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Hva er det egentlig som skjer i et Oslo som styres av kuppmakere og 
hestehandlere i en uskyldsren, naiv hovedstad? Nå skal våre folkevalgte 
bygge et 50-60 meter høyt, truende, skyggeleggende barrierebygg som skal 
signalisere og representere Edvard Munch for all verden.   
 

 
 
 
Byrådet med Hallstein Bjercke og byrådsleder Røsland i spissen forrettet her forleden nede  
ved operaen en seanse som skal være med å sementere den klassiske høringsmantra:  
"Klar – ferdig ... ... for sent!" En liten enakter i et stort anlagt byutviklingsprosjekt kalt  
Fjordbyen, hvor stilen det meste av veien har vært å etablere hemmelige nettverk og holde  
kortene tett til brystet. 
 
Landemerke for kunsten kaller byråd Hallstein Bjercke Lambdaprosjektet. Vi i 
motstandsbevegelsen kaller det heller ved dets rette navn: En gravstøtte  
mot knep, kupp og kammeraderi. En slags minnesten over hva vi risikerer i en by hvor det 
måtte tre avstemningsnederlag før minoriteten kuppet prosjektet gjennom en hestehandel 
med SV. 
 Prosjektet er blitt kalt mye rart, bl.a. et kulturens fyrtårn. Mer treffende er Herreros  
fyrtårn – Munchs gravstøtte – Vår rike fattigdom.  
 
Tidligere har en smilende Bjercke omsider gitt Lambda-prosjektet sin velsignelse og  
varslet at det nye museet ville holde seg innen kostnadsrammen på 2,7 milliarder kroner.  
De har manipulert det meste som er av demokratiske og forvaltningsmessige spilleregler  
for å få dette til. Det skal bli interessant å se om de klarer det, for det foreligger ennå ikke  
noe forpliktende anslag. Hvor mye er et politisk løfte verdt? Så lite at det viktigste er å binde 
opp prosjektet i alt fra eiendomshandel til mediarettet virksomhet – og komme i gang. Og så 
får vi alle til slutt være med og betale det det koster.  
 
Mange er av den oppfatning at nå er løpet kjørt og toget gått. Men langt derifra.  
De første spatak er satt i en haug med improvisert tilkjørt masse. Ikke masse masse,  
men lite grann masse.  
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     Allerede har mange som ikke var til stede, ca. 99,7 % av befolkningen, 
(estimat) ikke fått med seg den store begivenheten, en del av det planlagte sluttspillet  
for et stort utvalg av byrådets repertoar de senere år. Mange forteller motstandsbevegelsen  
at "nå må dere gi dere, grunnstenen er jo lagt." – Niks. Spadetaket betyr intet – eller i verste  
fall dokumenterer at sentrale folkevalgte fortsetter sine taskenspill i sin lissomverden. Og når 
grunnstenen kanskje en gang i høst blir støpt ned et eller annet uegnet sted, skal de politiske  
ansvarlige tilfredsstille en lang rekke krav som er satt av staten for å porsjonere ut av den statlige   
felleskassens 600 millioner. Og de skal dokumentere at de skal klare å fundamentere og reise  
dette kompliserte bygget innen et budsjett på 2,7 milliarder. Den som lever får se; den som  
dør slipper. 
       Det blir spennende å se hva kommunevalget fører til – en del nye kommer vel inn,  
og kanskje noen av dem har lest leksa si og lagt merke til hvordan Lambda-saken er blitt  
manipulert. Og hva dette kaotiske prosjektet har ført til.  
 
Lambdatilhengerne har jo selv drevet den tapte saken fra skanse til skanse etter en lang rekke 
nedstemminger. Men i stedet for å lytte til disse reaksjonene, har de selv satt standarden for  
at man kan fortrenge gjeldende vedtak og kutte hjørner.   
 
Når de til slutt har fått et slags flertall og et bygg etter sitt eget – ellers andres – hode og smak,  
så skal altså deres motstandere – det gamle flertall tillate snarveier og juks og fanteri og prosjekttrenering. 
Hastverk når det passer dem, og hemmeligholdelse og informasjontrenering  
når det er mest beleilig. 
 
De tror de har enerett til å forfølge en tapt sak – slik de på ulike måter ble nedstemt flere ganger. 
Motstandsbevegelsen kommer heller ikke til å gi seg. 
 
Hvordan kunne dette prosjektet kjøres så totalt i grøfta? 
 

 
 
Bakgrunn 
Et enstemmig bystyre vedtok i desember 2005 et grundig, mangefasettert planutkast  
med ulike scenarier for videreutvikling av Munchmuseet på Tøyen – utarbeidet av Holte 
Consulting.  
 I mai 2008 meddelte byråd Erling Lae pressen om at Munchmuseet skulle bygges i 
Bjørvika. En liten forsamling av folkevalgte og halvoffentlige eiendomsutviklere, tok 
bystyret på senga og kuppet den vanlige planprosessen med et tomtebytte. Vestbanen fra 
kommunen til staten, og Paulsenkaia fra staten til kommunen. 
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Når det gjaldt Lambda, lot det flytende politiske sentrum seg manipulere av smartinger 
med det lissomgrønne Venstre som støttespillere. Trond Giske og Erling Lae var de 
hjemmesnekrende strateger. Det ble raskt arrangert en sentralstyrt arkitektkonkurranse 
med en håndplukket jury av Bjørvikainvestorer, uten relevante berørte og kompetente 
kuratorer.  
 20. april 2009 ble det verst tenkelige prosjekt valgt etter at en mengde utmerkede 
arbeider ble vraket fordi deltagerne hadde misforstått et uklart konkurranseprogram. 
Lambda ble nedstemt igjen i bystyret 14. desember 2011. Så ble det i all hemmelighet 
hestehandlet frem et flertall 28. mai 2013 da SV byttet glans med konspiratørene.  
 
Tøvete konklusjon fra juryen 
"Lambdas forbilledlige styrke ligger i prosjektets indre struktur og organisering i 
bygningens særpregede ytre rom. Juryen har kommet til at det er dette som gir museet en 
reell mulighet til å bli uttrykk for vår egen tid, og dette er grunnen til at Lambda ikke har 
noen virkelige konkurrenter blant bidragene til konkurransen for Munch-området." 
 Maken til sludder. 
 
Huseby-knepet 
Vi har opplevd kupp på linje med dette før, f.eks. da byrådsleder Erling Lae og 
byutviklingsbyråd Grete Horntvedt som frontfigurer 23. juni 2004 erklærte at den nye 
amerikanske ambassade skulle oppføres på at natur-og friområdet ved Makrellbekken og 
Njårdhallen.  
 De lovet oss en "grønn" ambassade! Konstruktive innspill fra en lokal aksjonsgruppe 
som presenterte 40 alternative lokaliseringer, ble bare valset ned av partiveldet – med én 
stemmes flertall ble ambassaden vedtatt slik kuppmakerne hadde foreslått. 
 I en politisk prosess med ynkelig knefall blant de såkalte miljøvennlige partier,  
vek også til slutt Høyesterett unna i blek redsel for yankeene, som fikk det som de ville.  
Vi er i sannhet en vasallstat. 
 
Frykt for svekkelse av konkurranse-instituttet ble bragt inn i debatten, slik at vi høflig 
skulle respektere resultatet med den forvokste gjøkungen Lambda. Vi riskerer nå å ende 
opp med enda en gravstøtte i storformat i byens østre hjertehalvdel, et samtidsmonument 
i form av en kjedelig, fremmed og truende lamellblokk, med forbilder rundt omkring i 
verden og slett ikke spesielt enestående, bl.a. fordi arkitekten selv har stått for bygg etter 
samme klisjefylte lest.  
 
Opposisjon knuses eller ties i hjel 
Medvirkning og demokrati for en del folkevalgte er visst bare honnørord; og det fører jo 
bare til utsettelser og treg fremdrift. Slike kuppmakere med risikovillig kapital eller lett 
tilgang til samfunnskassen, dyrkes av mange som politiske talenter med en aura av 
statsmannskunst og lederskap. Mest ligner det skurkestreker, og det er nettopp slik 
humbug som fører til hastverk og forsert saksbehandling, rasende velgerreaksjoner, 
trenering og organisert motstand ... ... Og utsettelser og treg fremdrift. Hadde bystyret 
holdt seg til sitt eget, enstemmige vedtak fra 2005, kunne Munchmuseet stått ferdig for 
flere år siden.  
  
Med hensyn til tomtebyttet og konkurransen som ledet frem til Lambda, innrømmer  
både Lae og Trond Giske at de tok en frekk en. Det hårreisende er at de innrømmer sine 
geskjeftigheter: Lae: ”Om vi hadde gått offentlig ut med noe, ville det veltet hele spillet.” Giske: 
”Hvis vi hadde sendt dette på utredning, hadde alt stoppet." 
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Ruker og gjøker 
Trond Giske skiftet politisk beite og ble næringsminister. Erling Lae sa farvel til 
hovedstaden og ble fylkesmann i Vestfold. De etterlot seg en kaotisk planløst, minefelt av 
kulturhus-kabaler med kultur-ruker og gjøkeegg omkring oss på alle kanter.  
 
Bjerckeretorikken 
 
Kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) skrev i en kronikk i Aftenposten 5. april 2014, at det var 
umulig å vite hva et bygg vil koste før man har planlagt det. Sant nok. Og nå begynner det 
å gå opp for byråden at man ikke klarer å lage pålitelige estimater for utgiftene ved å 
bygge på slik usikker grunn. Konsulentene vil vel da helgardere seg og plusse på med 
høye sikkerhetsmarginer, eller de vil ta en spansk en og regne med at "går det, så går det". 
Og går det ikke, så må hovedstaden, som etter sigende sitter med 30-35 milliarder i gjeld, 
altså byens beboere, betale det det koster. 
 Bjerke hevder at det knapt finnes noe kommunalt prosjekt som er planlagt mer 
grundig enn Lambda, og som er blitt kostnadsvurdert flere ganger enn Lambda. Hva slags 
tøv er det? Hva hjelper det når man ikke klarer å beregne prisen på fundamenteringen av 
kolossen?  
 Det virker som om Bjercke forsøker å berede grunnen for at Lambda til slutt kan 
komme til å koste hva som helst. Han konstaterer bare at bygget blir "dyrt og fantastisk". 
 
Etter etter at Deichmanske Bibliotek sprakk med en ny halv milliard (i tillegg til 
budsjettfadesen for VM i Kollen), dreier seg altså om "å ta grep", som de da åpenbart ikke 
har gjort før. Bjercke fikk anledning til å forklare dette i NRK Dagsrevyen. 14. april i år. 
Han liret da av seg – uimotsagt og ukommentert – følgende retoriske mesterstykke i form 
av "å ta grep": 
 
Dagsrevyens "anker" innleder: 
"Det nye hovedbiblioteket i Bjørvika i Oslo blir over ein halv milliard kroner dyrare enn 
det planen var. Prisen er no over 3,1 milliardar kroner." 
 "Dette viser ein gjennomgang som Holte Consulting har gjort. Biblioteket blir også kraftig 
forseinka; det vil ikkje stå ferdig før sommeren 2019 ifølge denne rapporten." 
  
Byråd Hallsten Bjercke fra tåkehavet: 
"Det denne rapporten sier, er jo at tar man ikke grep, så vil det kunne bli overskridelser og 
ytterligere forsinkelser. 
 Men den sier også at hvis man tar grep nå, så kan dette reduseres betraktelig, og det 
er derfor vi nå styrker prosjektets ledelse, går gjennom alle de tiltak og anbefalinger 
rapporten kommer med for å sikre både økonomien og framdriften i byggingen av det nye 
hovedbiblioteket." 
 
Vi undrer oss. Når millarder stadig drysses ut på gode formål; 
hva med alle de andre prosjektene? Er de blitt planlagt uten grep?  
Hvor mange hundre millioner har de kastet bort av felleskassen? 
 
Lambda – eller intet? 
Det er knapt noen ende på enfoldige innspill og utspill; ett har vært "Nå eller aldri", noen  
har modifisert det til: iallfall ikke på 20-30 år. Disse skremslene virket; uten Lambda skulle 
vi se langt etter noe Munch-museum i nær fremtid.  
 Nå får vi bare håpe at nok representanter fra flertallet i siste instans – når prosjektets 
realiteter blir ordentlig kjent, stanser galskapen; at de ikke makter å finansiere bygget, bl.a. 
fordi grunnforholdene nedi fyllmassene ved Akerselvas utløp er så ustabile at ingen  
våger å komme med noe pålitelig estimat mht. kostnadene. Man må altså fundamentere 
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Lambda "på regning", og den går som vanlig til oss, det brede lag. 
 Et nytt museum på Tøyen vil koste under halvparten av Lambda i Bjørvika; det 
vettløse prosjektet ved Paulsenkaia strider mot all fornuft, og bør skrinlegges.   
 
Fjordbyen for hvem? 
Gode intensjoner stiller seg i veien for hverandre. Ideen om Fjordbyen krever  
tilgjengelighet, utsikt, intime steder og fondmotiver. Det blir det fint lite av i Bjørvika.  
Nå skal det reises en rekke bygg på sydsiden av Barcode, slik at man får en skikkelig øst-
europeisk Stalinallé, Dronning Eufemias gate, som går i oppløsning borti Gamlebyen. Den 
blir 43 meter bred. 
 Dernest skal Lambda reises for å sikre at den flotte utsikten fra operaen til Ekeberg  
går ad undas, men blir tilgjengelig for dem som henger i baren i toppetasjen på museet. 
 
Fyrtårn for Herreros?  
Noen sier at det skal bli et fyrtårn for Munch. Edvard Munch trenger ikke noe "fyrtårn".  
Han er sitt eget fyrtårn. Man må bare sørge for at han får en begeistrende bygning som  
det er bred oppslutning om.  
 Man kan selvsagt begynne med å bygge opp igjen hans egen bolig, et flott, staselig 
sveitserstilshus fra 1880-90-årene med blondeveranda. Oslo kjøpte eiendommen av 
arvingene i 1945 og takket ham for den overdådige samlingen av billedkunst ved å rive 
hans hjem i 1960 og legge ut tomten til parkering. Huset kan gjenreises for en promille av 
det Lambda vil koste. Det vil være en god start på det nasjonale prosjektet EDVARD 
MUNCH. De var uten vett dengang. Og lite har endret seg.  
 Nå er det Lambda det gjelder.  
 
Omregulering måtte til for å redde Lambda 
Den barrieredannende høyblokken fremtvang en kjapp omregulering av eiendommens 
utnyttelse, og høyden ble øket med 42 meter – fra 18 til 60 meter. Det blir en glassbarriere,  
et stående gartneri med ryggen vendt mot Oslo øst – med Gamlebyen, Middelalderbyen  
og Ekeberg; maven, brystet og toppetasjene er vendt vest, mot den fredete operaen, 
Akershus festning og Kvadraturen. Det målestokksprengende bygget vil bli en 
byplanmessig ulykke, og skape et forkvaklet byrom med tap av siktlinjer og fondmotiver. 
Slik for eksempel det uskjønne og geskjeftige VISMA-bygget i "strekkode"-muren sperrer 
for et glimt av havnen sett fra Grønland og Tøyenbekken. 
...... 
 
Planpresentasjonene – tilsynelatende objektivitet 
Det hevdes i plandokumentet for Lambda at bygget "henvender seg mot byen med  
en transparent fasade". Det er – bevisst eller bevisstløst – formulert slik at man kan  
tro at bygget er gjennomsiktig. Det er det altså ikke, for da ville man ikke ha noe sted  
å gjøre av maleriene. Bygget er altså ikke translucent, men tett og massivt og vil gjennom 
døgnet oppleves som et lysende ruteark, andre ganger som en mørk skive, eller som et  
erigert gartneri med knekt nakke. 
 
Lambdas retorikk 
Det burde være klart for alle som gransker dette nærmere, at det planlegges et 
forstyrrende inngrep i dette byrommet. Men hevder man slikt, kommer straks påstander 
om det motsatte. Det er det som er retorikken i styresmaktenes manipulasjon av 
høringsinstansene, hvor deres mandat er å lytte, men de er stokk døve.  
 Sier én at bygget kommer til å splitte hovedstadens østlige sentrumsområde, svarer 
bare Herreros at det kommer til å samle sentrum. Hevder man at bygget er fremmed,  
klisjeaktig eller brutalt, får man høre at det er "poetisk". Går det, så går det.  
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Det ble snart publisert protester både mot høydene, uttrykket, lamellformen – knekken, ja, 
hele konseptet. Denne skepsis fikk lenge slippe til i pressen, særlig via en gruppe anti-
lambdaer, som bl.a. utgav flere meget forstandige og avbalanserte rapporter om 
prosjektets arkitektoniske og funksjonelle kvaliteter – og svakheter. 
 Men de som etter hvert gikk inn for Lambda, selv etter konklusjonene i rapportene, og 
en rekke innsiktsfulle innlegg både mot lokaliseringen og utformingen av bygget, fikk 
media med seg. Det ble stadig kraftigere press på å bygge Lambda koste hva det koste vil.  
 Snøhettas primus, Kjetil Trædal Thorsen, fant det lurest å dempe sin spontane skepsis  
etter konkurransen, og heller gå i fakkeltog for "Lambda". Snill gutt.  
 
Lambda er planlagt plassert, som det heter i den offentlig saksfremstilling: "i en viss 
avstand" fra den fredete operaen, (fredet 15. nov. 2012). Hvorfor ikke bare si det klartekst? 
Bygget skal reises og knekkes bare 66 meter unna. I gjørma nede ved Paulsenkaia.   
 Vi får altså et ca. 55 meter høyt bygg midt i fleisen sett fra området syd for operaen.  
Bygget kommer til å dominere sine nære omgivelser på en meget uheldig måte. Det er 
underlig at fredningen av operaen ikke er nok til å stanse dette uhøflige bygget. 
 Riksantikvaren vil ikke ha Lambda, det sier de klart og tydelig. Byantikvaren har ikke 
uttalelsesrett i saken. Oslo Byes Vel vil ikke ha dette bygget, og det vil selvsagt heller ikke 
Fortidsminneforeningen. Historielagene vil ikke ha det. Men de som forvalter 
eiendomsinteressene vil ha det, HAV og Co. og helst med maksimal utnyttelse av området  
à la Tjuvholmen, for da tjener de masse kroner. Det er de store pengene, det. 
 
Lambdas overlevelseskunst 
Lambda har overlevet ved hjelp av kunstig åndedrett og tabloid lettvintentusiasme støttet 
av uprofesjonelle bestillingsverk; spørreundersøkelser av typen: "Hvor mange heier på 
Lambda?" 
  
Det er noe røtent i kongeriket, som både Shakespeare og Erling Folkvord og Anne Marte 
Blindheim i Dagbladet har dokumentert. Folkvord skriver bindsterke, veldokumenterte 
verk om innavl, inkompetanse og korrupsjon i hovedstaden – men få følger opp 
gravingen. Blindheim ramser opp alvorlige misligheter og straffbare forhold, men sukker: 
"Disse sakene får jo ingen konsekvenser". I Oslogryta får investorer og halvoffentlige 
selskaper, eiendomsutviklere og "institutter" bare fortsette å herje.  
 
Vi får håpe at Lambda kun overlever som modell, slik at våre barn og barnebarn, nieser og 
nevøer, om ti-tyve år kan ta en tur til arkitekturmuseet og betrakte lamellen Lambda – "Du 
verden! Hadde det tenkt å bygge det der ... ... der! 
 
Når vannet kommer fossende 
Hva når storofsene tordner ned gjennom vassdragene mot Oslofjorden, eller 
hundreårsbølgen slår inn fra Ferder, opp til hovedstaden og skvulper mot Rådhustrappa, 
runder Vippetangen og dundrer inn i Bjørvika og kliner til Lambda med en trøkk 16? 
Lambda tipper over og går på trynet i myra ved Paulsenkaia og lander 10-20 meter fra 
operaen. 
  
Det er fremdeles et Munchmuseum på Tøyen. Som i sin improviserte utforming i dag 
prisbelønnes for sin drift. Det er ikke for sent å legge museet der det står på trygg grunn 
og i et miljø hvor det hører hjemme. 
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Planlagt kaos 
Det er beregnet på en eller annen måte, at det vil komme en halv million besøkende  
hvert år. Er det et troverdig estimat, eller er det ønsketenkning? Er det ønsketenkning,  
er det egentlig ønskelig å gjøre dette området til den type reisemål, hvor alle går i kø,  
og køer opp for både billetter, toaletter og heiser? Er det greit at det koker og syder  
som i en basar i Kairo? Eller som på Nordkapp-platået etter at samferdselsminister Kjell 
Opseth fikk hestehandlet frem en tunnel helt frem til "døra" og toalettene og de rådyre 
billettene.  
 Her forleden i hovedstaden hadde jeg behov for toalettbesøk, og spurte vennlig en 
bartenderinne  i en av uterestaurantene mot borggården om jeg kunne få benytte toalettet. 
 – Nej. Ni kan benytte det öffentlege rum; der er Rådhuset med alla faciliteter", sa hun 
på svorsk og pekte. Jeg gjorde som hun sa, men på herretoalettet var det kø helt ut i 
håndvaskrommet – en kø med kvinner. Turistbussene sto også i kø. 
 
NRK Dagsrevyens fikling 
14. desember 2011 ble Håkon Bleken intervjuet om Lambda, og var sterkt imot 
lokaliseringen og de politiske manøvrene som hadde ført til prosjektet i Bjørvika. Det ble 
omredigert slik at man fikk inntrykk av at han var skuffet over at Lambda ble stemt ned.  
 30. august 2014 ble kunstneren Inger Sitter (R.I.P.), som i intervju med Dagsrevyen  
ga "Lambda" i Bjørvika en meget negativ omtale. Begge var altså imot plasseringen der  
og gikk inn for Tøyen.  
 Deres kritiske kommentarer ble enten redigert bort, eller kuttet og manipulert,  
slik at meningen ble tåkelagt – eller fordreid. Det er skuffende at NRKs nyhets-"flaggskip", 
Dagsrevyen manøvrerer slik. Man skulle tro programinnslagene hadde vært gjennom 
politisk korrektur i Pravda. Nivået ligger på et sted mellom bedrag og manipulasjon. 
Ingen fra ledelsen, på noe nivå, har dementert uetterrettelighetene.  
 
Motstandsbevegelsens mantra er blitt, blant andre inspirert av professor Tor Fr. 
Rasmussen: "Feil bygg, på feil sted, til feil pris". Jeg tillater meg å legge til:  
"Revestreker i lokalpolitikken og handlingslammelse i media." 
 
.... 
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