
Protest mod fængsels -museum i Lunden
museum i Lunden
Danmarks Naturfredningsforening peger på andre placeringsmuligheder
HORSENS - Planen om
at placere et nyt
fængselsmuseum under jor-
den i Lunden i Horsens
er nu stødt ind i den
forste protest: Den lo-
kale afdeling af Dan-
marks Naturfrednings-
forening har kontaktet
kommunen og meddelt,
at man bestemt ikke sy-
nes om placeringen.

Protesten er dukket op, selv
om der slet ikke er indledt no-

gen hørings-fase    endsige taget
endelig beslutning om place-
ringen i Lunden.

Horsens Byråd har ”kun"
truffet principbeslutning om
at søge museet realiseret - og
man har så peget på Lunden
tæt på det nuværende Hor-
sens Museum som en egnet
mulighed.

- Vi vil på nuværende  tids-
punkt tilkendegive, at vi fin-
der den foreslåede placering
meget Hvorfor vil man
placere museet i Lunden og
dermed spolere parken, når
der er velegnede arealer ikke

langt derfra, spørger forman-
den for Danmarks Naturfred-
ningsforening lokalafdeling i
Horsens-Gedved, Palle Koch?

Han henviser til de ledige
gasværksarealer  og Stjern-
holms gamle trælast, begge
placeret ved Gasvej og tt på
Arbejder-, Håndværker - og
Industrimuseet.

Med en placering her vil
man kunne tilgodese ønsket
om at alle fire museer geogra-
fisk placeres tæt på hinanden.

- Man kunne også pege på
parkeringspladsen syd for
rådhuset eller den gamle rute-

bilstation ved Svanes Have.
Begge steder er der masser af
parkeringsmuligheder, og et
underjordisk fængselsmu-
seum kunne sagtens ligge dis-
se to steder, siger Palle Koch.

Naturfredningsforeningen
mener, at sporene fra sagen
om Bygholm Park skr mmer:
Dengang udvidede man Byg-
holm Parkhotel uden at sørge
for ekstra parkering. Herefter
inddrog kommunen - under
stort postyr - en hektar af
parken til ekstra parkering.

- Ved Horsens Museum er
der ingen parkering, og alt,

hvad der er i Lunden af parke-
ring, er striben langs Caroli-
nelundsvej. Vi frygter, at man
handler overilet, fordi  der må-
ske er udsigt til at få nogle
penge til projektet.

- Med vores henvendelse
har vi villet markere, at der
bliver ballade med os, hvis pla-
ceringen i Lunden fastholdes
og realiseres, siger Palle Koch.

Kommunen har meddelt
foreningen, at henvendelsen
nu indgår i det videre arbejde
med museums-planerne. (hj)
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