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KUNST: At du, redaktør 
Knud Mogensen, i din leder 
24. maj benævner tre bil-
ledskulpturer opsat på Jens 
Otte Krags Plads »jernskulp-
turer«, finder jeg lidt tan-
kevækkende. Du ved ikke, 
hvad de står for? Hvad de 
symboliserer?

»I Guds navn« kaldes 
de. Faktisk vil du møde en 
række andre monumentale 
skulpturer, hvis du en dag 
ser dig om i Randers midtby 
(vel at mærke bliver du nødt 
til at foretage denne kunstop-
levelse på gåben).

Da vil du lære om histori-
en bag værkernes eksistens, 
for nogle af  disse »Hjemløse 
skæbner« fortæller dig bog-
staveligt deres livshistorier. 

Deres skaber er billedhug-
geren Jens Galschiøt. En 
mand, der står bag verdens-
omspændende kunsthappe-
nings. Denne kunstner, der 
tør, hvor andre tier, ville du 
have lært indgående at ken-
de, hvis du havde deltaget 
i hans yderst belærende og 
ikke mindst personlige fore-
drag tirsdag 15. maj på byens 
kunstmuseum. 

I stedet for at bidrage med 
endnu et indlæg til den vel-
kendte problematik vedrø-

rende byens parkeringsfor-
hold, kunne du passende 
skrive en opmuntrende be-
skrivelse af  den visionære 
museumsdirektør på Ran-
ders Kunstmuseum, der står 
bag denne indsigtsgivende 
museumsoplevelse. 

Således er Randers Kunst-
museum - med direktør Lise 
Jeppesen i spidsen - det før-
ste museum i landet, der in-
viterer Jens Galschiøt »ind 
i varmen« og særudstiller 
hans politiske skulpturer. 
Her er faktisk noget, Ran-
ders kan være stolt af. Og 
tak for det.

Jeg håber, Kund Mogen-
sen, at du må finde denne 
kunstoplevelse ligeså provo-
kerende, bevægende og hu-
moristisk som mig. Held og 
lykke med at finde en parke-
ringsplads. God spadseretur.

Fra Svinehund til Hungermarch
»

Her er faktisk 
noget, Randers 

kan være stolt af.

Kom til Randers

I 
dag slår Randers dørene op og 
armene ud, når vi byder velkom-
men til fest. Det sker i selve Ran-
ders og ud over hele Kronjylland. 
Turistattraktioer, museer, kultur-

hus, gallerier, spillesteder, naturcentre, 
idrætsforeninger, sportsklubber, gård-
butikker, hoteller, cafeer - stort set alle 
er med, når Randers på denne måde 
sætter gang i en rekordlørdag på alle 
leder og kanter. 

Det bliver flot, det bliver sjovt og det 
bliver inspirerende. Især hvis vi bak-
ker op om det initiativ, Visit Randers 
og vi her på avisen har skabt i samar-
bejde med alle de mange aktører, hvis 
hjerter banker varmt for Randers. 

Når en event som denne skal virke-
liggøres, er dens succes helt afhængig 
af, at der er lokal opbakning. Hvis ikke 
alle er med på ideen, så kan man lige 
så godt lade være med at gå igang. 

Heldigvis er Randers unik i den sam-
menhæng. Det ligger fjernt for byens 
mange aktører ikke at lægge sig i selen 

for i fællesskab at lave en event, der gi-
ver genlyd. 

Ugen igennem er vi som optakt til 
dagens fest her i avisen gået bag om tu-
risterhvervet, for nok skal der festes i 
dag, men der er jo også en dybere me-
ning med på denne måde at lokke folk 
med gratis oplevelser. 

Turisterhvervet er en alvorlig sag. Sid-
ste år besøget 750.000 turister byen og 
137.000 overnattede her. Tilsammen gav 
det en indtægt på mellem en halv og tre-
kvart milliard kroner. Mange penge, 
men der potentiale til at lokke langt flere 
kroner op af  gæsternes lommer. Midt i 
festlighederne må vi nemlig ikke glem-
me, at vi som by og som område også 
står overfor store udfordringer på turist-
området. Alt for mange besøger kun vo-
re store attraktioner og glemmer helt, at 
Randers også er en skøn by med en lang 
række unikke tilbud. Et sted man kan 
bruge som udgangspunkt for en længere 
ferie. 

Det giver vore kommunalpolitikere 

rynker i panden, selv om også de kom-
mer med ideer til, hvordan vi styrker 
byen og hele vores nærområde. Om det 
vil virke at lokke turister med gratis 
transport og kunstgader, ved vi ikke, 
men sikkert er det, at de gode initiati-
ver, borgmester Henning Jensen Ny-
huus og erhvevsudvalgsformand Da-
niel Madié kom med i gårsdagens avis, 
kan være et godt bidrag til at gøre Ran-
ders til Kronjyllands hovedstad også i 

turistsammenhænge. Hvis der sættes 
handling bag ordene. 

Dagen i dag er et af  de redskaber, 
vi selv kan tage i brug for at gøre op-
mærksom på det. Visit Randers kan gø-
re meget for at sælge Randers og Kron-
jylland ude i verden, men de har brug 
for dig og mig og alle andre til at funge-
re som ambassadører for byen. 

Brug derfor lørdagen til at lære din 
by ekstra godt at kende, så du kan spre-
de det gode budskab i dit personlige 
netværk. Kig ind bag nye døre, slå dig 
ned til jazztoner i Storegade eller tag 
lidt længere væk fra bykernen, end 
du plejer. Der er ingen undskyldning 
for ikke at få en fantastisk oplevelse at 
bringe videre. God fornøjelse.

? DIN MENING
amtsavisen.dk/leder

Hvad mener du? Kommenter avisens 
leder på amtsavisen.dk/leder

»
Dagen i dag er et af  de 
redskaber, vi selv kan tage 

i brug for at gøre opmærksom 
på det. Visit Randers kan gøre 
meget for at sælge Randers og 
Kronjylland ude i verden, men 
de har brug for dig og mig og 
alle andre til at fungere som 
ambassadører for byen. 
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