
Flytte-plan for museum

Den tomme Toldbold vii vre vel-
egnet til Horsens Museum, mener
kultur- og fritidsforvaltningen.

Et fængsels -
museum flyttes
med til Toldboden

Af Birte Kongshaug

HORSENS - Politikerne i kul-
turudvalget skal i morgen ta-
ge stilling til et forslag om at
flytte Horsens Museum til den
gamle Toldbod pa havnen.

Forslaget bli er præsenteret for
politikerne i form af en indstilling
fra kultur- og fritidsforvaltnin-
gen. Forvaltningen indstiller også ,
at man dropper planerne om at
udvide Horsens Museum i Lunden
for at give plads for et

fængselsmuseum, som man ifølgeforslaget
i stedet vil placere ved siden af
Toldboden.

- Jeg har ingen kommentarer,
og først efter kulturudvalgsmødet
afgør jeg, om jeg vil udtale mig,
siger formanden for kulturudval-
get, Hans Jakob Larsen (S).

Museumsinspektør Ole Schiør-
ring er heller ikke meget for at
kommentere planerne om at flytte
Horsens Museum:

- Jeg har været taget med på
råd, og det er en glimrende ide.
Toldboden rummer 1800 kvadrat-
meter, det er 1000 kvadratmeter
mere, end vi har i dag, siger mu-
seumsinspektøren.

Bag lukkede døre
I følge de oplysninger, Folkebla-

det har fået, har der længe været
arbejdet med planerne om en pla-
cering af både Horsens Museum
og fængselsmuseet på havnen.
Men det er foregaet bag lukkede
doe, og det er muligvis arsagen

til, at der i lang tid har været stil-
hed om fængselsmuseet, som Hor-
sens byråd allerede i den 25. maj
1993 traf en princip-beslutning
om, at man gerne ville have i byen.

Siden gik bølgerne en overgang
højt, når det gjaldt placeringen.
Byrådet var splittet, men et flertal
gik dog ind for en placering i Lun-
den. Derimod lykkedes det ikke
for Industrimuseet at få opbak-
ning til at bruge museets kælder
til fængselsmuseum.

Toldboden, der er indstillet til
fredning, tilhører staten, og hvis
den skal bruges som museum vil
det kræve, at kommunen laver en
ny lokalplan.
Når  kulturudvalget i morgen
har behandlet sagen, går den for-
mentlig videre til økonomiudvalget
og derefter byrådet . Inden da vil
der også ligge en plan for, hvordan
pengene til museums-planerne
skaffes til veje.
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