
Munch-svindelen i fire akter  
    
Sommeren 2015 gikk en noe amputert debattforestilling i Dagsavisen, der kulturbyråd 

Hallstein Bjercke (V) kom på banen i tredje akt. Det var i og for seg en begivenhet, siden 

det var første gang i løpet av seks års debatt at en pådriverpolitiker gikk ut i spaltene 

som respons på kritikken.  

Her følger faksimiler av de to første innleggene, supplert med teksten i større 

skrift, deretter kulturbyrådens innlegg. Tilslutt kommer et tilsvar som var antatt, men 

ble stående i redaksjonens debattkø uten å komme på trykk før valget. 

Kulturbyrådens svar er symptomatisk for aktørenes angst for kjensgjerninger. 

 

 

 

Akt 1: 8. august 2015. Falskspillet om Munch  
Erling S. Skaug, prof.em. UiO 
 

”En stor dag for kultur-Norge” hevdet byrådet etter vedtaket om nytt Munch-museum i Bjørvika i 

oktober i fjor. Det korrekte er ”En stor dag for HAV Eiendom a/s”, Bjørvikas kommersielle utbygger 

og datterselskap av Oslo Havn KF med venstremannen Bernt Stilluf Karlsen som initiativrik styre-

leder. Ifølge eget utsagn vil merkevaren Munch øke HAVs fortjeneste på tomtesalg og prosjekter i 

området. Her ligger i sin nesten utrolige enkelhet grunnen for flyttingen, med Venstre i stråmannsrolle. 

Stilluf Karlsen agerte tidlig for HAVs rolle, som fikk omfattende fullmakter med konkurranse-

utlysning, jurysammensetning osv. 

Spørsmålet blir da: Hvordan kunne Oslo kommune overlate en av etterkrigstidens viktigste 

offentlige kultursaker til en kommersiell aktør? 

 

Et enstemmig vedtak vraket på bakrommet 

Det begynte med tyveriet av ”Skrik” og ”Madonna” i 2004. Sikkerhetsutvidelser ble nødvendig. 

Venstre foreslo å flytte museet til Bjørvika. Byrådsleder Erling Lae (H) påpekte korrekt at dette ville 

bli ”uendelig mye dyrere enn Tøyen”. Forslaget falt mot Venstres tre stemmer, og 7. desember 2005 

vedtok bystyret enstemmig å utrede utbygging på Tøyen. Analyser og kalkyler ble levert. Nybygg ved 

siden av det eksisterende, til 850 millioner, ble ansett som gunstigst for Oslo kommune. I dag, over ti 

år senere, står likevel Lambda på agendaen i Bjørvika. En foreløpig prislapp på nesten 2,8 milliarder 

gir Lae dramatisk rett. Hva skjedde? 

Lae annullerte selv 2005-vedtaket uten bystyrebehandling i mai 2008, og meddelte pressen at 

Munch flytter til Bjørvika. Dette var primært et ”tomtebytte” med staten, ved kulturminister Trond 



Giske (Ap), der Nasjonalmuseet kunne bygge på Vestbanen, mens kommunen kunne bygge nye 

Deichman på en mindre tomt i Bjørvika. Men hva hadde Munch-museet med den rokaden å gjøre? 

Svaret er HAV Eiendom a/s. Venstre var stadig stråmann, og presset byrådet på bakrommet: 

”Skulle Deichman flyttes, skulle også Munch-museet følge med til Bjørvika!” Men at det offentlige 

skulle betale for et unødvendig dyrt prosjekt av hensyn til utbyggers fortjeneste var vanskelig selv for 

hardkokte markedsliberalister. Høyre ga seg likevel, og ble gissel i en ellers dødfødt sak: ”Om vi 

hadde gått offentlig ut med noe, ville det velte hele spillet” sa Lae etterpå, supplert av Giske: ”Hvis vi 

hadde sendt dette ut på høring, hadde alt stoppet.” 

Utad nektet Lae å gi noen grunn for flyttingen. Byrådets velkjente brudd på offentlighets-

loven og hindring av innsyn var en obligatorisk ingrediens også i denne saken. 

 

Forkastet og vedtatt igjen 

Byrådet håpet nå på et kjapt byggevedtak i valgperioden 2007-2011. Håpet ble svekket av den dyre og 

langdryge omarbeidelsen av Lambda-konseptet og bystyrets økende skepsis. Høyre truet da med ”Nå 

eller aldri” eller 30 års forsinkelse hvis ikke Lambda ble vedtatt, Venstre med ”Lambda eller intet”, og 

ordfører Fabian Stang (H) krevde at ”Noen (andre) må forandre mening”. Nytt Munch-museum var 

bare et interessant mål som brikke i utbyggerens spill, og midlet var utmattelse. Som krisemaksimer-

ing spredde man den notoriske usannhet at kunsten tok skade i museet på Tøyen. Den gikk ikke. 

Høyre lokket desperat med en ”prisgaranti” på 2,7 milliarder for Lambda og Deichman samlet. Den 

gikk heller ikke: SV snudde våren 2011, fulgt av FrP, og Lambda ble nedstemt i desember 2011. 

Bystyret ba da om utredning av Tøyen og Nasjonalgalleriet. Byrådet beholdt Lambda for egen 

regning, selv om det var nedstemt. Høyre arbeidet ”ufortrødent videre” for å få noen til å snu igjen. 

Det lyktes – på bakrommet i mai 2013, med SVs rent pragmatiske kompromiss om en oppgradering av 

Tøyen (oppgradering har vært med i museets plan siden 1996). 

Bakgrunnen for kompromisset var den angivelig ”låste” situasjon: Ap, Rødt og MDG hadde 

stemt for Tøyen, mens FrP ville avvente Stortingets syn på frigivelse av Nasjonalgalleriet. FrP hadde 

Tøyen som implisitt andrevalg. Byrådet innså at SV måtte overtales mens FrP ventet, og hadde massiv 

desinformasjon klar: 

 

Tallfusk i alle ledd 
Hovedpåstanden var at det ville koste like mye å bygge på Tøyen som i Bjørvika, ca. 1,65 milliard. 

Kalkylefeil ble forgjeves påpekt av opposisjonen: Prisen for Lambda var senket 6-700 millioner og 

øket med samme beløp for Tøyen. Etter SV-kompromisset koster Lambda 2,8 milliarder, mens 

kontrollregning for Tøyen ga 1 milliard. Byrådet har nylig utsatt saken til oktober ”for å kunne be 

bystyret om mer penger.” 

             Neste påstand var at årlig besøkstall i Bjørvika ville bli 500 000, men bare 300 000 for Tøyen. 

Tallene var tvilsomme, men kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) utga dem som ”analyse”. Etter SV-

kompromisset ble de endret til ”ambisjon”. Ambisjoner kan hvem som helst ha hvor som helst. 

Munch-museet er allerede landets best besøkte kunstmuseum etter Nasjonalgalleriet. 

            At museet må stenge ved reising av et tilbygg på Tøyen er kort og godt tøv. Det har museets 

fagpersonale visst hele tiden. At Lambda vil bli ferdig først er tvilsomt. Men et førsteklasses nytt 

anlegg kunne stått ferdig på Tøyen forlengst, hvis ikke byrådet hadde kapitulert for Bjørvikas utbygger 

og sabotert et enstemmig bystyrevedtak. 

Som en siste absurditet hevder byrådet i sin søknad om statstilskudd at høyhuset Lambda er 

”basert på samme modell” som bl.a. Tate Modern i London og Louisiana ved København. Begge er 

ideelle horisontalbygg, Louisiana med utstillingsrom under terreng. Det har vært påpekt – uimotsagt! – 

siden 2009 at Lambdas vertikale konsept betyr en konflikt mellom design og funksjon, med elendig 

plassutnyttelse, redusert sikkerhet og fordyret bygging og drift. Adkomsten for de store besøksambi-

sjoner er uløst. Grunnen i Bjørvika er uforutsigbar, og viser seg nå i utsettelser og prissprekk. 

Det alvorligste ved Lambda er et dyrt og dårlig museum for vår største maler. Et lavbygg på 

Tøyen ville vært uten disse problemene. Politikeres moralske integritet må være indiskutabel. Byrådet 

bør gå for systematisk feilinformasjon. Tre partier stemte for Lambda selv om de var imot. Vedtaket 

mangler legitimitet. 

 



 

Akt 2: 28. juli 2015. Falskspillet om Munch vedgått 
Erling S. Skaug, prof.em., UiO 

 

Undertegnedes kronikk 8. juli, ”Falskspillet om Munch”, er et sammendrag av en lengre kildebelagt 

artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift nr. 3 under tittelen ”Lambda som politisk fallitterklæring”. Bakgrun-

nen er flere års kritikk av Lambda og av den politiske prosess, fremlagt av en gruppe arkitekter, 

jurister, kunsthistorikere, museumsfolk og forskere fra humaniora og naturvitenskap. Også tidligere 

Høyrepolitikere og en rekke av landets beste kunstnere har sluttet seg til protesten mot Munch-museet 

til Bjørvika. 

 Kronikken og den tilhørende artikkel gir ingen fullstendig historie, men innholder de av-

gjørende sider av saken som aktørene nå feier under teppet. Alle fakta er dokumentert, i offentlige 

saksakter og politikernes egne uttalelser. Materialet har dels vært fremlagt i avisartikler og dels i tre 

publikasjoner: Munch på Tøyen! (2011) http://www.allgronn.org/munchmuseet-debattbok-pax.pdf , 

Lambdas svakheter (2014) www.allgronn.org/lambdas-svakheter.pdf  og Munch-museet som tragedie 

(2015) http://www.allgronn.org/tragedien-lambda.pdf . Alt ble i sin tid oversendt byrådet og bystyret 

direkte. 

 Saken er at det aldri er kommet noen respons fra byrådet eller deres partier. Byrådet har 

vært invitert til boklansering og paneldeltagelse, men har aldri møtt. Gjennomføringen av Lambda i 

Bjørvika synes å være helt avhengig av at motforestillinger ikke eksisterer. 

 

Offentlig debatt bør holdes i en saklig og skikkelig tone. Man skal ta ballen, ikke mannen. Men 

fotballmetaforen er falsk; den fritar mannen bak ballen. Tausheten fra aktørene har etter hvert ført til 

en viss utålmodighet, og invitasjonene til dialog har gradvis endret seg i skjerpende retning. Det lar 

seg riktignok ikke gjøre å bruke ordet ”løgn”, selv om det lyves, uten å bli refusert av en ansvarlig 

redaktør, men påvisning av ”tallmanipulasjoner” og ”juks” har vært akseptert i debattens løp. 

 Denslags vil de færreste adressater ha sittende på seg, særlig hvis de som folkevalgte har 

påtatt seg rollen som forvaltere av offentlighetens midler og interesser med en uangripelig grad av 

integritet. Normalt vil de da rykke ut med en plausibel korreksjon eller presisering som tilfredsstiller 

kritikerne. Den fortsatte mangel på respons har imidlertid gjort karakteristikker som ”selvvalgt døv-

het” og ”simulert autisme” berettiget. Tilslutt måtte man bare kalle en spade en spade, navngi spillerne 

og påpeke at det foreligger ”svindel” og ”falskspill”. Selv ikke det har beveget adressatene til respons. 

 Bare en kort repetisjon: Korrupsjon er ikke bare å stikke penger i egen lomme, men å gi for-

deler til uvedkommende under dekke av vikarierende motiver. Et fornyet Munch-museum kunne stått 

klart for mange år siden, med et modere, funksjonelt, driftsøkonomisk og publikumsvennlig tilbygg til 

normal pris – dersom byrådet ikke hadde sabotert bystyrets enstemmige vedtak av 7. desember 2005 

med et kupp på bakrommet. Med Venstre i spissen, fulgt av Høyre og Kristelig Folkeparti, er flytting-

en til Bjørvika en stråmannsaksjon diktert av utbyggerens økonomiske interesser: HAV Eiendom a/s 

ønsker prestisjebygg i sitt område for å øke fortjenesten på tomtesalg og prosjekter. Og resultatet av 

prosessen er en blåkopi av gårsdagens spanske trendarkitektur, et dusinkonsept uegnet som museum, 

http://www.allgronn.org/munchmuseet-debattbok-pax.pdf
http://www.allgronn.org/lambdas-svakheter.pdf
http://www.allgronn.org/tragedien-lambda.pdf


en typisk konflikt mellom design og funksjon, et ressurssløseri til absurd høy byggepris og driftsom-

kostninger. Dette har lenge vært påvist for politikerne, uten at en realitetsvurdering av prosjektet og 

lokaliseringen har funnet sted. Saksbehandlingen har vært et taktisk spill, med utmattelsestaktikk som 

erstatning for argumentasjon og satsing utad på offentlighetens korttidshukommelse. Vedtaket 

mangler legitimitet. 

 Byrådet har aldri påvist feil i våre fremstillinger. Dets taushet i alle år må skyldes stilltiende 

aksept: Det jukses bevisst, med selvbestaltet dispensasjon fra alle hederlighetskrav. Slik kan ikke byen 

styres. Byrådet må gå og Lambda stanses. 

  

  



Akt 3: 7. august 2015. Lambda blir til 
Kultur- og næringsbyråd Hallstein Bjercke (V), byrådet i Oslo 

 

 
 

  



Akt 4: Manus 20. august 2015 (havnet i avisens debattkø)  

Byrådets uredelighet 
Prof.em. Erling S. Skaug, UiO 

 

Tilbake fra reisefravær ser jeg at kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) avla meg en visitt den 7.august. 

Bjercke berører fortsatt ikke vår tverrpolitiske og tverrfaglige gruppes årelange kritikk av Lambda og 

dens politiske prosess, men henvender seg i stedet til et uinformert galleri. Jeg skrev ikke at han ikke 

har uttalt seg i Munch-saken, men at våre påviste manipulasjoner, fiktive data og andre former for 

usannhet stadig står uimotsagt. Bjerckes innlegg bekrefter at ignorering av kritikk er byrådets modus 

operandi. Da må han tåle å høre at gjennomføringen av Lambda i Bjørvika har vært avhengig av at 

innvendinger ikke eksisterer. I en politisk boble registreres faglige fakta som ”uønsket informasjon”, 

for å sitere statsviter og maktutreder Øyvind Østerud. 

Uredeligheten er alvorlig. Ingen ville kjøpt en bruktbil på det grunnlag byrådet selger Lambda. 

Påstander om løgn og fanteri ville normalt ført til injuriesøksmål. Hvorfor er det ikke skjedd? Svaret er 

at våre påstander da ville blitt bekreftet; byrådets stråmannsrolle for uvedkommende interesser fast-

slått, saken stoppet og avskjedigelser fulgt av hensyn til politikkens omdømme. For å unngå dette har 

byrådet spilt døv og blind i alle år. 

Ivar Johansen (SV) påpekte nylig at det sittende byråd alltid har basert seg på hemmelighold. 

Offentlighetsloven er nylig redusert, men byrådet har alltid brutt den flittig: ”Om vi hadde gått offent-

lig ut med noe, ville det veltet hele spillet” uttalte altså byrådsleder Erling Lae (H), da han snudde om 

Bjørvika etter press fra Venstre på bakrommet i 2008. Venstre, hvis markedsliberalisme ikke kan 

skjules av et grønt fikenblad, innså det umulige i å røpe at skattebetalerne måtte betale et absurd dyrt 

og dårlig prosjekt av hensyn til en privat utbyggers fortjeneste. Derfor de mange avledningsmanøvrer, 

som tiltar i freidighet: I P2 Kulturnytt den 20.08. ble det nevnt at Frp (blant flere!) fortsatt vil stemme 

mot Lambda. Bjerckes kommentar: ”Frp vil jo ikke ha noe nytt Munch-museum”, i alle fall ikke i 

Bjørvika. Slik taler ”Lambda eller intet-Venstre”, som ikke vil ha noe nytt Munch-museum – hvis ikke 

Bjørvikas kommersielle utbygger tjener på det. Dette er vel kjent, men Bjercke håper på en dement 

offentlighet. Og vår smilende H-ordfører har støttet samrøret med kravet om at andre måtte forandre 

mening. Både politikere og medier ga seg omsider for denne utmattende argumentmangel. 

Bjerckes historieskrivning er avslørende. ”Tolv år med krangling og planlegging er endelig 

over (…)”. Behovet for å redusere motstand til ”krangling” er forståelig, men tolv år? I februar 2002 

kom Venstres soloutspill om å flytte museet til Vestbanen. Det falt i fisk. I november 2005 kom nytt 

soloutspill fra Venstre om å flytte til Bjørvika. Det falt også, og byrådet gikk enstemmig inn for 

Tøyen. I mai 2008 gjentok Venstre Bjørvika bak lukkede dører med verbal tommeskrue på byrådet. 

Også det ville vært dødfødt dersom noe – ifølge Lae – var kommet ut offentlig. Kuppet lyktes en tid, 

med HAV som synlig aktør, men ble igjen nedstemt i desember 2011. Dette er demokratiets regler, 

Bjercke! Men er kjepper i hjulet for Venstres samrøre under bordet med utbygger ”krangling”? 

Bjercke avslutter med Lambda som parallell til Edvard Munch: I likhet med Munchs kunst er 

dette dusinbygget ”banebrytende og kontroversielt”, som ettertiden vil gi ”den anerkjennelse den 

fortjener.” Det som er dårlig og konvensjonelt i dag vil bli genialt i morgen. Hvor fordummende kan 

en debatt bli? 

Interesserte lesere kan få noe av vårt publiserte materiale tilsendt elektronisk ved henvendelse 

esskaug@online.no  

Vårt utgangspunkt var ikke politisk. Men siste fase i debatten – der byråd Bjercke nok en gang 

har fått en ”kvalitetssikring” nøyaktig som bestilt – faller tilfeldigvis i et valgår. I spillets utmattende 

og selvdrevne avsporinger oppsto teknisk flertall ved at tre partier til slutt stemte for noe de var i mot. 

Lambda som ”det beste alternativ” er basert på fusk og hemmelighold i alle ledd. Gjør det vedtaket 

legitimt? Kvalifiserer det til gjenvalg?  
 

 

PS:  

Ved kommunevalget i september 2015 mistet H/V-byrådet makten.   
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