
Sådan forestiller arkitektfirmaet Birch & Svenning og Horsens Turistforening sig, at det nj
fængselsmuseum i Lunden skal placeres.

Fængselsmuseum

på vej i Lunden
Turistforeningen i Horsens er klar med plan til 25 mill. kr.

HORSENS - Et nybyg-
get fængselsmuseum pit
2500 kvadratmeter op-
ført i forbindelse med
det eksisterende Hor-
sens Museum i Lunden.

Sådan lyder Horsens Tu-
ristforenings bud på, hvordan
man kan få flyttet

fængselsmuseetvæk fra kælderenun-
der Horsens Statsfængsel  og
uden for murene.

Projektet blev præsenteret
ved et pressemøde  på Horsens

Statsfængsel i formiddag, og
det er nu op til Horsens Byråd
om planen skal godkendes.
Gennemføres det, skal hoved-
parten af byggeriet, ca. 2000
kvadratmeter, graves ind i en
sydvendt skråning bag det

nuværende museum. Resten af
udvidelsen skal opføres på
bagsiden af Horsens Museum
og benyttes til fælles admini-
stration for begge museer.

- Med de tre andre museer -
Horsens Museum, Horsens

Kunstmuseum og Industri-
museet på Gasvej - indenfor
fem minutters gang fra fæng-
selsmuseet - tror jeg, at vi får
skabt et kraftcenter for turis-
me, sagde turistforeningens
formand, Birthe Christian-
sen, der regner med ca. 40.000
gæster årligt de første år.

Formand for kulturudval-
getet, Hans Jakob Larsen,
fængselsinspektør  Jørgen
Bang, museumsinspektør Ole
Schiørring og fngselsmuse-
ets skaber, Aage Egholm, var

alle til stede ved præsentatio-
nen af planerne om et nyt
fængselsmuseum, og alle er
begejstrede for projektet.

Byggeriet anslås at komme
til at koste omkring 25 mill.
kr. Dertil kommer selve ind-
retningen og driften af muse-
et. Turistforeningen har end-
nu ingen planer for, hvordan
man skal skaffe penge til opfø
relsen af fængselsmuseet,
men Birthe Christiansen me-
ner ikke, det vil blive noget
problem.

- Så snart byrådet har give
grønt lys for planerne, vil
nedstte et udvalg med bla.
folk fra erhvervslivet og for
skellige organisationer i byen
som skal arbejde med den vi
dere planlægning og med a
skaffe de nødvendige midler
Vi vil selvfølgelig også
hos alle de fonde, hvor der e
mulighed for at få midler, si
ger Birthe Christiansen, de
håber, at fængselsmuseet
Lunden er en realitet allered
i 1995. (-ann) SIDE
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