
KULTUR46 DAGSAVISEN
LØRDAG 5. DESEMBER 2015

Kulturredaktør Mode Steinkjer. Telefon 22 99 81 42.

Byrådet har ingen planer om å skrinlegge 
Lambda. Men Munchmuseets estimerte 
driftskostnader på godt over 300 milli-
oner kroner, skal under lupen det neste 
året. 

 ■ BENTE ROGNAN 
GRAVKLEV

– Det vi jobber etter nå er å 
realisere Lambda. Vi har ingen 
planer om å skrinlegge det, sier 
kulturbyråd i Oslo kommune, 
Rina Mariann Hansen (Ap). 

Det var i gårsdagens Dagsa-
visen at leder for Arbeiderpar-
tiets største partilag, Oslo 
Arbeidersamfunn, Fredrik 
Mellem, ba byrådet vurdere å 
skrote det nye Munchmuseet. 
Det samme har både Rødt og 
Frp gjort, og spekulasjonene om 
hva byrådet vil foreta seg med 
det nye Munchmuseet har vært 
mange, etter de foretok en full 
revurdering av byggingen av 
nytt hovedbibliotek i Bjørvika. 

Men Hansen har behov for å 
presisere at det ikke er selve 
byggingen byrådet nå ønsker å 
granske. 

– Det vi gjør nå er å se nær-
mere på dri� skostnadene som 
Munchmuseet har estimert, og 
vi skal diskutere det med dem, 
sier hun. 

Netto 344 millioner
Munchmuseet har, som Dagsa-
visen skrev i oktober, levert et 
estimat over framtidige dri� s-
kostnader for museet når de 
skal fl ytte inn i Lambda-bygget. 
Ifølge denne økonomiplanen 
ligger netto dri� sutgi� er for 
museet på 344 millioner 
kroner i 2020. Dette kommer 
blant annet av en vesentlig 
høyere sikkerhet, bemannings-
økning, og en husleie på rundt 
100 millioner 
kroner årlig. 
Selve fl yttingen 
vil koste 
museet 39 mil-
lioner kroner, 
og de ser for seg 
en oppbeman-
ning som vil 
koste 23 milli-
oner kroner. Til sammenligning 
har dagens museum årlige 
dri� skostnader på 85 millioner 
kroner. 

– Vi må gå fl ere runder med 
Munchmuseet. Det legges opp 
til en svært høy dri� skostnad, 
men de er villig til å se på tallene 
med oss, sier Hansen. 

Hestehandelen
At Oslo Arbeidersamfunn har 
uttalt at byrådet bør revurdere 
byggingen av Munchmuseet, 
synes ikke Hansen er problema-

tisk. 
– Lokallagsle-

dere skal få 
mene det de vil. 
Men jeg vil 
understreke at 
det ikke er noen 
som har klart å 
få bystyrefl er-
tall for andre 

alternativer enn Bjørvika, sier 
hun. 

Da SV ble enige med det bor-
gerlige byrådet om at Munch-

museet skulle ligge i Lambda-
bygget i Bjørvika, skapte det 
tumulter i Oslo Ap, som måtte 
diskutere internt før de til slutt 
bestemte seg for å trekke sine 
alternative forslag og støtte 
avtalen. Før den tid var Ap 
tydelige på at det var Tøyen som 
var deres foretrukne alternativ.

Etter avtalen ble lagt fram 
kom Frp og Ap på banen med en 
alternativ løsning: Lambda-
tomten skulle bli solgt til Hav 
Eiendom, med sikte på at det 
skulle bli et akvarium på 
tomten, og det skulle gjennom-
føres en arkitektkonkurranse for 
nytt Munchmuseum på Tøyen 
eller Tullinløkka. Sammen med 
en tiltakspakke for opprusting 

av Tøyen forsøkte de å lokke til 
seg SV, men de lyktes ikke. 

Oslo Ap sluttet seg dermed til 
den såkalte Tøyenavtalen, og 
etter det har de støttet oppfø-
ringen av Lambda. 

Vurderer Munch
Men det skapte usikkerhet da 
Raymond Johansen (Ap) fi kk 
spørsmål om byggingen av Mun-
chmuseet under onsdagens pres-
sekonferanse om det nye hoved-
bibliotekets framtid. Johansen 
bekre� et at byrådet ønsker å 
kvalitetssikre også Munch-pro-
sjektet, slik de har gjort med 
biblioteket, og han svarte ikke 
absolutt ja på at Lambda vil bli 
realisert. 

I byrådets samarbeidserklæ-
ring står det at de vil sørge for at 
Munchmuseet blir fullført, men 
det står ingenting om hvor. 

Rina Mariann Hansen (Ap) 
uttalte til Dagsavisen etter 
høringen om hovedbibliotekets 
budsjettsprekk, at hun ikke følge 
seg trygg på byggingen av Mun-
chmuseet. Nå er det Geir Lippe-
stad (Ap) som er ansvarlig byråd 
for selve byggeprosessen.

– Byrådet skal sørge for at han 
og Kultur- og idrettsbygg skal ha 
god styring på prosjektet, og vi 
skal bli enda bedre kjent med tal-
lene nå framover, sier Hansen. 

Statlig bidrag
Staten bidrar med 605 milli-
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• Men vil redusere 
driftskostnadene

Vi håper å 
få statlig bidrag 
til driften. 

Rina Mariann Hansen (Ap),
kulturbyråd

 ■ I 2009 var estimert 
kostnadsramme for 
Lambda 1,63 milliarder 
kroner. Det ville tilsvart 
1,87 milliarder i 2014-
verdi. 

 ■ I mars 2014 kom det 
fram at byrådet ikke hadde 
regnet med kostnader til 
tomt og infrastruktur, og 
at egentlig pris ville bli 
høyere. 

 ■ I juni 2014 la de fram 
kostnadsestimat som viste 
at kun byggingen ville 
koste over 2 milliarder 
kroner. 

 ■ Museet ble endelig ved-
tatt bygget i oktober 2014 
med en kostnadsramme på 
2,76 milliarder kroner. 

 ■ Ifølge estimater fra 
Munchmuseet vil drifts-
kostnadene i 2020 ligge på 
344 millioner kroner årlig. 
Dette blant annet fordi de 
har større behov for sik-
kerhet, og mer personale. 

 ■ Kilder: Oslo kommune, 
Dagsavisen, NTB

Billettene til konserten med 
Adele på Telenor Arena 1. 
mai neste år, ble ifølge NRK 
revet bort på 20 minutter.

– Vi har gjennom 28 år 
arrangert mange store kon-
serter, som Springsteen og 
Metallica, men dette er nok 
et av de raskeste salgene vi 
har hatt, sier markedssjef 

og billettansvarlig i Live 
Nation, Kristin Svendsen, 
til NRK. På spørsmål om 
fans som ikke fikk sikret seg 
Adele-billett kan håpe på 
en ekstrakonsert, må hun 
skuffe: – Dessverre. Vi har 
bare blitt tildelt én konsert, 
sier markedssjefen.  (NTB)

Ingen ekstrakonsert Åsne Seierstads bok, «En av 
oss», om Anders Behring 
Breiviks terrorhandlinger 22. 
juli i 2011, er på New York Times' 
liste over årets ti beste bøker. – 
Jeg er overveldet over motta-
kelsen i USA, og rørt over at 
boken når fram, og blir lest, med 
det alvor og tyngde som det å 
være på denne listen tilsier, sier 
Åsne Seierstad.  (NTB)

En av ti beste

 N SLIK HAR PRISEN VOKST



Det Norske Kammerorkester
Terje Tønnesen leder
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Jul på arabisk

Tsjaikovskij Serenade for strykere
Syriske julesanger 
Bach Utdrag fra Juleoratoriet og 
Matteuspassjonen 
Praetorius Es ist ein ros’ entsprungen
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oner kroner til byggingen av 
Munchmuseet. Men byrådet 
vil også søke om støtte til 
driften, bekrefter Hansen. 

– Vi håper å få et statlig 
bidrag til driften, men vi må 
først lande tallet for hvor 
høye driftskostnadene blir før 
vi ber om en spesifikk andel 
av beløpet. Nå må vi også 
huske at Munchmuseet har et 
betydelig inntektspotensial, 
og det skal vi se nærmere på, 
sier hun.

Munchmuseet anslår at det 
vil kunne trekke 500.000 
besøkende årlig i det nye 
museet. 
bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no
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Det ble enighet om Munchmuseet etter at SV kjøpslo med det borger-
lige byrådet.  ILLUSTRASJON: MIR/HERREROS ARQUITECTOS
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Rockestjernen Scott Weiland 
(48) ble funnet død om bord på 
turnébussen, ifølge TMZ rett 
før han skulle gå på scenen 
med bandet sitt, The 
Wildalbouts. Weilands 
manager bekreftet den triste 
nyheten overfor Rolling Stone. 
Flere medier skriver at 
Weiland døde mens han sov. 
Familien hans ber om ro, ifølge 
Weilands offisielle Facebook-
side. Weiland slet med rusmis-
bruk store deler av livet, men i 
april i år uttalte Weiland, som 
slapp platen «Blaster» med 
The Wildabouts måneden før, 
at han slet med samme pro-
blem som Keith Richards: – 
Folk stiller ham fremdeles de 

samme spørsmålene som for 
30 år siden, selv om han er en 
fullstendig annen person. Og 
jeg er en helt annen person enn 
jeg var for 15 år siden, sa han 
til Rolling Stone, og fremholdt 
at han hadde vært nykter i 
flere år. Nå sørger rockekolle-
gene over den velkjente 
stemmen i band som Stone 
Temple Pilots og Velvet 
Revolver, som begge ga ham 
fyken. «Helt fra meg, jeg 
tenker på familien hans i 
kveld», skrev Jane's 
Addiction-gitarist Dave 
Navarro. Weiland spilte på 
Øya i 2004 med Velvet 
Revolver.  (NTB)

Rockeverdenen 
sørger over Weiland

Scott Weiland, tidligere vokalist i Stone Temple Pilots og Velvet 
Revolver, er død, 48 år gammel.  FOTO: NTB SCANPIX

Megadeth med Dave 
Mustaine i spissen rykker 
inn på Tons of Rock-
festivalen i Halden 25. 
juni. Også svenske Pain og 
norske Nekromantheon og 
Eurotrash er klare for roc-
kefestivalen, som allerede 
har på plass Black Sabbath 
og Alice Cooper, melder 
NTB.

– De to første årene har 

virkelig satt Tons of Rock 
på kartet, og interessen 
rundt festivalen er helt 
enorm, sier bookingsjef 
Jarle Kvåle. Ifølge presse-
meldingen knuser billett-
salget alle rekorder, med 
flere billettkategorier som 
allerede er utsolgt, mens 
det fredag kun var 500 
dagspass igjen til åpnings-
dagen 23. juni.  (NTB)

Megadeth til Tons Of Rock
Joel og Ethan Coens stjernespek-
kede komedie «Hail Caesar!» åpner 
neste års filmfestival i Berlin. De har 
vært i Berlin før, med «True Grit» i 
2011 og «The Big Lebowski» i 1998. 
Den nye filmen byr på sterke navn 
som George Clooney, Scarlett 
Johansson, Josh Brolin, Tilda 
Swinton, Jonah Hill, Channing 
Tatum, Ralph Fiennes og Frances 
McDormand. «Hail Caesar!» får 
norsk premiere 26. februar.  (NTB)

Åpner i Berlin


