ONSDAG 4. APRIL 1990

Direktør Werner Kjærsgaard overrækker Handelsbankens Horsens-pris til de tre museumsinspektører Claus Hagedorn, Ole
Sjørring og Hans U. Vollertsen. (Foto: Martin Ram)

Museumsledere
deler pris
Handelsbanken sender tre
museumsinspektører pa rejse
De tre
mi
useinpktør Horsens deler i fir Handelsbankens Horsens-pris, der
netop er blevet uddelt
af priskomiteens formand, direktør Werner
Kjærsgaard .
Prisen er på 15.000 kr., og
der følger betingelser med til
de tre modtagere, Ole Sjørring
fra Horsens Museum, Claus
Hagedorn Kunstmuseet Lunden og Hans U. Vollertsen,
Arbejder-, Håndværker - og
I ndustrimuseet.
Betingelserne er, at de tre
museeumsinspektører sammen skal foretage en inspirationsrejse, som kan blive til
gavn og glæde for de tre prismodtagere og for det publikum, der besøger deres museer.
Handelsbankens pris blev
indstiftet i 1981 i anledningen
af, at Handelsbanken i Horsens havde 100 års jubilæum
som selvst ndig filial. Prisen
er på 100.000 kr. hvoraf renterne årligt uddeles til personer eller institutioner, der har
gjort en indsats for Horsens
by. Prisen skal uddeles til og
med 1991.

Dygtig ledelse
af tre museer
I sin tale til de tre prismod-

tagere sagde Werner Kjrsgaard, at Horsens Museum
sidste år gjorde sig bemrket
landet over med udstillingen
",Tugt og tremmer", der fik
megen positiv omtale. Komiteformanden fremhævede i
øvrigt de tre museumsinspektørers dygtige ledelse af deres
respektive museer og sagde, at

deres indsats bakkes op af byens borgere.
Borgmester Henning Jensen (S), der ligeledes er medlem af priskomiteen udtrykte
sin glæde over, at man har fokuseret på de tre museer i
Horsens i forbindelse med
prisuddelingen.
- Interessen for museer er
skiftende, sagde HenningJensen, men byens skoler og læreanstalter gør meget for at udbrede kendskaben til museerne. Museerne er ikke støvede
og kedelige huse, men steder,
hvor der på levende vis
les om fortiden og i nogle
også om fremtiden.

Tre gode
gesandter
- I de tre prismodtagere har

vi tre gode gesandter, der har
vret med til at øge interessen for museerne i Horsens,
der også har en klar turistmssig effekt. Nogle skal skabe rammerne om museerne de bevilgende myndigheder men der skal først og fremmest vre nogle til at udfylde
rammerne. Vi har tre museer,
som vi i Horsens har grund til
at v re stolte over.
I relation til sin udtalelse
om ” rammer«, sagde Henning
Jensen i øvrigt, at han ofte har
medlidenhed med Horsens
Museum på grund af museets
pladsmangel, men han håbede, at museet en dag vil fa bedre og videre rammer.
Borgmesteren ønskede de
tre museumsinspektører til
lykke med prisen og takkede
fonden for det gode valg. Desuden udtrykte han sin glde
over, at Horsens star strkt
pa museumsområdet. (can)

