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Det nye Munch-
museet i Bjørvika 
skal ikke lenger 
hete Lambda når 
det åpner i 2020. 
Ordet «museum» 
kan også forsvinne. 

MUSEUM
Av Jonas Brække (tekst) og Tom 
Henning Bratlie (foto)

Navnet skjemmer visstnok 
ingen. Men for Munchmuseet 
har navnet på det nye museet 
i Bjørvika blitt en belastning.  

– Vi har påbegynt en pro-
sess hvor vi vurderer hva det 
nye museet skal hete når dø-
rene åpner i 2020. Lambda var 
aldri ment å være noe annet 
enn en arbeidstittel fra arki-
tekten, sier direktør Stein 
Olav Henrichsen ved Munch-
museet.

Det var det spanske arki-
tektkontoret Herreros Arqui-
tectos som valgte Lambda 
som arbeidstittel for sitt vin-
nerforslag, et 14 etasjers høy-
hus med en karakteristisk 
«knekk» på toppen. Lambda 
er et internasjonalt symbol for 
bølgelengde, og navnet skulle 
vekke assosiasjoner til havne-
bassenget utenfor og til bølge-
effekten som oppstår av fasa-
debekledningen med perfo-
rerte aluminiumsplater.

Men på grunn av den spesi-
elle «knekken» ble bygget 
raskt omdøpt til «Lumbago» 
av sine motstandere. Og der-
fra var det kort vei til «hero-
inknekken» og andre lite flat-
terende økenavn.  

– Jeg har forståelse for at 
vi ikke har klart å kommuni-
sere de positive sidene av 
navnet Lambda til det nor-
ske publikummet, sier Hen-
richsen.

Mye omtalt i mediene
Selv om Lambda ble oppfun-
net ved arkitektens tegne-
bord, ble det hyppig brukt i 
debatten som raste i norske 
medier om det nye Munch-
museet i Bjørvika. Etter at 
Lambda vant arkitektkonkur-
ransen i 2009, er det blitt om-
talt 2728 ganger i norske avi-
ser. Et søk i mediearkivet Re-
triever gir også en pekepinn 
om når diskusjonen raste som 
verst. I 2011, da et flertall i by-
styret vedtok å skrote hele 
prosjektet, ble Lambda omtalt 
794 ganger. I 2013 var det en 
ny topp, samme år som det 
borgerlige byrådet inngikk en 
hestehandel med SV om å li-

kevel legge museet til Bjørvi-
ka.

– Selv synes jeg Lambda 
klinger ganske vakkert. Det 
gir assosiasjoner til store og 
små bølger og til fasaden som 
vil gi inntrykk av skiftende 
struktur og farge i takt med 
lys, vær og vind, sier Stein 
Olav Henrichsen.  

– Samtidig har det span-
ske ordet vært vanskelig å 
uttale for nordmenn, på 
grunn av tre etterfølgende 
konsonanter, sier Henrich-
sen. 

«Museum» kan ryke
Det er fortsatt fire år til dørene 
åpner i det nye museet, og 
Henrichsen understreker at 
arbeidet med å finne et pas-
sende navn bare er en av man-
ge brikker som må falle på 
plass før flyttingen. 

Museet har gått bredt ut for 
å lodde stemningen blant uli-
ke målgrupper. Blant annet 
har en gruppe studenter ved 
reklameskolen Westerdals 
blitt bedt om å komme med 
sine innspill og ideer. Deres 
tilbakemelding var at det tra-
disjonsrike ordet «museum» 
ikke virker forlokkende på et 
yngre publikum.

– Det har vært et interes-
sant samarbeid med Wester-
dals som har vist at det er 
mange følelser og meninger 
knyttet til et navnevalg. Stu-
dentene har hjulpet oss med å 
forstå hva som er attraktivt 
for deres egen generasjon. Or-
det «museum» minner dem 
om noe som er støvete og 
gammelt.

– Kan det tenkes at dere 

ikke vil ta med «museum» i 
navnet på det nye museet? 

– Det er i hvert fall en inter-
essant problemstilling, og det 
er ikke gitt hva vi vil ende opp 
med. 

– Ga ikke Edvard Munch 
noen føringer for hva museet 
skulle hete i sitt testamente til 
Oslo kommune?

– Nei. Jeg har faktisk testa-
mentet hengende på veggen 
bak meg her på kontoret, som 
en nyttig påminnelse om 
hvorfor jeg er her. Det som var 
viktig for Munch, var at kom-

n Munchmuseet i Bjørvika har blitt utskj elt og latterliggjort n Nå er direktøren på navnejakt

Jakter etter nytt navn

KNEKK: Lambda-bygget har fått økenavn som «heroinknekken».

FAKTA

Nytt Munch-museum:
n Bystyret i Oslo vedtok i 2013 
å bygge det nye Munch-museet 
Lambda i Bjørvika.
n Museet vil koste 2,7 
milliarder kroner å bygge og 
344 millioner kroner i drift, 
inkludert betjening av lån.
n Byrådet har beordret full 
gjennomgang av kostnadene. 
Eventuelle sparetiltak blir 
presentert i neste års budsjett.
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Forfatterens nyskrevne dikt «Til orientering» 
har spredd seg i sosiale medier.
– Hva var det som fikk deg til å skrive diktet?
– Den aktuelle hendelsen er selvsagt debatten og vedtaket 
om den såkalte smykkeloven i Danmark, men det er ikke et 
dikt om Danmark og danskene. Jeg håper at det er en tekst 
om noe større enn en lovparagraf, selv om lovparagrafer 
også er viktige og forteller mye om hvem vi er og hva slags 
syn vi har på hverandre.
– Hva synes du om oppmerksomheten diktet har fått i 
sosiale medier?
– Jeg liker at tekster kan spre seg på det viset. Det er noe 
frigjørende og bra med at en tekst blir tatt i bruk, kommen-
tert og kritisert og dissekert. Det er litt som pønkens 
rankxerox-publisering i sin tid, bare mer sofistikert: gjør det, 
få det ut, spre det til folket.
– Hva slags rolle kan poesi spille i den politiske debatten?
– Poesi er i seg selv politisk fordi poesien forsøker å skildre 
verden i et språk som ikke er maktas språk. Vi lever i skumle 
tider, og vi trenger andre måter å se hverandre på enn det 
politikere, byråkrater og massemedia tilbyr oss.

Åshild Lappegård Lahn

SNAKKISEN:

Frode Grytten
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Matvaregigant Odd Reitan har trukket forlegger Arve 
Juritzen for retten. Årsaken er at Juritzen nekter å betale 
tilbake 14,7 millioner til Reitangruppen for bøker forlaget 
fikk i retur fra reitaneide Interpress Norge. Interpress avviklet 
sin bokdistribusjon i 2014 og sendte usolgte bøker verdt 14,7 
millioner tilbake til Juritzen. – Det er kroken på døra for oss 
hvis vi taper, sier Juritzen til Bok365.no. Saken skal opp i Oslo 
tingrett på mandag. Morten Smedsrud

NOTERT:

Møtes i retten

INTERNASJONALEN: Nyheten 
om at den britiske skuespilleren 
Joseph Fiennes skal spille Michael 
Jackson, har vakt debatt. Kritikere ser 
det som nok et eksempel på «hvitvas-
king» av filmindustrien at en hvit 
skuespiller skal spille den afroamerikanske popartisten, 
melder SVT. Fiennes, som blant annet er kjent fra filmen 
«Shakespeare in love», skal portettere Jackson i den kom-
mende tv-komedien «Elizabeth, Marlon and Michael».  ÅLL

FLOPP: Det nye Munchmu-
seet skal ikke hete Lambda 
likevel. – Jeg har forståelse 
for at vi ikke har klart å 
kommunisere de positive 
sidene av navnet Lambda, 
sier direktør Stein Olav 
Henrichsen.
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munen skulle sørge for å iva-
reta samlingen hans på en for-
svarlig måte. Og det er det in-
gen tvil om at vi vil gjøre med 
det nye museet som bygges i 
Bjørvika. 

Håper på statsstøtte
Mens de ansatte ved Munch-
museet forbereder seg på flyt-
ting i 2019, vil det snart bli 
mulig å se det nye museet rei-

se seg på tomta i Bjørvika like 
ved operabygget. Første spa-
detak ble tatt 8. september i 
fjor. 

– Alt er i rute, forsikrer mu-
seumsdirektør Henrichsen. 

Han virker ikke nevnever-
dig bekymret for prosessen 
med å kutte kostnader som 
det nye byrådet i Oslo har 
igangsatt. Beregninger fra 
Munchmuseet selv viste at 

det nye museet vil belaste 
kommunens budsjetter med 
344 millioner kroner årlig i 
netto driftsutgifter.

Når byrådsleder Raymond 
Johansen (Ap) starter arbeidet 
med neste års budsjett i mars, 
vil regnestykket se annerle-
des ut. Blant annet har regje-
ringen gitt positive signaler 
om at staten kan gi driftsstøt-
te, i tillegg til 605 millioner 

kroner som allerede er lovet 
på investeringssiden. 

– Jeg tror regjeringen og 
Stortinget erkjenner at 
Munch har betydning langt ut 
over kommunegrensene. Det 
er naturlig at staten bidrar til 
å realisere de store kulturelle 
verdiene som ligger i denne 
kunstsamlingen, sier Stein 
Olav Henrichsen. 

jonas.braekke@klassekampen.no
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Rødt-leder og bystyrerepre-
sentant Bjørnar Moxnes har 
ikke gitt opp håpet om å stan-
se byggingen av det nye Mun-
chmuseet i Bjørvika. At ledel-
sen ved Munchmuseet vil fin-
ne et nytt navn, endrer ikke 
på det som er kjernen til kon-
flikten rundt Lambda, mener 
Moxnes. 

– En navneendring vil ikke 
forandre det faktum at Lamb-
da er en dårlig kopi av en høy-
blokk i Las Palmas. I tillegg 
blir det et helt uegnet og ek-
stremt kostbart museum, som 

vil gå ut over museets evne til 
å ivareta samlingen på en best 
mulig måte, sier han.

Han har lite sans 
for å følge rådet fra 
studenter ved rekla-
meskolen Westerdals 
om å utelate «muse-
um» fra navnet. 

– Vi har sett mange 
dårlige forsøk på om-
døping av merkeva-
rer som ikke forteller 
noe som helst om hva 
virksomheten driver med. For 
eksempel da Statens vegve-

sen endret navn til Mesta, på-
peker Moxnes. 

– Så hva synes du 
det nye Munchmuseet 
bør hete? 

– Det framstår som 
en høyblokk med 
«knekk», så i mine 
øyne er «Lumbago» 
fortsatt mest treffen-
de, sier han.

Oslos kulturbyråd 
Rina Mariann Han-
sen (Ap) støtter Mun-

chmuseets ønske om å finne 
et nytt navn på museet som 

skal åpne i Bjørvika.
– Så vidt meg bekjent var 

det aldri meningen at det 
skulle bli hetende Lambda. 
Jeg er sikker på at Munch-
museet vil komme fram til et 
bra navnevalg, sier hun. 

– Hva med å utelukke «mu-
seum» fra navnet? 

– Jeg liker å gå på museum 
og synes museum er et fint 
ord. Men om Munchmuseet 
kommer med et faglig innspill 
om å kalle det noe annet, så 
skal jeg selvfølgelig vurdere 
det.

Synes «Lumbago» treffer best

Bjørnar 
Moxnes

OVERSETTER: Roy Jacobsen.

BØKER
Av Åshild Lappegård Lahn

– Sagalitteraturen har hatt 
betydning for nær sagt alt, 
og da snakker jeg ikke bare 
om nordisk litteratur. Også 
Hemingway var inspirert 
av sagaene, sier Roy Jacob-
sen. 

Søndag åpner han fore-
dragsserien «Norrøn vår» 
sammen med Islands tidli-
gere president Vigdís Finn-
bogadóttir. Det er Institutt 
for lingvistiske og nordiske 
studier ved Universitetet i 
Oslo som står bak serien, 
som skal presentere nyo-
versatt sagalitteratur og 
Edda-dikt over seks arran-
gementer. Sammen med 
Edvard Hoem har Jacobsen 
vært språklig konsulent for 
de nye oversettelsene fra 
2014.

– Oversettertradisjonen 
har vært ujevn, det har hal-
tet litt på riksmåls- og bok-
målsiden. Så dette er en re-
visjon av oversetterpraksi-
sen, men mye er også over-
satt for første gang. Da jeg 
begynte å lese sagaene 
måtte jeg lære meg gam-
melislandsk, fordi det var 
masse som ikke var over-
satt, sier forfatteren.

Jacobsen vil ikke røpe alt 
fra foredraget ennå, men 
han er opptatt av at sagaen 
gir historisk og ikke minst 
litterær innsikt. 

– Jeg mener de litterære 
kvalitetene i dette verket er 
underkommunisert. Det 
som finnes av sjangre og 
formater er overraskende 
moderne, og jeg tror ikke 
bredden av dette er kjent 
blant den jevne leser. Det er 
ureint og uhyre interes-
sant, sier Jacobsen.

Jacobsen er ikke i tvil om 
sagaens betydning for nor-
disk litteratur. Selv skrev 
han romanen Frost inspi-
rert av tre sider i Heiðarví-
ga saga.

– Da jeg leste om Gest, 
tenkte jeg: Denne mannen 
fortjener en roman. Sagaen 
tar opp moderne temaer 
som vi strir med også i dag.

kultur@klassekampen.no

Ny vår for 
sagaene


