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Levanger kommune
Årets kulturpris
En gruppe med tidligere rektor Asgjerd Alstad i spissen, har gjennom
systematisk arbeid over flere år maktet å legge grunnen for et krevende
prosjekt, å utvikle et sykehusmuseum.
Jeg har hatt gleden av å være til stede ved flere anledninger der denne
gruppen har tatt opp vesentlige tema for å vise sentrale sider ved Levanger
Sykehus oppgaver, plikter og planer gjennom årene.
Dette sykehusmuseet har funnet et permanent opphold i den vakre
Renbjørgården tett ved sykehuset. Sykehusmuseet har sykehusledelsens
tillit og åpenbare interesse. Dette vet jeg gjennom samtaler.
I det hele betraktet er det et samfunnsmessig engasjement av edelt merke
som har funnet så respektabelt utløp. Plan og blikk for kommende tider
ligger til grunn for det som nå presenteres offentligheten.
Det er ingen avsondret museal samling med duft av formalin, men tvert
imot en levende, dynamisk samling der tingene taler sin faktiske historie,
konkretisert gjennom dokumenterbar informasjon.
Drivkreftene bak dette har en grunnstemning av sikkerhet og optimisme
kombinert med prinsippfast tenkning i langt perspektiv. Det slår meg at
det mangeårige arbeid som her er gjort og stadig gjøres er en ganske
vesentlig utfordring i en tid som mer og mer nøyer seg med å applaudere
døgnpopulariteten. Særdeles oppmuntrende er det å oppleve og se at det
fortsatt finnes mennesker som uten noe bifall og premiering lykkes i å
skape et verk som dette, et sykehusmuseum med åpenbare muligheter
for allmenn informasjon og forskning. Museet vil vise utviklingen fra
sykehusets nesten 161 - årige historie. Dette blir desto mer spennende når
en vet at rundt 1840 var den gjennomsnittlige levealder ca 40 år! Slikt gir
perspektiv og derfor forståelse for at vår tid bare er et lite steg videre, ikke
et sluttpunkt i skrik og skrål. Jeg foreslår at årets kulturpris blir tildelt
gruppen av personer som med Asgjerd Valstad, den koordinerende kraft
i denne sammenhengen, gjør
dette mulig.
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