
10 millioner kr. klar til
at udvide kunstmuseet

Planer om at udvide Horsens Kunstmuseum til mere det tredobbelte

Sådan vil det udvidede kunstmuseum »Lunden« komme til at se ud, hvis planerne bliver realiseret.

HORSENS - 10 mill. kr. 
er fundet til de planer, 
der ligger for at udvide 
Horsens Kunstmuseum 
»Lunden« med et ud-
stillingsareal, der mere 
end fordobler det, mu-
seet i dag har til rådig-
hed. Pengene er kom-
met fra erhvervsfolk og 
fonde i Horsens samt 
lån fra Vejle amt.
Selve planerne for at gøre 

museet i Lunden til et inter-
nationalt kusntmuseum er fo-
stret i forbindelse med Hor-
sens Folkeblad's 125 års jubi-
læum næste år.
Folkebladet er sammen 

med erhvervsfolk og private i 
byen klar til at skyde ca. fem 
mill. kr. i udbygningen, og i 
går sagde et enigt amtsråd ja 
til at yde Horsens kommune 
et rente- og afdragsfrit lån på 
fem mill. kr. fra Vejle amts fri-
gørelses-afgiftsfond.
- Vi har ønsket at markere 

Folkebladets jubilæum, så det 
kunne sætte blivende spor i 
byen, og blandt mange ideer 
og tanker er vi enedes om, at 
en udvidelse af kunstmuseet,

ternationale udstillinger, ville 
være en god ting, siger for-
manden for Horsens Folke-
blad, højesteretssagfører 
Niels V. Jessen.
Arkitekterne Niels Thorup 

Pedersen og Poul Schwarz' 
Tegnestue har sat stregerne 
til udbygningen, som vil koste 
i alt 15,6 mill. kr. excl. moms.
Bliver ideen realiseret, vil 

kunstmuseet vokse fra de nu-
værende 748 kvm. med 1730 
kvm. i et byggeri, hvor der i 
høj grad er taget hensyn til 
både omgivelserne i Caroline 
Amalielund og den nuværen-
de bygning..

Men et er, at der er ønsker og 
intiativ bag en udbygning af 
kunstmuseet, noget andet er, 
om der kan findes penge nok 
til det.

Som nævnt vil Horsens Fol-
keblad sammen med er-
hvervsfolk fra Horsens skyde 
omkring fem mill. kr. i planer-
ne, men spørgsmålet er, om 
Horsens kommune vil bidrage 
med mere end de fem mill. kr., 
som amtet vil låne ud til for-
målet.

Det spørgsmål ville vi gerne 
have stillet boremester Hen

ning Jensen (5), men han be-
fandt sig i går i en bus på vej 
mellem Berlin og Horsens, og 
det var derfor ikke muligt at 
få en kommentar fra ham.
Formanden for kulturud-

valget i Horsens, Hans Jakob 
Larsen (S), siger, at sagen 
endnu ikke er politisk behand-
let i udvalget, men at han per-
sonligt mener, at amtets lån 
meget vel kan blive den andel, 
som Horsens kommune vil 
skyde i en udbygningen af 
kunstmuseet.
- Det kan vel også tænkes, 

at en udvidelse kan gøres for 
mindre end de 15.6 mill. kr..

som det nuværende projekt vil 
koste, siger kulturudvalgsfor-
manden.

Viceborgmester Jørgen 
Bang (K), mener også, at der 
kat skæres i projektet, så det 
passer til de økonomiske mid-
ler, der kan findes, men han 
siger, at en udbygning vil væ-
re en stor gevinst for byen.

- Og midlerne bør kunne 
findes, siger Jørgen Bang.

Hertil siger Folkebladets 
formand, Niels V. Jessen:

- Nej, der skal ikke skæres i 
dette projekt, så hellere helt 
lade være. (birte)
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