Kapløb

om fængselsmuseum

Horsens Byråd sagde i aftes - i princippet - ja til et nyt fængselsmuseum i Lunden

afærknigvsel-h,to

HORSENS - Flere byer
er ude efter den store
samling af
som Statsfængslet i
Horsens ligger inde
med i den berømte samling i kælderlokalerne
under fængslet.
Da der således er et kapløb
mellem flere byer om at få
fingre i den store attraktion,
et s ådant museum ventes at
blive, skyndte Horsens Byråd
i sig aftes at sige ja til museums-planerne. Et principi-

elt ja, der Abner mulighed for
at begynde at skaffe penge fra
indsamling og sponsorer til at
realisere de kostbare planer.
- Tager vi ikke en beslutning nu, sa ved jeg, at andre
byer arbejder med de samme
planer. Fåborg er pa vej, og
der er også tanker om et
fængselsmuseum i København.
Derfor er det tvingende
nødvendigt , at vi tager en principbeslutning nu, sagde formanden for kulturudvalget, Hans
Jakob Larsen (S).
Han nvnte også muligheden for at få del i midler, Kulturministeriet i den kommen-

de tid vil lade tilflyde provinsen, som en væsentlig grund
til at beslutte sig nu.
Problemet for Horsens er nvnte Lone Bach (SF) - at
effekterne på fngselsmuseet
er statens ejendom, hvorfor de
sagtens kan flyttes til en anden by.
Selv om der ”kun" var la g t
op til en princip-beslutning
uden endeligt valg af placering, var dagsordenen udformet så konkret med en placering i Lunden, at fem politikere sagde fra og kom med mindretals-udtalelser.
Inden splittelsen formelt

markerede sig, måtte borgmester Henning Jensen (S) med
beklagelse konstatere, at der
ikke står et enigt byråd bag
forslaget om et fngselsmuseum i Lunden:
- Som ansvarlig mødeleder
må jeg desvrre konstatere,
at den sidste times debat ikke
har rykket muligheden for at
få et fængselsmuseum i Horsens nærmere. Tværtimod .
Jeg havde håbet på en bred,
principiel beslutning, gerne et
enigt byråd , men i stedet er vi
åbenbart rykket fra hinanden,
sagde Henning Jensen.
I stedet for at gå direkte til

afstemning bad borgmesteren
om en tilkendegivelse af, om
nogen i byrådet er imod tanken om at få fængselsmuseet
rykket ud i byen - når man ser
helt bort fra placeringen.
Der var ingen imod. Heref:
ter stemte 19 - samtlige socialdemokrater, Ventre minus
Knud Nielsen, de konservative og Jakob Ravn (Miljø) for
indstillingen om et museum i
Lunden. De øvrige fem kom
med udtalelser imod den placering. (hj)

