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i skarp kontrast til Lambda-for-
kjemperne som har fremstilt Tøy-
en som en bakevje, sier Moxnes.

– Byrådet har varslet full gjen-
nomgang av alle dyre byggepro-
sjekter. Vi vil fortsette å påpeke 
alle fordelene som ligger i et nytt 
bygg på Tøyen. Vi kan få et mo-
derne museum til en mye lavere 
pris. Mitt inntrykk er at det er li-
ten entusiasme for Lambda hos 
våre samarbeidspartnere i Byrå-
det, sier Moxnes.

– Vil ha ny vurdering
Oslo Arbeidersamfunn vil også 
ha ny vurdering av Lambda. Le-
der Fredrik Mellem uttalte nylig til 
Dagsavisen at byrådet burde vur-
dere å skrote hele Lambda.

– Og det får jeg ikke kritikk for å 
uttale. Det er ingen stor entusias-
me for Lambda i Arbeiderpartiet, 
sier Mellem til Aftenposten.

– Da det nye byrådet bestemte 

seg for å videreføre byggingen 
av det nye hovedbiblioteket, an-
tydet byrådsleder Raymond Jo-
hansen (Ap) at han ønsker å kva-
litetssikre Munch-prosjektet. Det 
nye Munchmuseet, Lambda, er så 
vidt påbegynt, og det er en frykt at 
prosjektet vil lide samme skjeb-
ne som biblioteket: Nemlig at 
vanskelige grunnforhold og un-
dervurderte kostnader vil føre til 
kostnadssmell, sier han. Mellem 
frykter flere kostnadsoverskridel-
ser for Lambda og at det blir ufor-
holdsmessig dyrt i drift.

– Det er påfallende hvordan alle 
byggeprosjekter som blir igang-
satt i Oslo kommune, blir fullført, 
uansett hvor feil kalkylene har vist 
seg å være. Forskjellen er at sta-
ten har rygg til å bære slike over-
skridelser. Det har ikke Oslo kom-
mune. Nå har vi fått et byråd med 
en større økonomisk ansvarlighet 
enn det forrige byrådet, og vi av-

venter en ny kostnadsgjennom-
gang av store byggeprosjekter, 
sier Mellem, som leder det stør-
ste lokallaget i Oslo Arbeiderparti.

Aksjon på Tøyen
Aksjonen La Munch bli på Tøyen har 
hittil drøyt 2000 underskrifter. Ak-
sjonsgruppen ber Oslo bystyret og 
byrådet på ny vurdere Tøyen-alter-
nativet. På hjemmesiden henviser 
Tøyen-aksjonen til historien fra 
1963 da Munch-museet åpnet, og 
Munchs kunst fikk et varig hjem 
i et område der kunstneren selv 
vokste opp. 

– På Tøyen ligger alt til rette for 
en utbygging, som vil gi et bedre 
museum for halve prisen. Her er 
museet en del av bylandskapet. 
Hit søker titusener for rekreasjon 
og opplevelser. Adkomsten er en-
klere enn til havnebassenget, med 
5 minutters gange fra egen T-ba-
nestasjon. Turister trenger ikke 

et signalbygg for å finne veien til 
Munchs livsverk. Ingen har hel-
ler uttrykt noe ønske om det. Vi 
støtter derfor bystyrets tidligere 
enstemmige vedtak fra 2005 om å 
beholde Munch-museet i kunstne-
rens barndomsmiljø, skriver ak-
sjonsforkjemperne. 

Noen av underskriverne er: 
Anja Breien, Aage Borchgrevink, 
Peter Butenschøn, Signe Horn, 
Finn Graff, Dag O. Hessen, Eivind 
Otto Hjelle, Kjell Lund, Magne Mal-
manger, Erling Skaug, Rune Slag-
stad, Anine Kierulf, Eivind Smith, 
Thorvald Steen, Fredrik Torp, Jan 
Erik Vold, Vigdis Ystad, Linn Stals-
berg, Anders Eckhoff, Per Qvale, 
Nina Aabel og Oslo Byes Vel. Opp-
ropet støttes av Tøyen Beboerfo-
rening, Gamlebyen Beboerfore-
ning, Tøyen og Nedre Kampen 
Vel, Grønland Beboerforening og 
Redd Bjørvika.

Ser på driftskostnadene
På spørsmål om det er helt uteluk-
ket med en omkamp om Lambda, 
og å vurdere Tøyen-alternativet på 
nytt, svarer kulturbyråd Rina Ma-
riann Hansen:

– Byrådet forholder seg til de 
vedtakene bystyret har gjort. 

– Blir det en gjennomgang av 
driftskostnadene knyttet til 
budsjettet for 2017, eller skjer 
det noe før det?

– Vi har fått et innspill fra Mun-
chmuseet til driftskostnader i det 
nye bygget. I budsjettet for 2017 
må vi legge inn i økonomiplanen 
hva vi mener er riktig nivå for drift 
av Munchmuseet fra 2020. Frem til 
vi legger frem budsjettet for 2017 
skal jeg ha en diskusjon med mu-
seet for å finne ut hvor mye vi me-
ner er riktig, sier kulturbyråd Rina 
Mariann Hansen.

heidi.borud@aftenposten.no

Fakta

Det nye Munchmuseet
XX Lambda – det nye Munchmuseet i Bjørvika, Oslo
XX Vedtatt i Oslo bystyre oktober 2014 mot stemmene  
til Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt
XX Størrelse: ca. 25.000 m²
XX Arkitekt: Estudio Herreros
XX Byggherre: Kultur- og idrettsbygg (KIB), Oslo kommune
XX Brutto kostnadsramme: 2,7 milliarder kroner, justert for prisstigning
XX Ferdigstillelse: Planlagt 2019

Utstillingen med Vincent van Gogh (t.v.) og Edvard Munch trakk fulle 
hus på Tøyen. FOTO: VEGARD KLEVEN

Sjikanøst. Grov. Stygg og usmakelig.   
Men presseetisk akseptabel, mente PFU om 
iTromsø-leder. Les saken på  ap.no/kultur

peer gynt
stemnet

vinstra, 5. - 14. august 2016
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Siste sjanse med
MADS OUSDAL
i rollen som Peer Gynt

ÅRETS JULEGAVE
“Jeg fikk Peer Gynt i 30-årsgave for ni år
siden, til sommeren kommer jeg tilbake
for tredje gang” Linda Slåttum, Søndre Land

“Jeg og sønnen min på 14 år fikk Peer
Gynt i gave av mine foreldre. Vi ble
begge trollbundet, og har kommet
tilbake.” Linda Veronica Moen, Drammen
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81.898
Nesten 82.000 kinogjengere benket seg onsdag 
for å se Star Wars: The Force Awakens. Det er 
ny kinorekord – aldri har så mange sett en film 
på åpningsdagen. Stjernekrigen i en galakse 
langt, langt unna slår Harry Potter & Dødsta-
lismanene del 2, som satte rekord i 2011 med 
81.469 besøkende på åpningsdagen. – Tallene 
i dag er over all forventning. Dette var litt av 
en julepresang, sier Inger Warendorph, daglig 
leder hos The Walt Disney Company i Norge. 
(NTB) 
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– Dette er godt nytt for alle 
som fortsatt vil ha Munch-
museet på Tøyen, sier bysty-
remedlem Bjørnar Moxnes.

Ta en titt på grafen: Fra 2005 har 
antall besøkende øket fra drøyt 
66.000 til 250.710. I år har museets 
stor attraksjon vært utstillingsse-
rien som setter Munchs kunstner-
skap i forhold til andre kunstnere. 
Det begynte med Bjarne Mel-
gaard, fortsatte med Vincent van 
Gogh og nå vises Vigeland+Munch 
frem til 17. januar. Neste år fort-
setter utstillingsrekken med in-
ternasjonale kanoner som Robert 
Mapplethorpe, Jasper Johns og As-
ger Jorn.

Van Gogh trakk flest
Det er først og fremst Van 
Gogh+Munch-utstillingen som 
bidrar til rekorden: 170.000 besø-
kende har sett utstillingen som 
sammenstilte nærmere 100 verk 
av de to mesterne. 

Direktør Stein Olav Henrichsen 
mener det er to hovedforklarin-
ger på de gode publikumstalle-
ne. – Et godt utstillingsprogram 
og det arbeidet vi har gjort med 

å bygge opp markedsføring og al-
liansebygging med næringsliv og 
kulturlivet forøvrig er viktig, sier 
Henrichsen.

– En snakkis!
– Også neste år har vi sterke navn 

på utstillingsprogrammet. Det er 
veldig inspirerende for oss som 
jobber her at vi faktisk har syv-
doblet besøk fra det lokale publi-
kum og vi har stadig flere unge 
besøkende. Det begynte med Mel-
gaard-utstillingen. Vi er faktisk 

blitt en snakkis, sier Henrichsen.
Han synes det er spesielt glede-

lig at den store økningen i 2015 
kommer fra det lokale publikum.

– De jeg begynte i stillingen i 
2010, sa jeg at målet var at vi skul-
le doble antall besøkende før vi 
flyttet inn i nytt museum. Da vir-
ket det som en drøm. Nå er det fak-
tisk en realitet, sier Henrichsen. 

Han mener Lambda-prosjektet 
er godt forankret. 

– Vi holder oss innenfor ram-
men og er godt forankret i bysty-
rets vedtak, sier han.

– Folk finner veien til Tøyen
Men Tøyen-forkjemperne nekter 
å gi opp. Rødt-leder og bystyre-
medlem Bjørnar Moxnes sier til 
Aftenposten at besøkstallene er 
godt nytt for alle som fortsatt vil 
ha museet på Tøyen.

– Folk finner faktisk frem til 
Tøyen og Munchs kunst. Det står 

Munchmuseet på Tøyen har 
passert 250.000 besøkende i år. 
Utstillingen med Vincent van Gogh 
dro alene inn 170.000 mennesker.

Publikums
rekord for 
Munch
museet 

Besøkstall Munchmuseet

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

20052004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Antal besøkende

Kilde: Munchmuseet, Oslo

66.332

57.827

106.701

127.812

112.454

128.315

124.586

123.154

125.175

205.184

125.163

250.710

Direktør Stein Olav Henrichsen 
gleder seg over gode besøkstall 
ved Munchmuseet. 

Lang kø utenfor Munchmuseet 
på Tøyen i august i år. 170.000 
mennesker så utstillingen med 
Vincent van Gogh og Edvard 
Munch.  
FOTO: KRISTIN JONASSEN NORDBY

Natalie Portman (t.h.) er 
nyeste skuespiller ut som 
skal prøve seg i rollen som 
Jacqueline Kennedy. Forri-
ge gang var det Katie Hol-
mes som gjenskapte den 
ikoniske presidentfruen. 

Nå er det snakk om en 
ny biografisk kinofilm kalt Jackie, som ifølge Deadline nå 
straks er under innspilling i Paris. Der skal regissør Pablo Lar-
raín ta for seg hva som skjedde med Jacqueline Kennedy i de 
fire første dagene etter attentatet mot presidentektemannen 
John F. Kennedy. (NTB)

FILM

Portman prøver seg på Jackie O

Emma-Lisa Namløs’ debut-
bok Hybrid tar for seg en 
uvanlig idé. Hva skjer når uli-
ke dyrearter forelsker seg i 
hverandre og setter barn til 
verden? På coveret er det en 
krysning av en hårløs rase-
katt og en sjimpanse. Nam-
løs sier boken vekker opp-
sikt når hun kommer inn 
hos bokhandlerne for å  sel-
ge den. (NTB)

LITTERATUR

Skapte et  
nytt dyreunivers 

Trondheim mister Urørt-fi-
nalen. I stedet vil uetablerte 
band kappes om seieren for-
an byLarm-publikummet i 
Oslo. Det skjer lørdag 5. mars, 
som avslutning på bransje-
festivalens siste kveld, mel-
der NRK. Vinnere av Urørt har 
vært blant andre Side Brok, 
Ida Maria, Honningbarna og 
årets vinner Kristian Kristen-
sen. (NTB)

MUSIKK

Urørt-finalen  
flytter til byLarm

Bystyremedlem Bjørnar Moxnes 
jobber fortsatt for en ny vurde-
ring av Tøyen-alternativet.


