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6. Museet - malpåse och cirkusarena 
Striden står het om vad museer egentligen skall göra- bevara eller visa? 
l av Lars Lönnroth 
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EU:s regler förstör handeln på Internet 
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Frankrike och USA kommer att ha dåliga relationer för all överskådlig 
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förbud. Motboken var bättre. l av Michael Bejke 
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