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Køla-Pålsen skriver Lambda-historie 

Da vi som guttunger i 1930-årenes Sommer-Oslo dro med fergene over til Hovedøya 

for å bade, var vi selvfølgelig opptatt av at jentene holdt til i sine egne badeanlegg. 

Nakne menn og gutter for seg, nakne damer og jenter for seg. Kanskje denne 

faktiske situasjonen innbød til en liten kappestrid om å fortelle Køla-Pålsen-historier. 

Mange av dem foregikk nettopp på Hovedøya, med Køla-Pålsen som en saftig og 

viril hovedperson. Ingen av dem var sanne. 

Vi visste selvfølgelig ikke at Køla-Pålsen var død i 1914. Heller ikke at han var en 

stor forretningsmann, byens ledende kullimportør og stor eksportør av trelast. At han 

under sitt egentlige navn Hans Arnt Hartvig Paulsen ledet sin virksomhet fra kaien i 

Bjørvika som bærer hans navn. Han var kjent for sin ukonvensjonelle språkbruk. Han 

passet ikke helt inn i byens gode borgerskap, men rik var han.  

Ser vi nøye etter, kan vi nesten si at det var Køla-Pålsen som skapte det som i dag 

kalles «byens beste tomt», dvs. den som ifølge H-V-byrådet egner seg best til 

reisingen av et Munch-museum. Før Køla-Pålsens tid lå faktisk strandlinjen mye 

lenger inn. Paulsen-kaia er bygget utover i sjøen på hauger av sagflis. Det er denne 

tomten HAV Eiendom fikk prakket på byrådsleder Erling Lae i 2008. På en 

tilsvarende tomt – der Deichman skal bygges – går for tiden pumpene natt og dag. 

Når nå kulturbyråd Hallstein Bjercke skal skrive om hvordan «Lambda blir til» 

(Dagsavisen 7. aug.) blir det derfor som om Køla-Pålsen vil gjøre seg salongfähig. 

Han skriver: «Alle vedtak i saken har vært gjort på grunnlag av grundige vurderinger, 

som har vært åpent tilgjengelig for bystyret og offentligheten». Dette er feil. Det 

fremgår av hva byrådsleder Lae innrømmet i mai 2008: «Om vi hadde gått ut offentlig 

med noe, ville det veltet hele spillet». Fra mai 2008 er det heller ikke Oslo Kommune 

som styrer byggeprosessen for et nytt Munch-museum, men et frittstående 

aksjeselskap: HAV Eiendom AS. Denne prosessen mangler helt legitimitet innenfor 

hva vi ville definere som demokratiske styringsprinsipper. Bjerckes «grundige 

vurderinger» omfatter ikke uttalelser eller råd fra kunstnerisk eller museumsfaglig 

hold. Hvis vi skriver at Munch-museets tilblivelse er et skrekkeksempel på hvordan 

private eierinteresser har skaffet seg dominerende makt innenfor et byparlamentarisk 

system, vil Bjercke sikkert ikke kjenne seg igjen. Men for mange står dette klart. 

Noen «grundige vurderinger» av grunnforholdene i Bjørvika har aldri vært lagt fram i 

forbindelse med tomtevalget. Under arbeidet med tillempingen av Lambda viste det 

seg at det ikke var mulig å bygge kjellere. Dermed forsvant også mulighetene for 

underjordisk og sikkerhetsmessig kontrollert transport. Et krav fra 

konkurransereglene kunne følgelig ikke oppfylles. Verre ble det da det kom 

opplysninger om at grunnen var begynt å sige flere steder i Bjørvika. Og da fagfolk 

ble alarmert, og tilstanden analysert, uttalte nestor ved Norges Geotekniske institutt, 



dr. philos. Kjell Karlsrud, ifølge Teknisk Ukeblad, at landets dyreste bygninger blir 

bygget på landets dårligste byggegrunn. 

Nå betyr det vel ikke så mye for Lambda at Køla-Pålsen kunne drive sin virksomhet 

på kaier der grunnen noen steder bestod av opptil seks meter dype blokker av 

sammenpresset sagflis. Som oljenasjon bygger vi jo enorme byggverk til sjøs. Vi er 

verdensledende eksperter på denne type teknologi. Vi kan gjerne bygge et Munch-

museum til sjøs. Men det blir antakelig meget dyrere enn å bygge et vanlig museum 

på en vanlig tomt – for eksempel på Tøyen. Denne sammenlikningen ønsket byrådet 

ikke at bystyret skulle foreta. Derfor ble tallgrunnlaget manipulert slik at det skulle se 

ut som om et nytt museum på Tøyen ville bli like dyrt som bystyrets allerede 

forkastede Lambda. Dette vil jeg ikke kalle en redelig demokratisk prosess. 

Bystyret har fortsatt ikke vedtatt de endelige kostnadsrammer for byggingen av 

Lambda. Både nye og gamle representanter bør derfor gå grundig gjennom hva 

tomtevalget faktisk kan koste.  Pumpene som nå går kontinuerlig der Deichmanskes 

nye bibliotek skal bygges forteller at vi egentlig er til sjøs.  
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