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Tiden  
for omkamper 
er forbi. 

Hallstein Bjercke,  
nestleder i Oslo Venstre

Jeg ønsker å rope  
et varsku, sier  
førstekandidat for 
Venstre i Vestre 
Aker, og tidligere 
bystyrerepresen-
tant, Terje Bjøro, 
som vil gjenreise 
debatten om  
byggingen av 
Munchmuseet. 

 ■ BENTE R. GRAVKLEV

– Jeg var med på Lambdaved-
taket i bystyret, men jeg ser nå 
at vi ikke aner hvilke utgifter 
som kan komme, sier Terje 
Bjøro, førstekandidat i Vestre 
Aker Venstre, og tidligere 
bystyrerepresentant i Oslo. 

«Efter lang tenkepause har jeg 
snudd», skrev han i et innlegg i 
Dagsavisen mandag, der han 
oppfordrer til å støtte folkeak-
sjonen mot det nye Munchmu-
seet.

Bjøro vil benytte sjansen ved 
Oslo Venstres årsmøte til 
helgen og foreslå at Oslo Ven-
stre går inn for å stoppe bygge-
prosessen på Paulsenkaia i 
Bjørvika, forteller han til Dags-
avisen. 

– Flere i Oslo Venstre støtter 
dette. Beslutningen om Lambda 
har vært rådhusstyrt. Jeg håper 
at mitt eget parti kan tenke 
gjennom dette, sier Bjøro.

Krevde stans
I 2013 ble det omsider enighet i 
Oslo bystyre om at det nye 
Munchmuseet skulle bygges i 
Bjørvika. Dette etter en årelang 
strid. Museumsbyggingen ble 
vedtatt i oktober 2014 mot Frp, 
Rødt og Miljøpartiet De 
Grønnes stemmer. 

Men våren 2015 ble det 
avdekket kritikkverdige for-
hold knyttet til byggeprosessen 
med nytt hoved-
bibliotek i Bjør-
vika. Og da bud-
sjettsprekken på 
over 400 milli-
oner kroner ble et 
faktum, gikk 
partiene Rødt og 
Frp ut og krevde 
stans i byggingen 
av Munchmu-
seet.  

– Det er på høy tid å skrote 
Lambda som er et ekstremt 
dyrt bygg, uegna for å vise fram 
kunst, og heller gå inn for å 

bygge nytt museum på Tøyen til 
halve prisen, sa Rødt-leder 
Bjørnar Moxnes til NRK. Han 
fikk støtte fra Frps Carl I. 

Hagen, selv om 
Frp ikke ønsker 
museum på Tøyen. 

I etterkant av 
gjennomgangen av 
b i b l i o t e k s b y g-
gingen har det nye 
byrådet i Oslo sagt 
at de vil vurdere 
driftskostnadene 
til museet, men de 

vil ikke stoppe byggeprosessen. 
Planen er å legge fram nye tall 
for hva det vil koste å drive 
museet i forbindelse med bud-
sjettet for 2017, fortalte kultur-

byråd Rina Mariann Hansen 
(Ap) til Dagsavisen 4. des-
ember. 

Grunnforholdene
Foreløpig har det ikke kommet 
noen tall som indikerer at bud-
sjettet til selve byggingen, på 
2,76 milliarder kroner, ligger an 
til å sprekke. Men Bjøro er 
bekymret for at det vil skje. 

– Jeg er alvorlig bekymret for 
økonomien her. Selv om det kan 
gi oss riper i lakken å stoppe 
byggingen, så tror jeg det er så 
mye som har skjedd nå, og så 
store usikkerhet knyttet til 
grunnforholdene, at det er nød-
vendig med en tenkepause, sier 
han.

Både grunnforholdene ved 
hovedbiblioteket og på Munch-
tomta har vært undersøkt. Det 
har vært utarbeidet fire ulike 
rapporter om grunnforholdene 
på kaia der Lambda bygges, 
ifølge byrådet. Grunnen der 
består av innslag av sagflis, 
skjellrester og leire ned mot 32 
meters dybde. Det er 38–39 
meter ned til berget, der det 
skal festes peler som museet 
skal stå på.

Undersøkelser av grunnforhol-
dene under hovedbiblioteket 
viser at det er lenger ned til fjell 
der, mellom 54 og 68 meter. 

Akvarium
Bjøro mener imidlertid det 

ikke finnes tilfredsstillende 
geotekniske undersøkelser for 
Munchmuseet. Han mener 
bystyret nå må gå inn for å 
revurdere Tøyen som alter-
nativ for nytt museum. 

– Jeg ønsker å rope et varsku 
med dette. Vi må nok ha en ny 
arkitektkonkurranse på Tøyen. 
Tomta der byr på helt andre 
muligheter. Så hadde det vært 
flott med et akvarium på Vip-
petangen, sier han. 

– Dumt
Tidligere kulturbyråd i Oslo 
kommune, Hallstein Bjercke 
(V), som fikk hard kritikk fra 
det nye byrådet for sin håndte-
ring av byggesakene i Bjørvika, 
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Tidligere kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) frykter ikke stans i Munch-bygginen. Her fra det første spadetaket for nytt Munchmuseum i fjor.  FOTO: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX

• Diskuteres  på 
årsmøtet til  helgen

Åpningskonserten på Roskilde 
Festival 29. juni blir med 
Damon Albarn og Syrias 
Nasjonalorkester. Orkesteret 
ble dannet i 1990, og hadde 
opprinnelig 90 medlemmer. 
Etter at borgerkrigen startet er 
musikerne blitt spredd rundt i 
Europa. Nå har festivalen 
startet arbeidet med å sikre 

dem opphold i Danmark under 
festivalen. – Gjennom musikken 
forsøker vi å vise at mennesker 
som må flykte fra deres egne 
fellesskap, kan være ressurser i 
nye fellesskap, sier Christina 
Bilde, talsperson for Roskilde 
Festival. Flere av musikerne var 
med Albarns Gorillaz i Roskilde 
i 2010. 

Albarn med syrisk orkester
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tror ikke på noe flertall mot 
Lambda i Oslo Venstre. 

– Dette synes jeg er nesten like 
dumt som da Raymond Johansen 
(Ap) prøvde å stoppe bibliotek-
utbyggingen. Nå er begge byg-
geprosjektene i full gang, og tida 
for omkamper er forbi, sier han. 

Under en presselansering 7. 
januar sa direktør ved Munch-
museet, Stein Olav Henrichsen:

– Spuntarbeidet er allerede 
ferdig, og vi ser at det foreløpig 
ikke er noen utfordringer i byg-
gingen. Én milliard kroner er 
allerede brukt. Det vil ikke være 
ansvarlig å terminere prosjektet 
nå, sier han. 

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no

 ■ Forslaget om å flytte 
Munchmuseet og hoved-
biblioteket i Oslo til 
Bjørvika ble fremmet av 
det borgerlige byrådet i 
Oslo i mai 2008, og i 2009 
ble det klart at det var 
bygget Lambda som vant 
arkitektkonkurransen. 

 ■ Da vedtaket om flytting 
til Bjørvika skulle fattes i 
2011, snudde Frp brått da 
de trådte ut av byrådet. I 
november samme år ble 
Lambda-prosjektet avvist i 
bystyret. 

 ■ I mai 2013 ble SV og 

byrådspartiene Høyre, 
Venstre og KrF enige om 
det såkalte Tøyenforliket: 
At Tøyen fikk et område-
løft mot at Munchmuseet 
blir bygget i Bjørvika. 

 ■ Krefter i Arbeider-
partiet reagerte sterkt på 
dette forliket, men partiet 
valgte å slutte seg til fler-
tallet. 

 ■ Selve byggingen ble ved-
tatt i bystyret i 2014 mot 
Rødt, Frp og MDGs 
stemmer. 

 NMUNCH-DEBATTEN
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Tidligere kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) frykter ikke stans i Munch-bygginen. Her fra det første spadetaket for nytt Munchmuseum i fjor.  FOTO: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX

Byggingen av nytt museum har vekket følelser. Her fra fakkeltoget for 
Bjørvika.  FOTO: NTB SCANPIX

Terje Bjøro er nestleder i Vestre Aker Bydelsutvalg, og har lang 
fartstid som Venstre-politiker.  FOTO: VENSTRE

• Diskuteres  på 
årsmøtet til  helgen

Röyksopp klarte ikke å si nei da 
Disney spurte om de ville hylle 
«Star Wars»-filmene på plate. 
Tromsøduoen fikk tilgang til hele 
lageret av lydeffekter og lydklipp fra 
«Star Wars»-filmene, og laget 
sangen «Bounty Hunters» til platen, 
der kjente band blander disse origi-
nale lydeffektene med elektronika, 
skriver NRK. Produsent er legenda-

riske Rick Rubin. – Vi trengte ikke 
å tenke oss så mye om, sier duoens 
Svein Berge og røper til NRK at 
«Star Wars» var en stor del av hans 
barndom. Samlealbumet «Star 
Wars Headspace» slippes digitalt 
19. februar og fysisk 19. mars, mens 
«Bounty Hunters» ifølge NRK har 
premiere på Apple Musics radio-
kanal Beats 1 i dag.  (NTB)

Röyksopp på «Star Wars»
I dag kommer et nytt norsk 
musikkmagasin i han-
delen: Bransjevelter 
(bildet) gis ut av miljøet 
rundt platebutikken Tiger 
og distributørene Fysisk 
Format i Oslo. Redaktør 
er Erik Johan Egenes. 
Bladets profil heller mot 
punk, hardcore og ekspe-
rimentell musikk fra norsk 
undergrunn. I første 

nummer er det bl.a. 
intervju med innflytelses-
rike skikkelser som Calvin 
Johnson (K/Beat Happ-
en ing) og Eve Libertine 
(Crass), samt norske 
artister som Årabrot, 
Senjahopen, Masselys, 
Barren Womb, m.fl. Med 
bladet følger en CD med ny 
musikk i Fysisk Formats 
«Bransjevelter»-serie. 

Utgir nytt musikkblad

Når Mark Olson, kjent 
fra Jayhawks, inntar 
Norge igjen nå i 
februar, entrer han 
hovedstadens folke-
musikkscene.

 ■ GITTE JOHANNESSEN

Der skal han og hans norske 
kone og musikalske partner 
Ingunn Ringvold spille 
sammen med en annen duo 
– særpregede Sudan Dudan. 
Det skjer på Riksscenen 11. 
februar.

– Det er en ekstra bonus å 
få spille på en folkemusikk-
scene i Norge, sier Ringvold. 
Hun og Ohlsson gleder seg til 
felleskonserten:

– De spiller så fin musikk, 
og duokonseptet er så spen-
nende.

Norgesvenn
Mark Ohlsson er norgesvenn, 
og sier til NTB at det er herlig 
å være tilbake i 
landet igjen, 
han som til 
vanlig bor i 
ørkenen i Joshua 
Tree i Cali-
fornia.

– Det er mange 
byer vi ikke har 
vært i, og vi 
kommer dit nå, 
sier han om nor-
gesturneen der 
han og kona er 
alene på scenen.

– Det er akkurat som ord-
taket: Vi lager vakker musikk 
sammen, men det er reisingen 
og det å gå rundt i fremmede 

byer og bare være sammen 
som er det beste.

Som en dag i ørkenen
Den vakre musikken er denne 
gangen fra albumet «Good-
Bye Lizelle», som kom i 2014 
og som Olson og Ringvold er 
i ferd med å runde av turneen 
med etter to år i USA og 

Europa.
– Fokuset vårt 

har vært å skape 
et riktig lydbilde 
med enkle virke-
midler, bare frem-
ført av en duo, sier 
Olson til Klasse-
kampen, mens 
han til spanske 
OntheRoutemag 
uttalte:

– Sangene mine 
er som en dag i 
ørkenen.

Mark Olson synger og 
spiller gitar, Ringvold synger 
og trakterer en rekke andre 
instrumenter.   (NTB)

Jayhawks-Olson klar 
for folkemusikkscene

Mark Ohlsson og Ingunn Ringvold er nå i Norge på turné i kjølvannet 
av 2014-albumet «Good-Bye Lizelle», og skal blant annet spille med 
Sudan Dudan på Riksscenen i Oslo.  FOTO: HANDOUT

De 
spiller så fin 
musikk, og 
duokonseptet 
er så  
spennende.

Ingunn Ringvold

10.2 – Bølgen, Larvik
11.2 – Riksscenen, Oslo
12.2 – Energimølla, 
Kongsberg
13.2 – Munkehaugen, 
Arendal
24.2 – Oppdal 
Kulturhus 
25.2 – Ælvespeilet, 
Porsgrunn
26.2 – Musikkflekken, 
Sandvika
 27.2 – Haandverkeren, 
Kristiansand
28.2 – Osvald Pub, 
Leirvik/Stord

 N TURNÉLISTE


