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Tyveriet av ”Skrik” og ”Madonna” fra Munch-museet i 2004 ble fulgt av plasskrevende 

sikkerhetstiltak. Bystyret drøftet utvidelser. Venstre foreslo flytting til Bjørvika, byrådsleder 

Erling Lae (H) påpekte at det ville bli ”uendelig mye dyrere” enn Tøyen.
1
 Den 7.12. 2005 

vedtok bystyret enstemmig å utrede utbygging på Tøyen. Nå skal nytt museum likevel ligge i 

Bjørvika, og prisen gir Lae dramatisk rett. 

Hvordan skjedde det?  

I korthet ble 2005-vedtaket annullert av Lae selv, da han uten bystyrebehandling 

meddelte pressen 27.05. 2008 at museet flyttet til Bjørvika. Den 20.04. 2009 vant konseptet 

”Lambda” en hastig avholdt konkurranse. Det ble nedstemt i bystyret 14.12. 2011, men fikk 

flertall 28.05. 2013 da SV snudde (Tøyen-avtalen). I skrivende stund preges bildet av 

overskridelser, mistillit og utsatt byggestart. Mediene har vært preget av mangel på kritisk 

journalistikk og ensidige vinklinger.
2
 Forfatteren tilhører en tverrfaglig gruppe, opprinnelig 

utgått fra Det Norske Videnskaps-Akademi, som har fulgt saken.
3
 

 

Samrøre på bakrommet 

Alt her i verden kan ikke skje for åpen mikrofon, men problemet med bakromsavtaler er at 

premisser og saksfremstilling unndras innsyn og verifikasjonsmulighet. Den hemmelige 

Tøyen-avtalen mellom SV og byrådet i mai 2013 var pragmatisk, men på sviktende premisser 

og med et dårlig og dyrt prosjekt som resultat. Taperne er de sakesløse tredjeparter; Edvard 

Munchs kunst, publikum og skattebetalerne. 
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Vinneren er HAV Eiendom a/s, Oslo Havn KFs kommersielle utbygger i Bjørvika, 

som ønsker Munch som profittdrivende faktor for sine prosjekter.
4
 Via Oslo Havns styreleder, 

venstremannen Bernt Stilluf Karlsen, ble Venstre pådriver for et markedsliberalistisk kupp.
5
 

At det offentlige skulle bekoste et unødig dyrt prosjekt av hensyn til utbyggers fortjeneste var 

et vanskelig argument, men da tomterokaden mellom Lae og kulturminister Trond Giske (Ap) 

våren 2008 bare gjaldt Deichman og Nasjonalmuseet, gikk stråmannspartiet igjen til aksjon: 

”Hadde Venstre sittet med hendene i fanget etter at partiets Bjørvika-forslag ble 

nedstemt i 2005? Selvsagt ikke (…) I hemmelige forhandlinger mellom byrådet og Venstre 

stilte Venstre et krystallklart krav: Skulle Deichman flyttes, skulle også Munch-museet følge 

med til Bjørvika! Byrådet gikk etter harde forhandlinger med på dette. Men utad ble det hele 

fremstilt som en enighet mellom byrådet og kulturministeren. Venstre fikk ikke så stor 

oppmerksomhet, men kunne glede seg over at partiet nå hadde sikret flertall for sitt forslag til 

lokalisering av Munch-museet.” 
6
 

Venstres ”krystallklare krav” begrunnes ikke. Men også Høyre ble nå gissel i en ellers 

dødfødt sak: ”Om vi hadde gått offentlig ut med noe, ville det veltet hele spillet,” sa Lae 

etterpå.
7
 Giske bekreftet: ”Hvis vi hadde sendt dette på utredning, hadde alt stoppet.”

8
 Lae 

nektet å uttale seg ”når saken var avgjort.”
9
 Et offentlig vedtak kunne ikke begrunnes 

offentlig. 

   

Gjennomføring 

Spillet lyktes en tid. Men omarbeidelse av konseptet, kritikk og tenkepause svekket utsikten 

til et kjapt byggevedtak i valgperioden 2007-2011. Da truet Ola Elvestuen (V) med ”Lambda 

eller intet”, Høyre med ”Nå eller aldri” og ordfører Fabian Stang (H) krevde at ”Noen [andre] 

må forandre mening.” Lokalisering i Bjørvika var hele poenget, ikke nytt Munch-museum, og 

utmattelsestaktikk var midlet. Som krisemaksimering ble kommunens mislighold av museet 

til myten om skader på kunsten.
10

 Det hjalp ikke: Før valget i 2011 snudde SV og FrP. Høyre 

lokket med en ”prisgaranti” på 2,7 milliarder for Deichman og Munch samlet. Det hjalp heller 

ikke. Men KrF konverterte mot en byrådstaburett, ”fordi Lambda vil bli nedstemt uansett.” 

Lambda falt 14.12. 2011. 

Bystyret ba da om utredning av Tøyen og Nasjonalgalleriet. Men Høyre ville ”jobbe 

ufortrødent videre for å realisere Lambda.”
11

 Kunne noen forandre mening? Marianne Borgen 

(SV) sto lenge i mot: ”Flere er nødt til å snu, men Bjørvika er nedstemt og jeg forutsetter at 

                                                           
4
 ”HAV E [som forslagsstiller] tjener penger på tomtesalg og merverdien som skapes av å få en så god nabo i 

Bjørvika”, Byrådssak 151/11, 14.06. 2011, s. 113. 
5
 Bernt Stilluf Karlsen intervenerte tidlig på vegne av HAV, se Jan Carlsen, Arkitektnytt, 05.08. 2008 og Eivind 

Otto Hjelle i Lambdas svakheter (n. 3 ovenfor), s. 5. 
6
 Venstres hovedside 08.06. 2013, med tilbakeblikk. 

7
 Aftenposten 30.05. 2008. 

8
 Dagens Næringsliv 24.12. 2012. 

9 E-post fra Laes sekretær, 23.04. 2009. 
10

 Kunsten er uskadd og magasinene blant landets beste. Direktør Stein O. Henrichsen, byrådets forlengede arm, 

hevdet at museet var ”gått ut på dato”. Aftenpostens kulturredaktør Knut Olav Åmås skrev 28.09. 2011 at 

”Klimaforholdene i magasinene er tildels uforsvarlige. Grafikk og andre verker får store skader som følge av 

fukt.” Åmås oppgir Henrichsen som kilde (e-post til meg 02.11. 2011). ”Kunsten råtner i kjellerne på Tøyen” 

iflg. professor Tian Sørhaug (NRK Brennpunkt 27.03. 2012) og forfatter Ingvar Ambjørnsen (VG 21.04. 2012). 
11

 Eirik Lae Solberg, Oslo og vi 1/2012. 



byrådspartiene er villige til å tenke alternativt.”
12

 To måneder etter, 28.05. 2013, snudde SV 

”for å få et vedtak”, mot en oppgradering av Tøyenområdet (hvilket hadde vært med i 

museumsplanen siden 1996). Igjen var forhandlingene hemmelige, men mye gjetting trengs 

ikke: 

Bakteppet var forestillingen om en ”fastlåst” sak, fordi flertallet mot Lambda var delt. 

Ap, R, MDG og SV ønsket Tøyen. FrP ønsket Nasjonalgalleriet hvis det ble ledig, og ventet 

stortingsbehandling til høsten. ”Ennå ikke avgjort” er ikke identisk med ”fastlåst”. FrP ville gi 

samme beløp for rehabilitering av Nasjonalgalleriet som et Tøyenprosjekt ville koste. Tøyen 

var implisitt FrPs andrevalg. SV måtte overtales mens FrP ventet. De offisielle data pr. mai 

2013 levner liten tvil om byrådets fremstilling på bakrommet: 

 

Farvel til fakta 

   1. Pris. Alle alternativer vil angivelig koste det samme, ca. 1,65 milliard. Opposisjonen 

påpekte forgjeves at kalkylene var irrelevante.
13

 Kontroll viste ca. 1 milliard for Tøyen, mens 

Lambdas ufullstendige pris (i byrådets 2009-kalkyle og brev om statsstøtte 2014) lå langt over 

2 milliarder.
14

 ”Samme pris” var satt 6-700 millioner for lavt for Lambda og 6-700 millioner 

for høyt for Tøyen. Etter SV-avtalen bekreftet byrådsleder Stian Berger Røsland (H) at 

”samme pris” var selve krumtappen i opplegget.
15

 Sluttpris for Lambda er foreløpig 2,8 

milliarder, nesten tre ganger Tøyen. Men da Deichman sprakk med en halv milliard 14.04. i år 

ble ny gjennomgang for Lambda satt til 1. oktober, slik at man eventuelt ”kan be bystyret om 

mer penger.” Hver ny budsjettsprekk, som kan garanters, vil trolig skje trinnvis, som for 

Holmenkollbakken – og begrunnet med ”Munch som nasjonalt ansvar”. 

   2. Årlige besøk i Bjørvika blir 500 000, mot 300 000 på Tøyen. Konsulenten tok selv 

forbehold. Professorene Jan Grund og Anne-Britt Gran avviste tallene som legitimering av 

forutbestemt politikk.
16

 Men kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) utga dem som ”analyse”. Etter 

SV-avtalen reduserte han dem imidlertid til ”mål/ambisjon”, og kun for det første året.
17

 

   3. Museet må stenge ved bygging på Tøyen, men holdes åpent mens Lambda reises. Tøv. 

Nybygg ved siden av det nåværende kan tillate kontinuerlig visning i byggeperioden, og 

kunsten flyttes uten utgifter. Det har museets fagpersonale visst hele tiden. 

 

Mål, løfter og vedtak 

Et funksjonelt museum ville forlengst stått ferdig hvis det enstemmige vedtak av 2005 var 

blitt fulgt. Vi har lenge påpekt Lambdas konflikt mellom design og funksjon, reduserte 

museumsfaglige krav, unormalt høye bygge- og driftsutgifter og usikre grunnforhold. Byrådet 

hevder absurd at Lambda er ”basert på samme modell” som Tate Modern, Pompidou-sentret 

og Louisiana-museet.
18

 Håpet må være blank uvitenhet hos regjering og storting når 
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statstilskudd skal behandles. Vår største maler, drevet av kompromissløs kunstnerisk ærlighet, 

skal hedres med juks. 

Bystyrets sluttvotering 22.10. 2014 ble politikk løsrevet fra sak. Tre partier (FrP, R, 

MDG) stemte for Tøyen, tre andre (KrF, SV, Ap) stemte for noe de var imot:  

 KrF snudde etter valget i 2011, og fastholdt det også nå da premisset om at ”Lambda 

ville bli nedstemt uansett” bortfalt,  

 Lambda var ”ikke SVs favoritt”,  

 for Ap var ”Tøyen førstevalg”, men man fulgte med på ferden.  

Disse situasjonsbestemte selvmotsigelser ga flertall for Bjørvika. Partienes valgløfter ville gitt 

motsatt resultat. At FrP i 2013 ville avvente Stortinget var formelt forståelig, men et taktisk 

feilgrep: Utenfra sett kan man beklage, og kanskje forundres, over at SV ikke tok kontakt med 

FrP da de fikk følerne fra Høyre. Da ville alt ha vært annerledes. Uansett hvordan byrådet 

fremstiller utfallet kan det vanskelig tolkes som noen overbevisende begeistring for Lambda 

som nytt Munch-museum i Bjørvika. 

Det hører med til saken at en realitetsvurdering av prosjektets museumsfaglige sider 

uteble i bystyret. 

 

Aprés nous le deluge 

Oslos gjeld er 30-35 milliarder. Vedlikehold forsømmes, mens nyheter finansieres ved salg av 

offentlig eiendom: Oslo Kino innbragte 600 millioner, som iflg. byråd Bjercke ”vil komme 

godt med når Oslo skal bygge nytt Munch-museum.”
19

 Aftenposten tror, i motsetning til 

byrådet, at boligskatt igjen må til for å skaffe byen inntekter.
20

 

 Bystyret ga seg for et utmattende råkjør på falske premisser. Nå gjenstår den 

rutinemessige ansvarsfraskrivelse. Produktivitetskommisjonen har påpekt de påfallende avvik 

mellom kalkyle og sluttbeløp i offentlige prestisjesaker. Oslos spektakulære overskridelser – 

fra Holmenkollbakken til Lambdas latente risiko – nevnes av professor Øyvind Østerud som 

et demokratisk paradoks, der en liten krets av politikere aldri stilles til ansvar for sine 

underbudsjetteringer: 

 ”Et uoppmerksomt og avmektig flertall av befolkningen tar regningen for de enorme 

overskridelsene i offentlige prosjekter.”
 21

 

 Flyttingen av Munch-museet er en dekkoperasjon for uvedkommende interesser. 

Prosessen var avhengig av systematisk desinformasjon. Vedtaket mangler legitimitet.  

 

* 
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