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434 personer har skrevet  
under på et opprop mot  
Munchmuseet i Bjørvika.

På listen finner vi navn som blant 
annet forfatter Jan Erik Vold, ar-
kitekt og byplanlegger Peter Bu-
tenschøn, tidligere riksantikvar 
Nils Marstein, politiker Erling 
Folkvord, forfatterne Kjartan 
Fløgstad, Edvard Hoem og Thor-
vald Steen, tegneren Finn Graff og 
skuespiller Toralv Maurstad. Flere 
av disse er allerede engasjert i ak-
sjonsgruppen «La Munch bli på 
Tøyen», som til nå har over 2166 
underskrifter.

I oppropet, som er overlevert 
Oslo bystyre, blir kommunen 
bedt om arbeidet med Lambda 
stoppes inntil det foreligger nye 
tall for bygging og drift av det nye 
museet.

Ønsker ny Tøyen-vurdering
I brevet heter det at kostnads- 
beregningen fra 2014 på 2,8 milli-
arder kroner (basert på 2019-tall), 
åpenbart er for lav. 

– Alle tall for bygging og drift 
av Lambda må nå på bordet. 
Før bystyret kan ta stilling til sa-
kens videre gang, må det dessu-
ten gjennomføres en tilsvarende 
uavhengig kalkyle for bygging og 
drift av et realistisk Tøyen-alterna-
tiv, der det eksisterende anlegget 
kan inngå i planene og dermed 
redusere behovet for nybygg, skri-
ver aksjonsgruppen.

I brevet fremgår det videre at be-

sparelsen ved et Tøyen-alternativ 
vil være betydelig. Håvard Hegna, 
én av de ti som står i spissen for 
aksjonen, mener det avgjort er 
behov for å ta en pause i byggin-
gen mens man foretar en grun-
dig, uavhengig og sammenlign-
bar gjennomgang av Lambda mot 
minst ett Tøyen-alternativ.

– Jeg er forundret over at byens 
fremste tillitsvalgte nok en gang 
synes parat til å ta seg inn i ukjent 
utbyggingsterreng på så tynne 
forhåndsutredninger. Jeg kan ikke 
med min beste vilje forstå hvor-
dan en slik investering på innpå 
tre milliarder kroner lar seg for-
ene med de store utfordringene 
Oslo står foran, både for opprust-
ning av Tøyen bydel og til andre 
gode byformål, sier Hegna.

– Meningsløst å stanse nå
Administrerende direktør Stein 
Olav Henrichsen ved Munch- 
museet svarer at byggeprosjektet 
i Bjørvika er kommet godt i gang, 
og at det gjennomføres innenfor 
budsjett og fremdriftsplan.  

– Vi er svært fornøyde med byg-
ningen og planene slik de forelig-
ger nå. Dette er grundig gjennom-
arbeidet av både ekstern og intern 
ekspertise, sier Henrichsen.

Han minner om at samlin-
gen som Munch etterlot seg, har 
enorm økonomisk og kulturell 
verdi, og den er etterspurt over 
hele verden.

– Så det er viktig å få lagt vesent-
lig bedre rammer for hvordan 
samlingen forvaltes. Jeg merker 
også stor begeistring for det nye 
museet ute på byen, sier Henrich-
sen.

Videre peker han på at det har 
tatt utrolig lang tid å komme dit 
man nå er.

– Dersom noen nå mot formod-
ning skulle lykkes med å få dette 
stanset for å begynne helt på nytt 
et annet sted, tror jeg ikke vi får 
noe nytt Munch-museum. Vi har 
kommet så langt at det vil være 
meningsløst å stanse, sier Hen-
richsen. 

Kulturbyråd Rina Mariann Han-
sen ønsker ikke å kommentere 
innspillene fra aksjonsgruppen.

– Jeg registrerer at bystyret har 
fått et innbyggerforslag om dette. 
Den videre behandlingen bestem-
mes av bystyret. Vi vil selvfølgelig 
kommentere dette overfor bysty-
ret hvis vi blir bedt om det, sier 
Hansen.
arve.henriksen@aftenposten.no

oa@aftenposten.no

Aktivister vil stanse Lambda
Fakta

Det nye Munchmuseet
XX Vedtatt i Oslo bystyre oktober 
2014 mot stemmene til Frem-
skrittspartiet, Miljøpartiet De 
Grønne og Rødt
XX Størrelse: ca. 25.000 m²
XX Arkitekt: Estudio Herreros
XX Byggherre: Kultur- og idretts-
bygg (KIB), Oslo kommune
XX Målet er 500.000 besøkende i 
det nye museet
XX Brutto kostnadsramme: 2,7 
milliarder kroner, justert for 
prisstigning
XX Ferdigstillelse: Planlagt 2019

Det nye Munchmuseet i Bjørvika skal stå ferdig i 2019. FOTO: HERREROS/LPO/MIR

En aksjonsgruppe krever at det nye Munchmuseet i Bjørvika må stoppes 
inntil det foreligger nye kostnadsberegninger. 

2,8 millioner nord-
menn med Canal 
Digital-abonnement 
har mistet de 13 
Discovery-kanalene i 
TVNorge-familien.

Eierselskapet Discovery 
Networks har fått kritikk 
fordi det knapt er mulig 
å strømme program-
mene fra nett og inn på 
TV-skjermen. I går kom 
første del av løsningen: 
En app for eiere av An-
droid-mobiler. Den lar 
deg strømme alle pro-
grammene, både live og 
i opptak, til enhver stor 
skjerm via en Chrome-
cast (som er Googles ri-
melige strømmedings). 

For å finne appen, må 
du søke på «D Play» i Goo-
gle Play Store, og tegne et 
månedsabonnement til 
79 kroner. Dette beløpet 
har Canal Digital, som 
har brutt forbindelsen 
til Discovery Networks, 
lovet å refundere til sine 
kunder. Fortsatt mangler 
en løsning for de mange 
som har Apple-produk-
ter. Discovery jobber 
med å få ferdig en løs-
ning også der. 

MEDIER

TVNorge 
ute på 
Android/
Chromecast

I morgen lanserer Jurit-
zen-forlagene en «poli-
tisk westernkrim» som 
Anders Lange i sin tid 
skrev. I over 40 år ble den 
flyttet fra skuff til skuff. 
Da mappen havnet hos 
Per Sandberg, ga han den 
til Juritzen-forlagene.

Nå utgis Herre, hold 
hjertene varme! i samar-
beid med Anders Langes 
familie. Ifølge forlaget 
kaller historiker og for-
fatter Hans Olav Lahlum, 
som har skrevet forordet, 
verket for «en svært egen-
artet roman».

Boken lanseres i Frem-
skrittspartiets lokaler i 
Tostrupgården. (NTB)

KRIM

Slipper ukjent 
Anders Lange-
krim
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«En bok som ikke kan unngå 
å gjøre inntrykk på leseren.»

«Gnistrer»

-VG

- Dagbladet
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