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HJÆLP ITALIEN 
Jørgen Munck Rasmussen, 
Ørnebakken 20, Stege:
Italien er et af de mest popu-
lære rejsemål for os danskere.
Selv har jeg været i Italien
utallige gange, og jeg glæder
mig allerede til næste gang. 

Men landet må døje med i
tusindvis af flygtninge og ind-
vandrere, som bliver stoppet
ved de nordlige grænser, fordi
Nordeuropa ikke vil have
dem. Og nu er Italien igen
ramt af et jordskælv, som har
medført død og ødelæggelse. 

Jeg vil foreslå en italiensind-
samling, som kan støtte dette
herlige land, der har betydet
så meget for både Danmark
og den øvrige verdens kultur. 

UDVALG PÅ REJSE
Per Rye, Hjulmagervej 44, Sæby:
Fem medlemmer af Folketin-
gets Udlændinge- og Integra-
tionsudvalg (fmd. Martin
Henriksen (DF), Dan Jørgen-
sen (A), Marcus Knuth (V), Ja-
cob Mark (SF) og J. Schmidt-
Nielsen (EL)) har planlagt tur
til en omstridt flygtningelejr i
østaten Nauru. Hvad regner
de fem politikere med at få ud
af rejsen? Hvilke internatio-
nale problemer forventer de,
at deres besøg kan løse? Hvor-
dan vil deres rejse gavne flygt-
ninges situation? Og gad vide,
hvad delegationens rejse ko-
ster af offentlige midler, som
efter min antagelse kunne
bruges langt mere fornuftigt
andre steder?

MERE MUSEUM, TAK!
Bertel Haarder, 
kulturminister (V):
Jagt- og Skovbrugsmuseets di-
rektør mener, at museet er
blevet »ofret på finansministe-
rens alter«. Forkert. Det er ikke
blevet ofret, men flyttet til et
mere oplagt sted med langt
flere besøgende og lavere hus-
leje og lederudgifter, så vi får
mere museum for pengene.
Finansministeren har ikke få-
et en krone.

RACISMEPARAGRAF IGEN!
Niels-Erik Hansen, 
Falkoner Allé 7, Frederiksberg:
17.8. skriver Finn Rudaizky un-
der overskriften ’Trusler på liv
straffes’, at selvom man afskaf-
fer straffelovens par. 266 b (ra-
cismeparagraffen), vil man al-
ligevel kunne straffe eksem-
pelvis Hizb ut-Tahirs tals-
mand, der i sin tid blev dømt
for dødstrusler mod jøder.
Han mener – fejlagtigt – at alle
trusler på liv og helbred er be-
skyttet af straffelovens par.

266. Derfor vil en afskaffelse af
par. 266 b ifølge ham »alene«
betyde, at man ikke kan straf-
fe ytringer, der forhåner og
nedværdige jøder m.v. Syns-
punktet er helt klart forkert.
Spørgsmålet er derfor bare:
Hvorfor skal vi igen og igen
høre forkerte udlægninger af
racismeparagraffens oprin-
delse og anvendelsesområde
m.v. fra medlemmer af Dansk
Folkeparti? 

Kunne det være fordi flere
medlemmer selv er blevet
dømt for overtrædelse, sær-
ligt i forbindelse med ytringer
vendt mod muslimer? En ting
er dog sikkert: Da Danmark i
1939 indførte par. 266 b i straf-
feloven, var det netop for at
beskytte jøder mod kollektive
mordtrusler og hetz mod
gruppen som sådan. Det gjor-
de man, netop fordi straffelo-
vens par. 266 ikke beskytter
grupper, men kun enkeltindi-
vider. Det burde Rudaizky og-
så vide. 

DEN ONDE BLÅ BLOK 
Frederik Dessau, Sortedams
Dossering 63A, København:
Jeg mindes ikke at have læst
en mere dækkende beskrivel-
se af vores øjeblikkelige situa-
tion og dens tragiske indhold
end Thorkild Kjærgaards de-
batindlæg ’Stuerene bliver de
aldrig’ 25.8. Læs og genlæs. 

IKKE SLAVE, MEN DANSK
Gunner Stenberg, Klampen-
borgvej 10, Svendborg:
Politiken bragte onsdag 24.8..
et stort foto på forsiden af 2.
del. Fototeksten oplyser, at bil-
ledet er taget mellem 1888 og
1893 og viser slaver på vej til
torvet i Dansk Vestindien. Dis-
se personer er absolut ikke
slaver, men frie mennesker og
danske statsborgere. Det har
den sorte befolkning været li-
ge siden 1848, hvor generalgu-
vernør Peter von Scholten gav
slaverne deres frihed under et
truende slaveoprør. Personer-
ne på fotoet er også klædt i alt
for pænt tøj i forhold til de la-
ser, som hang på slaverne i
årene op til 1848. 

Selv Organet for den Høje-
ste Oplysning kan tage fejl.
Men Politiken skal være und-
skyldt. Danskernes kendskab
til forholdene i den gamle
danske koloni er begrænset.
Bevidstheden om Danmark
som slavenation er nærmest
ikke til stede. Dette er min er-
faring fra talrige foredrag
rundt om i landet. Skolen har
svigtet afgørende på dette
punkt. Det er en mørk side,

men den hører jo med i vores
danmarkshistorie. Især i vores
tid med fokus på menneske-
rettigheder. 

SKATS REDNINGSMAND?
Ryan Klitholm, Anneksvej 27,
Farsø:
Anders Fogh slagtede som be-
kendt Skat i 00’erne. Nå ja, det
var vel blot endnu en ’eks-
pert’, som han tilfældigvis ik-
ke kunne lide (efter sin kuld-
sejlede skatteministerkarrie-
re). Og samtidig et klart plus
for andre skattekreative, helt i
pagt med Venstres motto ’En-
hver er sin egen lykkes smed’. 

Ved den manøvre sparede
staten (vi alle) næppe de man-
ge milliarder, vi efterfølgende
blev frasvindlet. 

Og i dag fremstår så en an-
den skatteminister fra Venstre
nærmest som Skats rednings-
mand og en slags helt og vil
forære flere af vores milliar-
der væk for at afbøde virknin-
gerne af Foghs og Venstres
økonomiske ragnarokpolitik. 

Virksomhedsledere var for
længst røget ud på røv og al-
buer. Hurra for vælgernes
korttidshukommelse.

OM AT TRÆKKE SIG 
Bill Arthy, Klosterhaven 8, 
Birkerød:
Tag det roligt, Morten, porno-
bilag, førsteklasses flyrejser
på velgørenhedsregninger
m.m. har ikke forhindret Lars
Løkke i at blive statsminister. 

SOM I HARTLINGS TID
Ib Christensen, 
Gørtlervej 26, Randers:
Jeg var formand for Retsfor-
bundets folketingsgruppe i
1974, men kan ikke genkende
Anders Bæksgaards beskrivel-
se af ’Hartlings drejebog’ (Pol.
25.8.). Sandheden var, at Hart-
ling skød sin ’helhedsplan’ af
og samtidig udskrev folke-
tingsvalg uden at afprøve mu-
lighederne for et forlig, selv
om der var gode muligheder
for et sådant. Et daværende
folketingsmedlem for Venstre
fortalte mig senere, at man i
folketingsgruppen krympede
sig af skam over dette mis-
brug af opløsningsretten. 

Hartling udnyttede Ven-
stres høje opinionstal, men ef-
ter valget måtte han opgive
magten, Folketinget havde
mistet tilliden. Kort efter trak
han sig som formand for V og
forlod politik. 

Hvis Løkke vil efterligne
’Hartlings drejebog’, vil han
og Venstre-regeringen snart
være færdige.

Læserne Mener

KØBENHAVNS Kommune og Copenha-
gen Malmö Ports har meldt ud, at den
nuværende containerterminal i Nord-
havnen skal flyttes senest i år 2020 for at
give plads til den kommende byudvik-
ling. Det betyder, at der skal findes en ny
containerhavn på Sjælland, som skal
kunne varetage de mange containere,
der er en fundamental del af transport-
kæden og det erhvervsliv, der medvirker
til at få tingene til at køre rundt. 

På Kalundborg Havn ser vi os selv som
oplagte til at løfte arven som ny contai-
nerhavn for hele Sjælland. Vi har allerede
nu veletablerede containerarealer og vil
inden år 2020 have 400.000 kvm havne-

areal med kaj ud til 15,0 m. vanddybde
klar. 

Forudsætningerne og kompetencerne
er altså til stede, og samtidig er der op til
flere fordele at hente ved at flytte contai-
nertrafikken til Kalundborg også for kø-
benhavnerne. Det vil nemlig have en po-
sitiv effekt på den tunge lastbiltrafik i og
omkring hovedstadsområdet. 

Det fremgår af By og Havns screenin-
grapport, at kun ca. 15 pct. af containerne,
der ind- eller udskibes via containerter-
minalen i København, bliver i Køben-
havn. Det vil med andre ord sige, at de re-
sterende 85pct. af containerne, omkring
135.000, køres med lastbil ind og ud af
Københavns Nordhavn til omegnskom-
munerne og det øvrige Sjælland. 

En ikke ubetydelig mængde lastbiltra-
fik som København og omegn nok gerne
vil undgå i fremtiden, da det ingen rela-
tion har til byen. 

I Kalundborg er vi mere end klar til at
løfte opgaven, til at servicere erhvervet
og til at aflaste Københavnsområdet. Og
vigtigst af alt; hvis der er bred enighed
om, at de forskellige aktører vareafskiber,
varemodtager, feederrederier, transport-
ører og speditører vil det her, kan jeg op-
lyse, at projektet ikke vil hidkalde på en
eneste statskrone eller tilskud. 

Vi vil ikke anmode om en eneste offent-
lig krone, bortset fra statens forhåbentlig
snarlige udbygning af Rute 23 til motor-
vej helt til Kalundborg. Udbygningen vil
kun være en fornuftig del af dette pro-
jekt. Men det er en anden snak. 

Kalundborg Havn byder ind til debat,
og hører gerne diverse holdninger til vo-
res løsningsforslag om Kalundborg Havn
som ny erhvervshavn for hele Sjælland. Vi
anser det for vigtigt at tage denne debat.
For erhvervslivet og for samfundet som
helhed. 

byudvikling

JAKOB BECK JENSEN, 
BESTYRELSESFORMAND, KALUNDBORG HAVN

Læg ny containerhavn hos osDagens
citat

Jeg tror på, at man
via uddannelses-
systemet kunne 
åbne kunsten for de
nye generationer 
og på den måde 
arbejde imod det
dannelsesskred,
man kunne frygte,
der er sket. Det 
skulle i givet fald
bæres frem af en
begejstring for
kunst, som i dag 
er skjult bag 
fortolkningsangst
og idéer om kunsten
som en form for
overflødig luksus.
Kunsten er et 
laboratorium for 
udviklingen af 
en nuanceret 
tænkning. Uden den
falder samfundet 
og menneskene fra
hinanden 
Josefine Klougart,
forfatter. 
I Jyllands-Posten

SIDEN 2009 er udlånet af cd’er faldet med
69 pct. Udviklingen er meget dramatisk,
for den betyder, at der inden for et par år
ikke længere er noget nævneværdigt ud-
lån af cd’er. Vi hører musik som aldrig før
alle vegne, fordi vi kan have musikken
med os overalt på vores smartphone. 

Udlånet af fysiske bøger er faldet med 1
million om året. Der er tale om et helt
konstant fald. Det betyder dog ikke, at
det går dårligt for bogproduktionen.
Tværtimod. Bogbranchen forventer frem
mod 2020 at have en årlig vækst på 1,5
pct., men væksten bliver drevet af de digi-
tale bøger. Vi læser altså flere bøger på

f.eks. en ebogs-læser eller hører bøgerne
som lydbøger. Bogen er ikke i krise og
heldigvis for det. 

Men for bibliotekerne er skiftet fra fysi-
ske medier til digitale medier en meget
stor udfordring. Og det ville fremme de-
batten, hvis Johannes Riis (26.8.) forholdt
sig til denne udfordring. 

Bibliotekerne har nemlig ikke rettighe-
der til udlån af musik, film og bøger, når
det sker elektronisk. Det skal forhandles.
Det har indtil videre betydet, at bibliote-
kerne ikke har noget streamingstilbud af
musik, de har et smalt tilbud af film og et
ret begrænset udbud af bøger. Der er ikke
noget, der umiddelbart tyder på, at den-
ne situation ændrer sig, for det er meget
vanskeligt at forene f.eks. hensynet til for-
lagenes ønske om at sælge bøger med
bibliotekernes ønske om at stille de selv-
samme bøger gratis til rådighed blot et

klik væk. Det betyder, at bibliotekerne
slet ikke har den samme bredde i udbud-
dene, som de har i dag. Det ved Johannes
Riis alt om, for Gyldendal er et af de store
forlag, der ikke har aftale med E-reolen. 

På musikområdet er bibliotekerne
hægtet af udviklingen, fordi de ikke for-
holdt sig til digitaliseringen. Det samme
vil ske med bøgerne, hvis man som Riis
fokuserer på kassationspolitikken. Man
udlåner ikke flere bøger, fordi man har
syv eksemplarer stående af en udlæst kri-
mi. Det er en afsporing af debatten.

Vi må se i øjnene, at udviklingen er uaf-
vendelig, og digitaliseringen vil vende op
og ned på det, vi i dag forstår ved et bib-
liotek. Spørgsmålet er, hvordan bibliote-
kerne fremmer oplysning, uddannelse
og kulturel aktivitet, når de ikke længere
kan tage udgangspunkt i de fysiske sam-
linger.

digitalt

OLE MÜNSTER, 
FORFATTER, TIDL. DIREKTØR

Bibliotekerne skal være offensive

DANMARK SYNES at have fået en formand
for Folketinget, der uden hensyn til, at
hun skulle repræsentere samtlige partier
i Folketinget, udtaler sig i stærke vendin-
ger om de politiske aspekter for Dan-
mark. Nu siger Grundloven ikke noget
om, hvorvidt Folketingets formand må
udtale sig politisk, men er Pia Kjærsgaard
ikke klar over, at hun har det næsthøjeste

embede (altså ikke som politiker!) i Dan-
mark? Kun overgået af Højesteretspræsi-
denten. Altså bør der være forbundet en
vis værdighed med at være Folketingets
formand; formanden skal være en sam-
lende person og derudover repræsentere
Danmark i forskellige fora. Endelig er for-
mandens rolle – sammen med de tre kol-
leger i Præsidiet – at være den øverste ad-
ministrative leder af Folketinget samt
formidle sine politikerkollegers ønsker
og kritik af Folketingets service. 

Selvfølgelig har Pia Kjærsgaard samme
ret som alle andre borgere i dette land til
at udtale sig, men at føre egne personlige
synspunkter til torvs i f.eks. ’Debatten’ i

sin egenskab af Folketingets formand
(hvilket hun nævner op til fire gange) er i
bedste forstand en misforståelse og i vær-
ste fald mangel på PLI. 

JEG FORSTÅR ikke, hvorfor hendes 169
kolleger i Folketinget ikke protesterer.
Hvad er I bange for, eller gider man sim-
pelt hen ikke? Dertil er debatten for vig-
tig, kære folkevalgte, dels om forman-
dens rolle i et demokrati, dels om selve
emnet: er der en demokratiske krise i
Danmark? En hetz mod embedsmænd,
journalister og folk, der bor i Nordsjæl-
land, er i hvert fald ikke fremmende for
debatten og forståelsen. 

embede

METTE MØLLER JENSEN, 
SEKRETÆR

Ny praksis som Folketingets formand?

højt til himlen er ved at omdanne gamle
nedslidte havneområder til omdrej-
ningspunkter for kunst og kultur og
bredt folkeligt samvær.

KULTURKLYNGER ER en gave. Både til de
byer, hvor de ligger, og til organisationer
som f.eks. Wonderful Copenhagen og Vi-
sit Denmark, der arbejder for at markeds-
føre Danmark som turistdestination.
Men også for kommunerne, og konkret
hos os, Københavns Kommune, hvor et så
centralt og indholdsmæssigt attraktivt
kvarter som Parkmuseerne giver et solidt
bidrag til kommunens samlede mar-
kedsføringsværdi.

Beliggenhed, beliggenhed og belig-
genhed – sådan lyder en gammel ejen-
domsmæglerkliché, når det skal beskri-
ves, hvad der gør en ejendom attraktiv.
Dette gør sig også gældende for Parkmu-
seerne hvor beliggenheden omkring og i
tre af byens bedste grønne oaser i form af
Kongens Have, Østre Anlæg og Botanisk
Have tilføjer vores museumskvarter en
ekstra kvalitet. 

En undersøgelse viser, at godt halvde-
len af alle turister angiver det grønne Kø-
benhavn som en af årsagerne til at holde
ferie i byen. Vores ambition er at under-
støtte det ved at bruge området aktivt og
engagere byens borgere og gæster i små
og store begivenheder inde på museerne
og ude i haverne.

Og vi er allerede i fuld gang.

I SOMMEREN 2014 lærte Rosenborg kø-
benhavnerne at spille Pall Mall, en mel-
lemting mellem kroket og golf fra Chr.
IV’s tid. Det foregik naturligvis i Kavaler-
gangen i Kongens Have. I sommeren 2015

frydede de talende
træer børn og
voksne med histo-
rier om museerne.
Hver sommer glæ-
der tusindvis af
gæster sig over Ci-
nematekets uden-
dørs filmvisninger. 

Mens Statens
Museum for Kunst
med sine SMK-Fri-
days viser vejen for,
hvordan man en-

gagerer det unge publikum, er den
Hirschsprungske Samling gået sammen
med Davids Samling om at få danske sko-
leelever af enhver etnisk herkomst til at
få en bredere forståelse af dansk og isla-
misk kunst- og kulturhistorie. I den tidli-
ge sommer blomstrede den sjældne
kæmpeblomst, Amorphophallus, i Bota-
nisk Have. 

I løbet af godt to dage flokkedes mere
end 4.500 mennesker for at se den. Efter-
følgende er vi begyndt at tælle de besø-
gende i Botanisk Have. I løbet af de to
sommermåneder har vi haft mere end
250.000 gæster i den videnskabelige ha-
ve.

STATENS NATURHISTORISKE MUSEUMS vi-
sion om at forene de udendørs oplevelser
med de indendørs udstillinger og ansku-
elsen af hele komplekset med nybyggeri-
et, Botanisk Have, Palmehuset og Geolo-
gisk Museum som et samlet hele er på
mange måder essensen af Parkmuseer-
ne. 

Derfor vil både Parkmuseerne, Køben-
havn, ja hele Danmark få et kulturelt og

naturhistorisk kraftcenter af de helt sto-
re, når det nye museum åbner. Ikke alene
får vi mulighed for at fortælle historierne
om århundreders naturvidenskabelige
landvindinger, vi får også mulighed for
at formidle de erkendelser om livets op-
ståen, mennesket evolution, planeters
dannelse, klimaets udvikling og meget
mere, der alt sammen er resultatet af den
banebrydende forskning, der finder sted
hver dag på museet. 

Børn og unge bliver en central mål-
gruppe på det ny museum, og vi regner
med, at Statens Naturhistoriske Museum
vil øge sin årlige kapacitet fra i dag knap
30.000 underviste skole- og gymnasieele-
ver til 50.000 årligt. Sammen med de øv-
rige museers skoletjenester vil Parkmu-
seerne årligt få besøg af mere end
130.000 børn og unge, der her får ople-
velser i læringsrum, ingen skoler kan til-
byde.

MANGE AF OS kan godt lide at tage på
storbyferier, hvor kulturelle oplevelser of-
te er opkvikkende og giver en udvidelse
af den personlige horisont. Men inspira-
tionen kan også dukke op, når man sæt-
ter sig i en park eller på en café og bare
nyder det liv, der udspiller sig lige her og
nu foran ens øjne. 

For et besøg i en hvilket helst by i ver-
den ville ikke være noget uden dens be-
boere. Det er byens borgere, der er med
til at skabe den særlige stemning, der
gør, at man har lyst til at slentre rundt i ti-
mevis i Paris, mens det ene kvarter lang-
somt smelter over i det andet. Eller i New
York gladelig rasler rundt i subwayens
mørke på kryds og tværs, for som en an-
den surikat at dukke op til overfladen i

kæmpebyens vidt forskellige kvarterer. 
København er ikke Paris eller New York,

men sin egen og lige præcis så stor, at vo-
res fælles hovedstad rummer en række
kvarterer med hver sin egenart og sam-
mensætning af mennesker, forretninger,
cafeer, små pladser og åndehuller.

LIGESOM I ALLE andre store byer har også
vores kvarter sine mennesker, der er med
til at præge området. Ikke kun i form af
dem, der har deres fysiske bolig i områ-
det, men i lige så grad de mange tusinde
unge, der hver dag strømmer til for at gå
i skole eller studere, og de mange, der
hver morgen står af toget på Nørreport
eller Østerport for at arbejde i små og sto-
re virksomheder, på uddannelsesinstitu-
tioner, i butikker eller ja, museer. Alle er
de med til at forme og udvikle det områ-
de, hvor Parkmuseerne ligger, og alle er
de med til at gøre kvarteret attraktivt og
inspirerende. I Parkmuseerne vil vi i de
kommende år fortsat arbejde for at posi-
tionere vores museer og haver som en in-
ternational attraktion. Men vi vil også
række ud mod vores naboer og arbejde
for et godt naboskab ved at udvikle livet
mellem husene og inde på museerne.

Parkmuseerne har mange af de kvalite-
ter, som gør et sted rart sted at være. Vi
har byggerier i menneskelig skala, hvor
nye bygninger smelter sammen med
gamle arkitektoniske perler. Der er små
rum, hvor man kan sidde på en trappe-
sten i solen en halv time med en fredelig
kop kaffe, gaderne er fulde af muligheder
og langtfra vindomsuste boulevarder
uden ende, og vi har grønne frirum, hvor
hver park har sin egen karakter, og som
man alt efter temperament og lyst kan

vælge at sætte sig i
netop dén dag.
Kvaliteten af det
byrum, vi allerede
befinder os i, har
masser at byde på. 

Men vi vil gerne
sætte barren højt
på vegne af vores
fælles kvarter. At få
bundet byens
grønne ring med

Østre Anlæg og Botanisk Have langt bed-
re sammen, end den er i dag, synes op-
lagt. I dag skæres det grønne område
brutalt over af Sølvgade, der på ingen må-
de åbner op for, at de to anlæg kan række
ud mod hinanden og opleves som ét re-
kreativt hele.

DET ER ET KLART behov for at skabe sam-
menhæng på tværs, og det gælder også
den akse, der udgøres af Botanisk Have
og Kongens Have. Området omkring Ge-
org Brandes Plads, der i dag er et natur-
ligt omdrejningspunkt for Parkmuseer-
ne, har fået et kæmpe kvalitetsløft i form
af det nye anlæg foran Statens Museum
for Kunst. Men den tunge trafik skærer
stadig området over i to og ligger som en
bred forhindring mellem parker og mu-
seer. Derfor håber vi, at man i både den
korte og mere langsigtede byudvikling af
København er med på vores drøm om et
endnu mere sammenhængende og
grønt kvarter omkring Parkmuseerne.
Således at området følger med sin tid og
formes efter de behov, som menneskene,
der færdes i kvarteret, har.

Parkmuseerne er et område, der ikke
står stille, men hele tiden udvikler sig.

Med det nye museumsbyggeri får Køben-
havn og resten af Danmark omsider et
nationalt museum for naturhistorien,
der kan formidle og dokumentere livets
udvikling på jorden, som kan være med
til at skabe debat gennem den forskning,
der foregår på museet, og anvise løsnin-
ger på nogle af de store globale udfor-
dringer, vi står over for i dag. 

Det nye museum bliver til gavn og glæ-
de for både de lokale og dem, der kom-
mer langvejsfra, for dem, der ønsker at
fordybe sig og bliver klogere på verden
omkring os, og for dem, der har lyst til at
glædes og undres over naturens fantasti-
ske verden. Men vi får meget mere end
det.

Hos Parkmuseerne griber vi det som et
løft og en del af en større plan om at give
langt flere både lokale og besøgende
spændende, udfordrende, lærerige og re-
kreative kultur- og naturoplevelser i et af
vores hovedstads skønneste områder. Bå-
de natur- og kulturliv styrkes af al den ilt,
vores grønne områder producerer. Her
kan man trække vejret dybt ind og lade
den kunstneriske, kulturelle og videnska-
belige kreativitet blomstre. Det bliver vi
alle sammen rigere af.
HENRIK BO NIELSEN
JØRGEN SELMER
KJELD VON FOLSACH
MARIANNE SAABYE
MIKKEL BOGH
PETER C. KJÆRGAARD

... Vejen til vores store grønne kulturcentrum

Vi har byggerier
i menneskelig
skala, hvor nye
bygninger
smelter
sammen med
gamle arkitek-
toniske perler

Det nye 
museum bliver
til gavn og
glæde for både
de lokale og de,
der kommer 
langvejsfra


