
I den høje alder af 88 aar er ar-
kitekt, fhv. kgl. bygningsinspektør 
Viggo Norn, Horsens, afgaaet ved 
døden. – Da budskabet om dødsf

aldet blev bekendt paa museet i 
gaar formiddag, blev flagene hejst 
paa halv. Viggo Norn havde jo ikke 
alene været med til at starte mu-
seet, me n ogsaa været formand for 
museumsbestyrelsen I en menneske-
alder.

Viggo Norn havde en lang og rig 
livsgerning bag sig, da han for 
nogle aar siden lagde op. Efter at 
have været assistent hos den be-
rømte professor Anton Rosen i tre I 
aar fik han afgangsbevis fra Kunst-
akademiet og blev selvstændig arki-
tekt. I 1924 blev han udnævnt til 
kgl. bygningsinspektør og virkede 
i denne stilling til 1953. Gennem de 
mange aar tegnede og opførte han 
en lang række offentlige bygninger 
rundt om i Jylland. I Horsens drejer 
det sig bl. a. om Arbejdernes For-
samlingsbygning, elektricitetsvær-
ket, kapelkrematoriet og den ny 
statsskole samt hans hjertebarn: 
Horsens Museum ved Sundvejen. –

De t  va r  f ø r s t  og  f r emmes t  
Norn, der i sin tid tog initiativet 
til museets opførelse, og fra 1918-
59 var han formand for museums-
styrelsen. Det var ham en skuf-

felse, at museet ikke dengang fik 
anerkendelse som landsdelsmuseum, 
og at man ikke fik den stærkt til-
trængte udvidelse af museet, som 
i mange aar havde staaet pas. øn-
skesedlen.
Viggo Norns virke kan som nævnt 

spores mange steder i Jylland. Han 
havde saaledes opført amtssygehu-
sene I Hornsyld, Thisted, Haderslev 
og Fjerritslev, en række politi- og 
toldkammerbygninger, statsskolen i 
Esbjerg og sognekirken I Bræd-
strup, ligesom han genopførte kæm-
petaarnet paa Koldinghus. Endelig 
havde han forestaaet restaurerin-
gen af en række kirker, hvoriblandt 
Vor Frelsers kirke her i byen og 
kirkerne i Tamdrup, Hundslund, Nr. 
Snede og Hedensted.
Arkitekt Norn var ved sin død 

æresmedlem af Museumsforeningen 
for Horsens og Omegn samt af 
Dansk kulturhistorisk Museumsfor-
ening, i hvis bestyrelse han havde 
siddet. Han var medlem af besty-
relsen for Danjelsens legat og af til-
synsraadet for Sparekassen for Hor-
sens og Omegn. I en periode, fra 
1925-29, var han medlem af Hor-
sens byraad, valgt af de konserva-
tive.

En søn af afdøde er inspektør ved 
Nationalmuseet, dr. phil. Otto Norn.


	Page 1

