ØSTLOLLAND

FOLKETIDENDE : ONSDAG 2. JUNI 2010

GULDBORGSUND-REDAKTIONEN

11

Veteranklubben håber på at få tid til at ﬁnde en alternativ løsning, så Aalholm Automobil Museum
kan bevares på Lolland

Vil rejse penge til at holde
unik bilsamling på Lolland

noter

Lukningen af Aalholm Automobil Museum får Lolland Falsters Veteran
Klub på barrikaderne for at bevare bilsamlingen på Sydhavsøerne

ER STADIG ELINSTALLATØR
NYSTED Ole Hansen, der netop har op-

givet at drive elforretningen på Wichmandsvej videre, vil gerne gøre sine
bekymrede kunder opmærksomme på,
at han da stadig driver sin installatørforretning videre med fem ansatte.
Så der er stadig mulighed for at Ole kan
komme og kaste lys over sagen, hvis det
bøvler lidt med elinstallationerne derhjemme.

ELEVER UDSTILLER
NYSTED Det var med

forfærdelse at formanden for Lolland Falsters Veteran Klub, Carsten
Andersen, hørte nyheden
om, at Aalholm permanent
vil lukke bilmuseet og sælge de 224 historiske biler
på auktion.
- Aalholm Automobil
Museum er en institution,
som ikke blot er kendt på
Lolland, men i hele landet.
Det vil være en katastrofe
hvis den unikke samling
af biler bliver spredt, siger
formanden.
Han er derfor gået i tænkeboks for at ﬁnde alternative muligheder, der kan
redde samlingen.
- Hvis vi får tid af ejerne

til at ﬁnde andre muligheder for museet, tror jeg på,
at man kan genskabe automobilmuseet. Det handler
om at få noget entusiasme
ind i projektet, og i veteranklubben tror vi på, at der
er et marked for Automobilmuseet, siger Carsten
Andersen.
Kræver “kun” en formue
I bund og grund handler
det om at få rejst så mange
penge, at udstillingen atter kan få de rette rammer.
Men selv om det er krisetider, så er det ikke en opgave som Carsten Andersen
mener er umulig at løse.
At få stablet et sådan
projekt på benene kræver

dog noget tid, derfor håber
han, at Husted-Andersenfamilien, og boet efter Stig
Husted-Andersen, vil give
de kreative hoveder muligheden for at ﬁnde brugbare
løsninger.
- Det bedste ville være,
at vi ﬁk et år til at få fundet de rette rammer, og få
søgt penge hos forskellige
fonde. Er det ikke lykkedes
indenfor det år, så kunne
man atter se på muligheden for at sælge samlingen,
siger Carsten Andersen.
Håbet er at gå ind i et
samarbejde med Aalholm,
hvor bilerne bliver museets ejendom.
Som argument for ikke
at holde den internationa-
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le auktion nu bruger han
blandt andet krisetiderne.
- Markedet for historiske
biler er i en bølgedal i øjeblikket, og man kan ikke
forvente at hente de helt
store penge hjem, siger
formanden for veteranklubben.
Situationen var den samme da John Raben-Levetzau i 1994 holdt auktion
over 50 biler fra museet.
Dengang indbragte auktionen 4,9 millioner kroner, men Aalholm havde
forventet op mod otte millioner.

NYSTED Tyve elver fra 9. B. på Borgerskolen i Maribo har illustreret en række
malerier af Ettie Aarestrup med deres
egne tekster.
Digtene og småhistorierne beskriver
deres personlige oplevelse af motivet,
og disse udstilles nu - sammen med malerierne i avis-læserummet på Nysted
Bibliotek. Udstillingen åbner på fredag
og kan ses i juni og juli måned i bibliotekets åbningstid.

SE SMUKKE ORKIDÉER
KETTINGE Ved Borret i Kettinge ligger

en smuk privatejet eng, hvor der blandt
andet vokser orkideer. Ejeren har givet
lov til, at naturvejlederen i Guldborgsund holder en udﬂugt på engen.
Arrangementet starter torsdag klokken
17.00, og der er begrænset deltagerantal, så tilmelding tilrådes.

PALLE NEVAD FRANDSEN
pnf@folketidende.dk
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Tag med til demonstrationen på
Christiansborg Slotsplads tirsdag d. 8. juni.
LO Lolland-Falster arrangerer gratis bustransport fra:
Nakskov Banegårdsplads kl. 13.00
Maribo Banegårdsplads kl. 13.30
Nykøbing F. Banegårdsplads og ”Cementen” afgang kl. 13.50
- Retur fra Christiansborg kl. ca. 19.00.

Priser for folketidende.dk jobannonce
Standardvisning i 14 dage
Annoncer under 100 mm ............................................ 180 kr.*
Annoncer på eller over 100 mm .................................. 300 kr.*
VIP- visning ................................................................. 500 kr.*
* (Fremhævet annonce - en måneds fremvisning)

Tilmeld dig i en af de lokale fagforeninger på Lolland-Falster
senest torsdag den 3. juni kl.16.00.
Vi håber på rigtig stort fremmøde,
- men undgå arbejdsnedlæggelser!
Se mere på www.nejtilpakken.dk

LO Lolland-Falster
- de rigtige fagforeninger!

