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Det er fristende å ty til sitater fra 
Edvard Munchs egen penn (som 
i overskriften her) når jeg skal 
oppsummere prosjektet for nytt 
Munch-museum. Kanskje ville 
det vært enda mer treffende å 
finne noe hos Franz Kafka: En fø-
lelse av absurd uvirkelighet slår 
en jo. Alle politiske partier øn-
sker et nytt museum for Norges 
største bidrag til verdens kunst-
historie. Men ingen vet i øyeblik-
ket hvordan, hvor og når det skal 
bli til. Ingen.

Ap + Høyre
I en så stor sak burde det ideelt 
sett ha eksistert en robust storal-
lianse av Høyre og Arbeiderpar-
tiet for å sikre stort flertall for 
én løsning. Kan en slik allianse 
bli til? Vel, Høyre går for Bjørvi-
ka, Arbeiderpartiet for Tøyen, og 
foreløpig ser de absolutt ikke ut 
til å kunne møtes. Det medfører 
at fløypartiene SV og Frp nå kon-
trollerer saken.

Den mann eller kvinne som 
igjen greier å skaffe varig flertall 
for ett alternativ, vil derfor gjøre 
Oslos Munch-arv på 25 000 ver-
ker en svær tjeneste. Ja, den per-
sonen er en politisk entreprenør 
som fortjener et auditorium i det 
nye museet oppkalt etter seg.

Bjørvika fikk flertall og politisk 
forankring i Oslo bystyre både i 
2008 og i 2009. Noe av det som 
har skapt størst problemer for 
Lambda, er at det på denne tiden 
aldri ble lagt til rette for og satt 
av tid til en bred offentlig debatt 
om samtlige av de tre prosjekte-

ne som ble innstilt.
Hvis annenplassvinneren Yin 

Yang fra Bjørvika-konkurransen 
var blitt valgt av politikerne, ville 
byggingen snart vært i gang. Fle-
re og flere, både politikere, kul-
turfolk og medier, begynner nå å 
interessere seg for andre løsnin-
ger i Bjørvika enn Lambda. Også 
blant arkitekter finnes det svært 
delte meninger om Lambda. Og 
det har skjedd før at førsteplass-
vinnere er valgt bort etter kon-
kurranser.

Manglende legitimitet
Utbyggere og politikere tok aldri 
på alvor alle dem som har ment 
at Lambda ikke er et godt nok 
prosjekt. Det hjalp slett ikke på at 
arkitekter ofte skyr offentlighet, 
ikke kan snakke for seg, og heller 
ikke har stor sans for politikeres 
og borgeres dømmekraft.

Den manglende diskusjonen 
av Bjørvika-juryens innstilling, 
der Operaens styreleder Ellen 
Horn og Nasjonalmuseets di-
rektør Audun Eckhoff var to av 
medlemmene, har slik bidratt til 
å svekke Lambdas legitimitet i 
offentligheten. Dessuten har til-
hengerne av Lambda vært frykte-
lig sene med å komme på banen 
– inkludert juryen og politikerne. 
I noe omfang har det først skjedd 
sent i høst.

De har nå lært at Norge er et 
land av åndelige anarkister uten 
voldsom respekt for kultur- og 
kunnskapselite (noen er lei seg 
for det, de fleste av oss slett ikke.)

Enormt potensial
Munch-museet i Bjørvika, enten 
det blir Lambda eller noe an-
net, har potensial til å bli et av 
de mest sentrale internasjonale 
museer i samtiden. De enorme 
suksessene med store Munch-ut-
stillinger i Europa og USA de siste 
årene viser det.

En liten trøst: De nye rundene 
og omkampene viser hvor vikti-
ge de store byggeprosjektene er 
for nordmenn, ikke det motsat-
te. De speiler politiske realiteter, 
enten vi liker dem eller ikke. Ek-
strarundene er slitsomme, men 
de gjør det endelige resultatet 
bedre. Omkamper er ikke demo-
kratiets skyggeside, derimot dets 
kvalitetssikring.

Men nå har prosessen snart 
tatt pinlig lang tid. Avgjørende 
beslutninger må tas i 2012.
knut.olav.amas@aftenposten.no

twitter.com/KnutOlavAmas

Sagt om Lambda

Tre om saken

m Dette vil gjøre 
Bjørvika til en av 

verdens mest spekta-
kulære samlinger av 
kulturinstitusjoner 
Erling Lae, daværende byrådsleder 
i Oslo, 2008

m Det er to politikere 
i nød som har  

stukket hodene 
sammen i denne saken 
Rune Gerhardsen, Oslo Ap, 
 om Giske og Lae i 2008

m Det ser ut som 
en del av den så- 

kalte Barcoden har re-
vet seg løs og er i ferd 
med å skli ut i vannet 
Peter Butenschøn, arkitekt, 

m Det blir ikke noe 
Lambda. Vi vil ta 

ansvar, og sikre at vi 
får fremgang. 
Libe Rieber-Mohn, Oslo Ap

m Dette synliggjør 
Oslo kommune 

som en ubehjelpelig 
oppdragsgiver for et 
stort og viktig prosjekt 
Kjersti Nerseth, president i Norske 
arkitekters landsforbund

m Blir Lambda opp-
ført, lover jeg at 

jeg skal lære meg norsk.
Da rekker jeg det akku-
rat til åpningstalen  
Juan Herreros, arkitekt

tegning: inge grØdum

28. mai 2008. Byrådsleder Erling Lae og kultur- og kirkeminister-
minister Trond Giske la frem planer for Vestbanetomten som staten vil 
kjøpe tilbake og utrede et nybygg for Nasjonalmuseet der. Et eventuelt 
nytt museum skal stå klart til 2014. Foto: morten Holm

Jan Carlsen,  
arkitekt og skribent
– Tilhengerne av 
Lambda klaget over 
sabotasje mot et 
politisk vedtak og en 
kompetent jury i en 
internasjonal arkitekt-
konkurranse.  Men hvor 
demokratisk forankret 
var den brå og ovenfra 
styrte beslutningen om 
å flytte Munch-museet 
fra Tøyen til Bjørvika? 
I mine øyne var det 
her, på byplannivå, den 
største feilen ble begått, 
med partiet Høyre i 
spissen.

Kjersti Nerseth,  
arkitektpresident
– Lambda er blitt offer 
for politisk spill fra ulikt 
hold. Dette har ført til 
at Oslo og Norge har 
mistet muligheten til et 
flott museum som ville 
oppnådd stor interesse 
og mange besøkende 
fra inn og utland. 
Prosessen har vært 
preget av hestehandel, 
soloutspill og omkam-
per. Forutsigbarhet i 
byplanlegging er helt 
avgjørende for å lykkes. 
Oslo politikerne har 
demonstrert at de ikke 
får det til. 

Stein-Olav Henrichsen, 
direktør for Munch-
museet
– Da Lambda ble pre-
sentert, kom det en del 
nedlatende kommenta-
rer og udokumenterte 
påstander som preget 
debatten og trivialiserte 
bygget. De ble ikke 
imøtegått tidlig og ble 
liggende til grunn for 
opinionen og de poli-
tiske prosessene. I den 
siste tiden har bygget 
«vokst seg sterkere» 
i manges øyne. Selv 
prøver jeg å ha en åpen 
holdning til mulighetene 
fremover.

Hva nå? Oslo og Norge trenger en 
politisk entreprenør av dimensjoner 
for å realisere det nye Munch-museet 
innen rimelig tid.

m Hvis annenplass-
vinneren Yin 

Yang fra Bjørvika-
konkurransen var 
blitt valgt av politi-
kerne, ville byggingen 
snart vært i gang.

Som et stort 
uendelig skrik

Kommentar
Knut Olav Åmås

å kultur- og 
debattredaktør
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