Fængselsmuseum
får ingen støtte
Kulturministeren holder dog en dør åben i sit svar til borgmesteren
Kulturministeren vil dog
ikke udelukke, at projektet for
fængselsmuseet i Horsens
kan indgå i ministeriets overvejelser, hvis der på ny skaffes
særlige bevillinger til
formal uden for hovedstaden.
Jytte Hildens brev til borgmester Henning Jensen slutter:
»Ministeriet tager naturligvis under alle omstndigheder gerne en drøftelse med dig
om sagen. Det ville også interessere mig at se samlingen,
hvis det kan indgå i et af mine
kommende besøg i det jyske".

Etableringen af et
fængselsmuseum i Horsens far ingen andel i
statens kulturinvesteringer. Det svar har
borgmester Henning
Jensen fået fra sin socialdemokratiske partikulturminister
Jytet Hilden. Ministeren holder dog en dør
åben.
Kulturministeren svarer, at
Horsens-projektet ikke på nuvrende tidspunkt kan
midler, idet der allerede er disponeret over støtten til kulturinvesteringer uden for hovedstaden ifølge aftale i forbindelse med forliget om finanslov 1993.
Hilden fremhæver
ogsJytte
å
i sit svar, at kulturministeriets begrænsede
linger på museumsområdet
som udgangspunkt alene anvendes til statslige museer.
»Staten har dog undtagelsesvis medvirket til tilvejebringelse af egnede museums-

-

Kulturminister Jytte Hilden
(S) - vil gerne drøfte
fængselsmuseums-projektet med borgmester Henning Jensen og se
samlingen.
bygninger og udstillingslokaler til museer uden for det
statslige område, men kun
når det har drejet sig om institutioner, der allerede modtager statsstøtte, og når der har
foreligget ganske særlige
for-hold", skriver Jytte Hilden.

Begrundet håb

Borgmesteren har disse
kommentarer til kuturministerens svar:
- Jeg mener, at kulturministerens afsluttende
gbievmrætknudhåb

om, at der er mulighed for at
etablere et egentligt f ngselsmuseum med bred økonomisk
opbakning fra staten, hvilket
ville v re alle tiders turistattraktion!
- Men det er meget vigtigt,

at vi finder ud af den endelige
placering. Som bekendt er der
truffet en principbeslutning
med hensyn til en udbygning
af Horsens Museum på Sundvej, men andre placeringsmuligheder har også været inde i
billedet. (BJe-.)

