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KULTUR
Av Sandra Lillebø

Selv om tidligere statsminis-
ter Kåre Willoch er veldig for 
et nytt Munch-museum, er 
han ikke spesielt lei seg for at 
Lambda nå er skrinlagt.

– Når jeg har blitt spurt, har 
jeg ikke lagt skjul på at jeg til-
later meg å synes at Lambda 
er stygt og i svært liten grad 
tilpasset tomten. At det blir et 
estetisk tiltalende sted, er 
enda viktigere enn om det 
kommer et år før eller seinere, 
sier Willoch.

– Hvordan mener du byrå-
det bør forholde seg til vedta-
ket fra bystyret?

– Som vanlig når det gjelder 
bystyrevedtak. Oppdraget er 
vel klart nok: å vurdere to al-
ternativer.

Gjør sin plikt
– Når det kommer til innhol-
det i de to alternativene som 
nå skal utredes, mener Wil-
loch at en omgjøring av Nasjo-
nalgalleriet til Munch-muse-
um ville være pinlig, fordi det 
ville innebære å tømme Na-
sjonalgalleriet for sitt tverr-
snitt av eldre norsk kunst. Det 
ville bli et monument over vår 
tids perspektivløshet, mener 
Willoch.

– Så da må det bli Tøyen?
– Da må det vel bli Tøyen. 

Mitt meget sterke inntrykk er 
at det ikke vil være plass nok i 
Bjørvika, om man da ikke 
ødelegger bybildet.

– Har det gått så mye presti-
sje i saken at det går ut over 
byrådets politiske arbeid?

– Nei. Det er ingen grunn til 
å mistenke byrådet for å gjøre 
noe annet enn sin plikt, som 
både er å hevde egne menin-
ger, og gjøre det bystyret har 
bestemt. Men man kan ikke 
forplikte dem til å mene noe 
annet enn de faktisk gjør, og 
ikke oppheve dets rett til å ta 
initiativ, sier Kåre Willoch.

Oppfordrer til ro
Konservative kulturmennes-
ker som tidligere kulturminis-
ter Lars Roar Langslet oppfor-
drer til ro, pragmatikk og kon-
struktiv fantasi etter at Lamb-
da fikk sitt endelige banesår 
onsdag.

– Ansvaret i fortid får man 
utrede. Munch-museet har al-

lerede vært vanskjøttet fra 
kommunenes side i mange år, 
og vi kan godt være uenige 
om Lambda. Men jeg tror al-
ternativene som nå er frem-
met, under enhver omsten-
dighet er dårligere enn Lamb-
da, sier Lars Roar Langslet. 
Etter at bystyret onsdag send-
te Munch-saken tilbake til by-
rådet og ba om å få utredet to 
nye alternativer for Munch-
museet, mener Langslet den 
eneste utveien er at ledende 
krefter i byrådet og bystyret 
samler seg om å finne en 
brukbar løsning. 

Konstruktiv fantasi
– Oslo kommune kan ikke 
være bekjent av at politisk 
prestisje og regionalutvikling 
skal skygge for det store an-
svaret byen har fått for å iva-
reta en av verdens største 
kunstskatter, sier han, og opp-
fordrer bystyre- og byrådspo-
litikerne til å legge hodene i 
bløt for å finne et alternativ 

som kan samle et flertall.
– Først da kan de tjene 

kunsten de er satt til å forval-
te. Jeg håper mine partifeller 
vil vise konstruktiv fantasi. 
Men de kan ikke løse dette 
alene, de er avhengige av å få 
med seg et flertall. Det bør 
også være et ansvar Arbeider-
partiet tar til seg. De bør bidra 
mer enn de har gjort, sier han. 

– Når tror du et nytt Munch-
museum er på plass?

Tidligere statsminister og Høyre-topp mener det er uproblematisk at Lambda er skrinlagt:

Willoch for Tøyen 

IKKE LEI SEG: Kåre Willoch mener utfallet      må bli at Munch-museet reises på Tøyen. Her Fabian Stang og Libe Rieber-Mohn under bystyremøtet. 
 FOTO: SCANPIX

FAKTA

Nye Munch-planer:
n Onsdag vedtok bystyret i 
Oslo å skrinlegge Lambda. 
Samtidig ba de byrådet utrede 
to muligheter for et nytt 
Munch-museum.
n Det ene forslaget innebærer 
et nytt bygg på Tøyen, liggende 
ved siden av det nåværende 
Munch-museet.
n Det andre forslaget er å ruste 
opp Nasjonalgalleriets lokaler 
på Tullinløkka.

Byråd for kultur og næring, 
Hallstein Bjercke (V), sier at 
arbeidet med utredningen om 
de to alternativene skal i gang 
så raskt som mulig.

– Hva vil dere legge vekt på 
i utredningsarbeidet?

– Utredningen skal gi oppo-
sisjonen svar på deres spørs-
mål, slik at vi skal unngå å gå 
flere runder. Derfor vil vi bru-
ke tida fram til jul på dialog 
med opposisjonen, slik at ut-
redningen er tilstrekkelig for-
ankret.

Utredningen starter umiddelbart
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Vokalist i Razika som er nominert til Spelle-
mannsprisen for årets nykommer.
– Hva nynner du på for tida?
– Nå nynner jeg på «Let it snow». Den er en av mine favorit-
tjulesanger. 
– Kan du synge en strofe?
– When we finally kiss godnight, how I’ll hate going out in 
the storm. But if you’ll really hold me tight, all the way home 
I’ll be warm.
– Hvordan har det siste året vært?
– Helt fantastisk! Dette har jo vært året hvor alt har skjedd. 
Vi har holdt på siden 2006 og det var veldig deilig å slå 
gjennom.
– Når kommer neste plate?
– Vi har satt som mål at den skal komme ut i 2012.  
– Dere har nylig fått et stipend på 75 000 kroner. Hva skal 
dere bruke alle pengene på?
– Vi skal turnere hele våren og da går det med en hel del. 
Ellers har jeg kjøpt meg iPhone, jeg har alltid hatt kjipe, 
gamle telefoner. 

Nordis Tennes

STROFEN:

Marie Amdam
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Den svenske forfatteren og nobelprisvinneren i litteratur, 
Tomas Tranströmer, droppet en middag hos det svenske 
kongeparet som ble avholdt i forbindelse med prisutdelingen 
denne uka. Han prioriterte i stedet en tur til biblioteket i 
bydelen Rinkeby som ligger i Stockholm, hvor han møtte 
skoleelever. En stor del av befolkningen i Rinkeby har 
innvandrerbakgrunn, og en del av elevene hadde oversatt 
noen av Tranströmers dikt til sitt opprinnelige morsmål, og 
de framførte diktene for forfatteren som var svært begeis-

NOTERT:

Droppet kongemiddag

ARENDAL: Det musikal-
ske og kunstneriske 
prosjektet 
FM/AM er 
dedikert lyd, 
motstands-
kamp og 
publisering. De opptrer 
med live performance på 
Bomuldsfabriken i kveld.  SL

OSLO: Tidsskriftet Fett gir 
ut årets siste nummer, og 

feirer det på 
Sound of Mu i 
kveld kl. 
18.30. Det 
loves både 

konsert, dans, gløgg og 
pepperkaker. 

SL 

«Det vil ikke være 
plass nok i Bjør-
vika, om man da 
ikke ødelegger 
bybildet»

KÅRE WILLOCH

Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) 
er ikke veldig lei seg for at Lambda ble 
skrinlagt. Han mener det nye Munch-
museet vil måtte bygges på Tøyen. 
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IKKE NOMINERT: Stein Torleif Bjella.  FOTO: ANDRÉ LØYNING

MUSIKK
I går ble nominasjonene til 
årets Spellemannspris offent-
liggjort. Mest oppsikt vakte 
det at Stein Torleif Bjella ikke 
ble nominert i klassen for bes-
te tekstforfatter. «Stein Torleif 
Bjella IKKE nominert i klas-
sen for beste tekstforfatter. 
Spellemannprisen graver sin 
egen grav», skrev Aftenpos-
ten-kommentator Vidar 
Kvalshaug på Twitter i går, i et 
kor av stemmer som uttrykte 
dyp overraskelse over Spelle-
mannkomitéens valg. 

De som har overgått Bjella i 

låtskriving i år, er Odd Nords-
toga, Martin Hagfors, Maria 
Mena, Lars Vaular og Jonas 
Alaska. 

Årets artister
Sistnevnte ble også nominert 
i to andre klasser, årets ny-
kommer og årets mannlige ar-
tist. De tre øvrige nominerte 
til årets mannlige artist er 
Bernhoft, Odd Nordstoga og 
Sivert Høyem. Ane Brun, Hil-
de Marie Kjersem, Marit Lar-
sen og Siri Nilsen er de fire 
nominerte til årets kvinnelige 
artist.

Det er Anne Lindmo som 
har fått oppdraget å være pro-
gramleder for prisutdelingen, 
som skal foregå i Folketeatret 
14. januar.  SL

Ingen spelle- 
mann til Bjella

– I verste fall kan det ta 
mange år. Men om det vises 
konstruktiv vilje, 
trenger ikke dette bli 
mer enn en kort ut-
settelse før proses-
sen er i gang, sier 
Langslet.

– Ikke avsluttet
Kulturredaktør i Mi-
nerva, Kristian Mei-
singset, mener det 

som har skjedd er «tilnær-
met skandale», og at det vik-

tigste nå er å være 
tålmodig, og avvente 
utredningen fra by-
rådet. 

– Både byrådet og 
opposisjonen er nødt 
til å være pragmatis-
ke nå. Når utrednin-
gen kommer, må alle 
ta ansvar og samle 
kreftene bak det 

beste alternativet. Det som er 
synd, er at kulturfolket mobi-
liserte så seint i denne saken.

Nå håper Meisingset at ak-
tørene i kulturlivet vil kjenne 
sin besøkelsestid.

– Saken er på ingen måte 
avsluttet. Det er nå det begyn-
ner, og jeg håper kulturaktø-
rene vil samles om et prosjekt 
i god tid før avgjørelsen skal 
falle neste gang, sier han. 

sandra.lillebo@klassekampen.no

Tidligere statsminister og Høyre-topp mener det er uproblematisk at Lambda er skrinlagt:

Willoch for Tøyen 

Lars Roar 
Langslet

IKKE LEI SEG: Kåre Willoch mener utfallet      må bli at Munch-museet reises på Tøyen. Her Fabian Stang og Libe Rieber-Mohn under bystyremøtet. 
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Utredningen starter umiddelbart
En av de tingene byrådet 

og bystyret må bli enige om, 
er hvor omfattende en slik 
utredning skal være.

– Det handler blant annet 
om kvalitet på prosjektet, 
tidsaspekt og priser. Ikke 
minst må vi være enig om 
hva slags type museumsbygg 
vi vil ha, og da er det naturlig 
å tenke seg de samme spesifi-
kasjonene som ble gitt da 
Bjørvika ble utredet. Jeg for-
venter at en slik utredning 
skal gi veldig klare svar, så vi 

kan ta sommerferie i 
2012 med vedtak om 
hvor det nye Munch-
museet skal ligge.

– Hva blir viktig 
når dere skal velge ut-
redere?

– Det er det litt tid-
lig å si.

– Er det aktuelt å 
bruke de samme utre-
derne som for Bjørvi-
ka-utredningen?

– Det er det også for tidlig å 
si noe om.

– Er det nå stem-
ning i bystyret og i 
byrådet for å samar-
beide og ta ansvar 
for at museet blir 
bygget?

– Det håper jeg. 
Jeg synes onsdagen 
viste et trist bilde av 
Oslo-politikken, og 
håper vi nå kan sam-
le oss om å sette 

Munch-museet først, slik at 
byen raskt får det museet 
Munchs kunst fortjener. 

Hallstein 
Bjercke

TID: TORSDAG 5. JANUAR & FREDAG 6.JANUAR KL. 19:30
STED: RIDEHUSET PÅ AKERSHUS FESTNING
DIRIGENT: LARS ERIK GUDIM
BILLETTER: 280,- / 230,- /180,-
www.billettservice.no / Tlf: 815 33 133 / Posten / Narvesen / 7-Eleven 
GRATIS PARKERING PÅ FESTNINGEN UNDER KONSERTEN! DØRENE ÅPNER KL. 19:00

ORKIDEER I NATUR OG HAGE

Orkidéforlaget 2010.
194 sider. Innbundet.
ISBN 978-82-303-1665-8.
Veiledende pris kr 350,00.
Juletilbud for kr 300,00
+ porto kr 67,00 på:
www.cypripedium.info

Orkideer i Natur og
Hage kombinerer stor
naturkunnskap med stor
hage- og gartner-
kunnskap og er med

andre ord ei temmelig sjelden bok i norsk botanisk
bokflora. Boka har tekst og bilder av alle ville
norske orkideer foruten noe om både norske og
utenlandske arter som kan dyrkes på friland i en
norsk hage. Forfatteren har ervervet seg
førstehands erfaring med hver enkelt arts økologi.
I denne boka er det rett og slett mye å lære for alle
som er interessert i planter og dette er ei må-ha-
bok for enhver planteinteressert person i hele
Norge. Boka er pur, hjemlig naturglede!


