
Lunden splitter byrådet
Byrådet stærkt delt i sagen om placering af et fængselsmuseum  i Lunden

Lunden var igen til
voldsom debat i Hor-
sens Byråd i aftes.

Netop som dønningerne  ef-
ter udvidelsen af Horsens
Kunstmuseum i Lunden hav-
de lagt sig, fik byrådet sig i
aftes en strkt følelsesladet
debat om udsigten til mere
byggeri i Lunden - selv om der
egentlig kun var lagt op til en
principbeslutning om at få
museet, ikke om hvor det skal
ligge.

Venstres Knud Nielsen
kaldte direkte bygge-planerne
for en "skandale",  og han fik
følgeskab i sin kritik af CD'e-
ren Gorm Flagstad, FRP's
Berthe Pedersen og de to
SF'ere.

Lone Bach (SF) følte sig en
lille smule bondefanget, for da
hun var med under sagens be-
handling i økonomiudvalget,
fik hun indtryk af, at placerin-
gen var åben:

- Men som det nu star be-
skrevet, er vi imod. Placerin-
gen i Lunden er på den ene
side sp ndende, men rummer
på den anden side en række
problemer, sagde hun.

- Skandale
Knud Nielsen gik langt vi-

dere:
- Jeg er imod dette projekt,

og det vil jeg væ e resten af
min tid i byrådet. Den fore-
slåede placering er ganske en-
kelt en skandale. Lunden har

mistet så mange af sine
grønnekvadratmeter, og nu æder
man sig yderligere ind på det
sidste grønne område i denne
del af byen. Det er ganske en-
kelt utilstedeligt.

Jakob Ravn undrede sig
over Knud Nielsens kritik -
for ifølge Ravn har Knud Niel-
sen i andre sager set knap så
kritisk på at bygge på grønne
områder:

- Knud Nielsen har en noget
svingende holdning omkring
de grønne områder. Jeg hu-
sker, at han var stemt for et
højhus ved Langelinje. Men
nok om det. Placeringen af
fængselsmuseet  i Lunden bli-
ver knap nok at se fra Sund-
vej, og de eneste træer , der ry-
ger, er nogle gamle

træer, der nsten ikke brer
nåle mere, sagde Jakob Ravn.

Drag over nakken
Men så var det Ravns tur til

at få et drag over nakken:
Gorm Flagstad beskyldte Ja-
kob Ravn for at være ved at gå
på pension med sine syns-
punkter:

- Jeg er rystet over Jakob
Ravns holdning i denne sag.
Man bør kunne finde et bedre
sted til fængselsmuseet end at
tage af Lunden. Lad os nu ta-
ge en dyb indånding, inden vi
belaster Lunden mere, sagde
Gorm Flagstad.

Eigil Kristensen (S), der tid-
ligere markerede sig som
modstander af en udvidelse af

kunstmuseet, fattede så me-
get tillid til Jakob Ravns
"godkendelse“  af fængselsmu-
seums-planen, at han ville
state projektet.

- Men det må ikke komme
til at koste kommunen en kro-
ne, understregede han.

Fra alle sider blev det mar-
keret, at kommunen ikke i øje-
blikket har penge - 25 mill. kr.
- til et sådant projekt.

Andre steder
Henning Jensen nævnte , at

der også arbejdes med andre
placerings-muligheder: Ar-
resthuset, der står tomt, den
gamle toldbygning samt eq til-
bygning til Arbejder-, Hånd-
vrker og Industrimuseet.

Ole Jensen (K), der også sid-
der i turistforeningens besty-
relse, kunne supplere med, at
man sågar har undersøgt mu-
ligheden for at bore en tunnel
ind under fængslet  til de nu-
værende museums-lokaler -
men disse planer er dog opgi-
vet.

Hvorfor, forlød der ikke no-
get om. Fængselsinspektør og
byrådsmedlem Jørgen Bang
(K) var fraværende og kunne
ikke give svaret. Men han hav-
de på forhånd meddelt, at han
varmt støtter planen i Lun-
den.

Det samme gør flertallet i
Venstres byrådsgruppe, de
konservative saint socialde-
mokraterne og Jakob Ravn.
(hj)
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