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Munch-museet i Bjørvika har blitt utskjelt og latter-
liggjort. Nå er direktøren på navnejakt, skriver Klas-
sekampen. Bystyret i Oslo vedtok i 2013 å bygge det
nye Munch-museet Lambda i Bjørvika. Rødt-leder og
bystyrerepresentant Bjørnar Moxnes vil stoppe byg-
gingen. At ledelsen ved Munch-museet vil finne et

nytt navn, endrer ikke på det som er kjernen til kon-
flikten rundt Lambda, mener Moxnes. – En navne-
endring vil ikke forandre det faktum at Lambda er en
dårlig kopi av en høyblokk i Las Palmas. Men for
Munch-museet har navnet på det nye museet i Bjør-
vika blitt en belastning.

Lambda skal ikke lenger hete Lambda

Stian Syvertsen var Aust-Ag-
ders nominerte til «Ung Ild-
sjel». Fredag ble han hedret
på Vinterfestivalen i Arendal.

STEIN LARSEN
larsen@agderposten.no 901 93 048

I februar arrangeres Ungdoms-OL på
Lillehammer. Det gjør 2016 til ung-
dommens år innen idretten.

I den anledning ble det, for å hedre
alle de unge frivillige rundt i landet,
delt ut en «Årets ildsjel» til en frivillig
under 26 år under idrettsgallaen 9.
januar.

Syvertsen ble nominert for sin enor-
me innsats i Express idrettsklubb i
Grimstad. Han nådde ikke opp blant
de fem som sto igjen under gallaen,
men er likevel en av 19 som skal være
med når Ungdoms-OL starter 12. fe-
bruar.

Fredag tente han ilden
for Ungdoms-Ol i Aren-
dal.

– Gir sinnssykt mye
Fra scenen kunne
24-åringen fortelle at
han mer eller mindre bor
i Fevikhallen.

– Jeg kan anbefale alle
å bli med i en klubb og
bidra som frivillig. Det
gir i hvert fall meg sinnssykt mye,
samtidig som det er gøy å holde på
med dette, sa han.
I anledning utmerkelsen fikk han

5.000 kroner, som han kunne dele ut
til en valgfri mottaker.

– De pengene skal gå til turngruppa
i Express. Så kan de sikkert finne på
noe moro for dem, smilte Syvertsen,
som gleder seg til å reise til Lilleham-
mer i neste måned.
– Det blir garantert utrolig moro å

være med på åpningen av Ungdoms-
OL. Jeg gleder meg, sa han.

Fikk ros
Da 24-åringen ble nominert til fylkets
unge ildsjel, sto det ikke på ros.
– Stian Syvertsen er en typisk JA-

mann, en ung ildsjel som legger ned

utallige timer for at barn og unge skal
få oppleve idrettsglede hver dag. Han
er en fantastisk bidragsyter for klub-
ben sin og alle de 200 utøverne og tre-
nerne som er med i turngruppa der,
hvor han er både leder og trener. Stian
er selve definisjonen på et ja-mennes-
ke. Unge ildsjeler som Stian gir håp
om at frivilligheten kan overleve også
i fremtiden – men det er viktig at klub-
bene slipper de unge til, sa idrettsfag-
lig rådgiver i Aust-Agder idrettskrets
Stein Bø-Mørland da nominasjonen
ble kjent.

Vinterfesten fortsatte
Selv om dag tre av Arendal Vinterfes-
tival ble om mulig mildere enn de an-
dre, sørget det omreisende showet for
Ungdoms-OL for vinterfølelse.
Her var konserter, OL-floka og

show. Eneste skåret i gleden at en av
hovedattraksjonene, en oppvisning
med twintip og snowboard, ble spolert

av store problemer med
en trekkmaskin.
– Maskinen som skal

dra kjørerne frem til
hoppet, har brutt
sammen, kunne arran-
gøren fortelle.
45 minutter forsinket

var maskinen oppe og
gikk. I fem minutter. Så
hoppet et kjede av, og ny
utsettelse fulgte.

Men de mange hundre som var på
Sam Eydes plass frem til uhellene med
maskinen, fikk hygge seg med artister
som Andrew Kaba og Raylee. Spesielt
sistnevnte klarte å få med seg publi-
kum, selv om 18-åringen måtte jobbe
for det.
– Kom igjen da Arendal. Dere kan

da bedre enn dette, sa hun, og fikk løs-
net på publikum som etter hvert
svingte seg litt med.
Lørdag fortsetter Vinterfestivalen

med Familiedag på Torvet.
Da er det skirenn i sentrum, med

snø tilkjørt fra Stoa. For i byen ellers
er det mer eller mindre helt bart.

Utover ettermiddagen og kvelden er
det en rekke andre arrangementer
rundt om i Arendal sentrum.

Ung ildsjel fik

ØVET PÅ ILDEN: Årets unge ild

POPULÆR: Andrew «De Ripper» Kaba, kjent fra tv, opptrådte og sang
to låter, til de yngstes store tilfredshet.

EGEN DJ: Fra scenen sørget en egen DJ for at musikken snurret og Se
som ville svinge seg litt, holdt varmen.

ØDELA SHOWET: En maskin som skulle trekke frem snowboardkjø-
rerne kollapset gang på gang, og ødela mye av fredagens show.

FOLKSOMT: En stund var Sam Eydes plass tettpakket av folk, men etter hvert forsvant de
fleste ettersom arrangementet trakk ut på grunn av tekniske problemer.

FIKK MED FOLK: Artisten Raylee og hennes dansere fikk med seg publikum da de dro i
gang sitt show under Vinterfestivalen fredag.

«Jeg kan an-
befale alle å
bli med som
frivillig i en
klubb»
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Paul Kantner, tidligere gitarist, vokalist og
en av grunnleggerne av det legendariske
rockebandet Jefferson Airplane, er død, 74
år gammel. Kantner døde av organsvikt
som følge av hjerteinfarkt, ifølge San Fran-
cisco Chronicle. The Jefferson Airplane slo

gjennom i 1967 og er blant annet kjent for
sin opptreden på Woodstockfestivalen i
1969. Jefferson Airplane ble startet i 1965,
og var en eksponent for psykedelisk rock.
Gruppa deltok blant annet på Woodstock-
festivalen i 1969. Ulike sammensetninger

av bandet har gitt ulike navn, noe som har
reflektert ulike tider og musikalske ideer:
Jefferson Starship, og senere kun Starship
før de ble Jefferson Starship The Next Ge-
neration in 1991. (©NTB)

Jefferson Airplane-stjerne er død

k tenne OL-fakkelen

dsjel i Aust-Agder, Stian Syvertsen, tente ilden for Ungdoms-OL på Sam Eydes plass i Arendal fredag. 12. februar er han med på åpningsseremonien for lekene på Lillehammer.

MASKOTEN STO PÅ: Ungdoms-OL på Lillehammer har seg hør og bør
sin egen maskot, som underholdt fredag.

PØLSEFEST: Turistforeningen
delte ut grillpølser.

ØVDE PÅ OL-DANS: Fra scenen var det masse underholdning. Her
øves det på OL-dans, noe spesielt de minste kastet seg på.
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