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Aftenpostens kampanje-journalistikk til 
støtte for Lambda-prosjektet topper seg med 
lederartikkelen 18. februar «Lambda må ikke 
stoppes nå». Det kan derfor være nyttig å 
minne om forhistorien for den situasjonen 
som vi står overfor i dag.

Munch-museet har vært offer for et poli-
tisk spill hvor Oslo Høyre har handlet konse-
kvent, mens Fremskrittspartiet, Arbeiderpar-
tiet og SV etter tur har latt seg manipulere og 
utmanøvrere.

Da Munch-museet ble etablert i 1963, ble 
stedsvalget drevet igjennom av Arbeiderpar-
tiet mot Høyres ønsker.

Muligheten til revansj kom etter at Vest-
banestasjonen ble nedlagt og Høyre kom i 
posisjon. I februar 2005 ble det kjent at Oslo 
kommune hadde kjøpt Vestbanetomten av 
Statsbygg, og at Høyre-byrådet hadde «be-
stemt» at Munch-museet skulle flyttes til 
Vestbanen. Sterk motstand høsten 2005 førte 
imidlertid til at forslaget falt, hvoretter by-
styret enstemmig gikk inn for Tøyen.

Kulturkabalen
Deretter skjedde det lite, inntil 27. mai 2008 
da daværende kulturminister Trond Giske, 
sammen med daværende byrådsleder Erling 
Lae, la frem sin «kulturkabal» for lokalise-
ring av en rekke av byens og landets kultur-
institusjoner. Munch-museet, Deichmanske 
og Stenersenmuseet skulle havne i Bjørvika, 
mens Vestbanetomten skulle huse Nasjonal-
museet.

Slik ble det duket for byrådets stormløp for 
å realisere visjonen om flytting av museet til 
Bjørvika, inkludert prosessen hvor Lambda 
ble kåret som vinner etter en farseaktig arki-
tektkonkurranse.

Hele operasjonen foregikk i strid med to 
grunnleggende forutsetninger – vedtaket 
fra 2005 om at museet skulle forbli på Tøyen, 
samt reguleringsplanen for Bjørvika.

Det bystyret som i 2008 lot seg forlede til å 
hoppe på Laes og Giskes kulturkabal, gjorde 
det uten politisk mandat. 

Dette bystyret var valgt i 2007, da spørs-
målet om omgjøring av lokaliseringsvedta-
ket ikke sto på programmet. Det var denne 
politiske forankringen som byrådsleder Lae 
& Co. glemte å få med seg, i iveren etter å 
forvise Munch til en 14-etasjers gapestokk i 
Bjørvika. 

Bondefanget
Før kommunevalget i 2011 innså Frp at de 
hadde latt seg bondefange av Høyre i denne 
saken. Men i stedet for å støtte det opprin-
nelige Tøyen-vedtaket, lanserte FrP et tredje 
alternativ: Å flytte museet til Nasjonalgal-
leriets lokaler. Situasjonen høsten 2011 var 
dermed at man hadde tre alternativer, hvor 
ingen hadde flertall i bystyret: Bjørvika/
Lambda (Høyre og Venstre), Tøyen (Ap og SV) 
og Nasjonalgalleriet (Frp).

Som pris for å snu i saken, foreslo SV en 
«Tøyen-pakke», hvor kommunen skulle bru-
ke noen hundre millioner kroner på å ruste 
opp bydelen – som plaster på det såret det 
ville være å miste Munch-museet. Ap bet på 
agnet, og Høyre kunne triumferende fortset-
te sitt hardkjør for å virkeliggjøre visjonen 
om Lambda.

At MDG har bedt om en ny gjennomgang 
av prosjektet, er oppløftende. Skal vi få opp-
leve at byens myndigheter tar lærdom av 
Fjellvettregel nr. 8 – at det er ingen skam å 
snu i tide?

Lambda må stoppes – nå!

Munchmuseet. Det er ingen skam å snu i tide.  
At MDG har bedt om en ny gjennomgang  
av prosjektet, er oppløftende.  
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Kort sagt

Sette Midtøsten 
i brann for egne 
interessers skyld
Rødt får kritikk i Aftenposten for 
ikke å kritisere russisk bombing 
i Syria. «Den totale mangelen på 
kritikk av Russlands rå maktpoli-
tikk i Syria er påfallende», skriver 
Gunnar Falck-Ytter i sitt debatt-
innlegg nylig. Denne kritikken 
har feil adresse. 13. februar arran-
gerte Rødt demonstrasjon uten-
for Stortinget, med parolene 
«Mat og medisiner – ikke bom-
ber», og «Støtt fredsforhand-
lingene – det er ingen militær 
løsning i Syria». Mange andre or-
ganisasjoner hadde også sluttet 
seg til. Blant annet flere fredsor-
ganisasjoner, Oslo SV, LO i Oslo 
og Det syriske samfunn i Norge. 
Falck-Ytter må gjerne bli med på 
neste demonstrasjon mot kri-
gen. Det er nok å ta tak i. 

Et viktig krav i dagens situa-
sjon er også at regionale stor-
makter må slutte å sende våpen 
og penger til «sine» opprørs-
grupper i Syria. Norges NATO-
allierte Tyrkia har i skrivende 
stund begynt å angripe kurdere 
inne i Syria og fortsetter å levere 
rakettdrevne raketter og andre 
livsfarlige våpen til islamistiske 
opprørsgrupper som samarbei-
der nært med al-Qaida på slag-
marken. Dette er en livsfarlig 
politikk som kan eskalere kon-
flikten kraftig. Rødt vil protes-
tere mot alle stormakter som ri-
sikerer å sette Midtøsten i brann 
for egne interessers skyld.
Stian  Bragtvedt
internasjonalt ansvarlig, Rødt 

Selg Munch- 
samlingen  
til staten!
Ved MDGs siste utspill om utred-
ning av et nytt Munch-museum 
på Tøyen, er denne gamle poli-
tiske saken igjen blitt aktuell. I 
de senere år er kommunen blitt 
pålagt stadig større oppgaver 
i forbindelse med utbygging 
av veier, skoler og barnehager 
for en voksende by. For Edvard 
Munch var det maktpåliggende 
at alle fikk tilgang til hans kunst. 
Derfor testamenterte han sam-
lingen til det offentlige ved Oslo 
kommune. Det kunne like gjer-
ne vært til staten.

Kommunen er fattig, staten 
rik! Det vil derfor være fornuftig 
at kommunen selger Munch-
samlingen til staten til markeds-
pris. Munch er blitt et ikon som 
tilhører hele vår nasjon. Staten 
er derfor en vel så naturlig eier 
av samlingen. Det bør være en 
statlig oppgave både å bygge og 
å drifte det nye museet i Bjør-
vika. En tolkning av testamentet 
stenger ikke for salg av kunst-
samlingen til staten. For pen-
gene kommunen mottar ved sal-
get og besparelsene ved å slippe 
å bygge museet i Bjørvika, kan 
kommunen få rettet opp noe av 
etterslepet i infrastruktur innen 
samferdsel, barnehage og skole, 
helse og omsorg – til stor glede 
for alle som bor i byen vår. 
Peter Meidell
Oslo 

Reisevane- 
undersøkelse viser 
at én av tre sykler
I Aftenposten 18. februar etter-
spør Johnny Johnsen fra Nord-
strand dokumentasjon på utsag-
net «én av tre sykler daglig eller 
ukentlig i sommerhalvåret» i 
vårt debattinnlegg «Mer sykling 
er mulig – hvis vi legger til rette», 
som sto på trykk i samme avis 16. 
februar. Tallet er hentet fra Oslo 
kommunes reisevaneundersø-
kelse (RVU) fra 2013, hvor nær-
mere 2400 innbyggere mellom 
18 og 75 år deltok. Undersøkelsen 
var med til å danne kunnskaps-
grunnlaget for kommunens 
nåværende sykkelstrategi. Hvor 
mye befolkningen sykler, varie-
rer i stor grad mellom bydelene: 
Innbyggerne i de sentrumsnære 
bydelene sykler mest, og vest sy-
kler mer enn øst. 

Rapporten finnes i sin helhet 
på Oslo kommunes hjemmesi-
der for sykkelprosjekter.
Liv Jorun Andenes
kommunikasjonsrådgiver, 
Sykkelprosjektet,  
Oslo kommune 

Steinberg stasjon, 
til glede for mange!
Bildet av en øde Steinberg sta-
sjon skulle fortelle verden om 
140 bortkastede millioner. Men 
var det sant?

140 millioner brukt på en liten 
stasjon som ingen benytter! Det 
var inntrykket Aftenpostens le-
sere satt igjen med etter artikle-
ne 7. og 14. januar. At det meste 
av midlene var brukt på opp-
graderinger ved Gulskogen og 
Hokksund, utbedringer som var 
foreslått uavhengig av gjenåp-
ningen av Steinberg stasjon, ble 
ikke nevnt, selv om informasjo-
nen var gitt journalisten. 

7. januar fortalte man om en 
nedgang i passasjertallet i ok-
tober 2015, første måned etter 
gjenåpning, sammenlignet med 
oktober 2012, rett før stengin-
gen. Den 14. kunne man fortelle 
at novembertallene viste vekst 
måned mot måned, men artik-
kelen for øvrig var full av argu-
menter for hvorfor det nok like-
vel ikke var klokt med drift ved 
stasjonen. 

I forbindelse med begge sake-
ne leverte vi en mengde fakta til 
journalisten. Utvalget hans støt-
tet utelukkende tittelen «Fikk 
140 mill. for å redde stasjonen – 
færre brukte den», og bildet av 
en folketom stasjon – knipset 
i 12-tiden da pendlerne var på 
jobb forlengst.

Det er mulig dette er innenfor 
såkalt god presseskikk. Om det 
er god journalistikk, er en an-
nen sak. 
Olav  Gåserød
leder, Aksjonsgruppa for Be-
varing av Steinberg Stasjon 
Stig-Magne Pedersen
leder, Steinberg velforening 

Underholdende 
grøss
Er Aftenposten begynt i under-
holdningsbransjen? Det er van-
skelig å tolke den voldsomme 


