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Tyveriet af Edvard Munchs maleri "Vampyr" \u2013 Diverse Hent PDF Edvard Munch er utvivlsomt Norges

største maler. Hans malerier går sjældent for under en million kroner. En stor del af sine værker
testamenterede han før sin død i 1944 til Oslo kommune. I 1963 blev samlingen anbragt i det nyopførte
Munch-museum på Tøyen. Der har billederne stor set hængt uforstyrret - i al fald indtil tirsdag den 23.

februar 1988 kl.04.00. Da klirrede glasskårene, og maleriet ''Vampyr" blev fjernet. "Lynhurtigt og effektivt"
som en avis udtrykte det. "Vampyr" blev malet under Edvard Munchs ophold i Berlin i 1893. Billedet var i en
meget dårlig forfatning, da Oslo kommune overtog det. I 1957 gennemgik det en omfattende restaurering, og
i 1988 lød forsikringsvurderingen på 12 millioner, så tyvene havde gjort et virkeligt kup. Troede de da! For
der var et enkelt problem. Maleriet er så kendt, at det er umuligt at sælge. Det fandt tyvene også selv ud af.
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