserne til det større  mu-
seum er udarbejdet af det lo-
kale arkitektfirma Birch &
Svenning.

Ole Schiørring pointerer, at
der kun er tale om skitser.
Den endelige udformning af
byggeriets mange detaljer vil
først ske severe.

Derimod ligger  hoved-ideen
fast: At den nuvrende mu-
seums-bygning, som i sin tid
blev tegnet af den lokale arki-
tekt Viggo Norn, skal bevare
sin plads som
”forgrund-figur< ud mod Sundvej. Nybyg-
geriet placeres bagved i form
af en 58 meter lang og otte
meter bred bygning, som
stilmæssigt  er tilpasset det gamle
hus. De to bygninger forbin-
des med en glas-gang.

Nybyggeriet, som delvist
graves ind i skr nten, bliver i
to etager. Alt i alt bliver area-
let omkring de 1000 kvm.
In-dendøre skal der vre konto-
rer samt lokaler til konserve-
ring og til forberedelse af ud-
stillinger. Desuden bliver der
plads til at bearbejde de man-
ge arkæologiske fund, som de
sidste år er gjort på Horsens-
egnen, og der Myer et under-
jordisk magasin, hvor klimaet
er nemt at styre, således at de
opbevarede genstande far de
bedst mulige betingelser.

Når de nye lokaler er Mar,
vil der blive frigjort en masse
kvadratmeter i den gamle mu-
seums-bygning.

- Tanken er, at denne byg-
ning skal bruges nsten ude-
lukkende til udstillinger, siger
Ole Schiørring. Undtagelsen
er de nuvrende administra-

tions-lokaler, som skal indret-
tes til skole- og foredragsrum,
så vi kan yde en bedre service
på disse felter.

Den gamle bygning er på ca.
1000 kvm, hvoraf de ca. 500 i
dag bruges til udstilling. Pla-
nen er, at det store rum i mid-
ten af bygningen, som er gen-

emgående i hele husets
højde, skal dkkes over, så der
bliver to lokaler. Nederst skal
placeres en meget savnet ud-
stilling om Horsens bys histo-
rie, mens der ovenpå skal
re plads til s rudstillinger.

Males gulorange
Tanken om et store Hor-

sens Museum har særdeles
mange år på bagen. Faktisk
tegnede Viggo Norn allerede i
1940'erne en udvidelse, som
imidlertid aldrig er blevet til

noget. le godkendelser. Nste skridt
- Vi har valgt at tegne helt er at skaffe pengene. Forst

nyt, fordi Norns forslag var når de er i hus, kan der sættes
tilpasset de krav, som i dato på bygge-starten. (ch-r)
1940'erne blev stillet til muse-
er, siger Ole Schiørring. I dag
er hans projekt ikke hensigts-
mæssigt.

Respekten for den gamle
bygning er dog bevaret på den

led, at den stadig skal udgøre
museets forgrund. Oven i

kø-beter det tanken at male den i
en varm gulorange farve (a la
Thorvaldsens Museum i Ko-
benhavn), sådan som Viggo
Norn havde forestillet sig det.
Nybyggeriet bagved skal også
males, men det bliver for-
mentlig i en lidt lysere gullig
nuance, som vil vre med til
at fremhæve den gamle byg-
ning foran.

Men foreløbig er det hele
altså kun skitser og principiel-
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