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Innledning og delsammendrag 

 

Etter mangeårig debatt om nybygg for Munch-museet er det nå en ”pause” mellom bystyrets 

sluttvedtak i oktober i fjor og det planlagte første spadestikk i Bjørvika i august. To antologier 

og en rekke presseinnlegg er i denne tiden levert av en tverrfaglig og tverrpolitisk gruppe av 

interesserte museumsfolk, arkitekter, jurister, kunstnere, vitenskapshistorikere m.fl.:  

                                                                

 Munch på Tøyen! (Pax 2011) red. Kamilla Aslaksen og Erling Skaug, 

utgitt med støtte fra Fritt Ord. Bidrag av Peter Butenschøn, Eivind Otto Hjelle, Rune Slagstad, 

Morten W. Krogstad, Kamilla Aslaksen, Erling Skaug, Jeremy Hutchings, Thorvald Steen, 

Jan Erik Vold, Didrik Hvoslef-Eide, Harald Hjelle og Stein Halvorsen.     Forside: Finn Graff. 

 Lambdas svakheter (2014), utgitt med midler fra privat sponsor. Bidrag 

av Eivind Otto Hjelle, Erling Skaug, Jeremy Hutchings, Fredrik A.S. Torp, Dag Solhjell og 

Tor Fredrik Rasmussen.         Forside: Finn Graff. 

 

En oppsummering pr. dato kunne ha inneholdt inngående omtale av flere temaer; fraværet av 

kritisk gravende journalistikk, der medienes rolle som mikrofonstativ og synsing i realiteten 

har hindret en saksorientert offentlig debatt; myten om de musemsansattes ”entusiasme” for 

Lambda; arkitekt Juan Herreros’ begrepsverden; byrådets kulturelle kompetanse og pro-

Lambda-bevegelsen (med og uten fakkeltog) – for bare å nevne noen opplagte sider av saken. 

 

Som delvis oppfølging av publikasjonene følger to nyere og tildels overlappende tekster: 

1) Et lett redigert høringssvar til PBE (noen avsnitt tatt ut for å redusere gjentagelser), 

16. desember 2014. Det inneholder en gjennomgang av historikken, deretter gjentas de 

museumsfaglige krav tidligere beskrevet i Lambdas svakheter, fulgt i siste punkt av innlegg 

fra den ovennevnte gruppe og parallelle grupper. Meningen var å formidle til PBE noe av 

bredden i motstanden mot prosjektet. I og med oversendelsen til PBE er brevet offentlig, og 

vil bli arkivert der for ettertiden. 

2) Et artikkelmanuskript under arbeid, status 30. mars i år. Historikken er gjentatt med 

omfattende kildereferanser, og kan ha interesse for de som ønsker dokumentasjon. Da kollega 

Jeremy Hutchings og jeg begynte å se på Lambdas museumsfaglige sider høsten 2009 ble vi 
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også interessert i hvordan det hele egentlig kunne ha kommet i stand. Med bakgrunn i et 

vitenskapelig fagmiljø og dets krav til kunnskapsbasert arbeidsmåte og etikk – eller vanlig 

hederlighet og folkeskikk som vi har lært hjemme og på skolen – var det som å åpne Pandoras 

eske. Forbløffelsen var stor. Var dette virkelig akseptert politisk praksis i Norge?  

 

Delsammendrag: 

Det kan være hensiktsmessig å trekke ut og utdype noe av fotnotetilværelsen i sistnevnte 

manuskript. Et punkt i historikken er nå blitt klarere og mer avslørende. Det gjelder omsten-

dighetene rundt utfallet av den beryktede bakromsavtalen i mai 2008, mellom daværende 

byrådsleder Erling Lae (H) og kulturminister Trond Giske (Ap). 

I åpningen av høringssvaret til PBE nedenfor stilles igjen spørsmålet (s. 9, tredje av-

snitt) ved at ikke bare det nye Deichmanske bibliotek skulle plasseres i Bjørvika istedenfor på 

Vestbanetomten, men at også Munch-museet måtte bli med på flyttelasset. Det virket mildt 

sagt umotivert. Erling Lae hadde tidligere sagt at lokalisering av museet i Bjørvika ville bli 

”uendelig mye dyrere enn på Tøyen”, og det forelå fremfor alt et enstemmig bystyrevedtak fra 

to år tidligere om Tøyen, med utredninger i gang. Bystyret hadde hverken annullert sitt tid-

ligere vedtak eller hatt flyttesaken til behandling. Hvorfor i all verden skulle også museet 

plutselig flyttes? 

Mange har lenge ant et samrøre mellom Bjørvikas utbygger og rådhuspolitikerne. Den 

kommersielle utbygger HAV Eiendom a/s sa selv at prestisjeinstitusjoner, spesielt Munch-

museet i tillegg til Operaen og Deichmann, ville øke deres fortjeneste på tomtesalg og pro-

sjekter i området. At noe foregikk under bordet, og at samrøret kunne antas på indisier, ble 

antydet allerede i Munch på Tøyen! s. 46-47. At de offisielle begrunnelser for å flytte museet 

var temmelig diffuse tydet også på ugler i mosen. 

Betydningen av forbindelsen mellom Oslo Havn KFs styreleder, venstremannen Bernt 

Stilluf Karlsen, med datterselskapet HAV Eiendom og partiet Venstre som initiativtager i 

byrådet, ble ytterligere forsterket i Lambdas svakheter, s. 5-6. I høringssvaret til PBE neden-

for stilles spørsmålet på nytt. I manuskript Lambda som politisk fallitterklæring bringer vi nå 

Venstres endelige tilståelse som betingelsesløs pådriver – med skjult agenda. Det er dette som 

hermed tas ut av noteapparatet og utdypes: 

Som det meste i denne saken foregikk også denne manøver bak lukkede dører, mens 

bystyret intetanende, skjønt med en viss utålmodighet, trodde at deres enstemmige vedtak ble 

fulgt opp av byrådet (noter 11 og 23 nedenfor). Venstre satt utad musestille helt til SV-

kompromisset i 2013: Det ble signalet til en kamp om heltestatus, der Venstre måtte ut av sin 

selvpålagte skyggetilværelse for å få en andel av laurbærene – helst hele kransen. Trolig med 

partileder Trine Skei Grandes egne ord slippes katten ut av sekken på partiets nettside: 

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

stemt 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. 

 

Merkelig nok forklarer ikke Venstre grunnen til sitt ”krystallklare krav” og behovet for ”harde 

forhandlinger”. Hva var det som var så viktig, men ikke ble begrunnet? Og hvorfor måtte Ola 

Elvestuen (V) legge et røkteppe over partiets reelle intensjoner i valgkampanjen 30. august 

2007?  Gamle Oslo Venstre arrangerte da et åpent folkemøte på kafeen hos baker Nordby om 

Tøyens fremtid. Vi siterer Elvestuen (se Munch på Tøyen! s.42-43 og noter 9-10): 

Vår visjon er at folk som bor i området og som besøker Munch-museet og Botanisk 

Hage skal kunne gå gjennom et spennende Tøyensenter, ned en yrende handle- og 

kulturgate i Tøyengata til et mangfoldig Grønland.  
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Venstre hadde samtidig et utredningsforslag i valgprogrammet 2007-2011, som Elvestuen 

ikke fant det nødvendig å komme inn på. Det var da også mer tvetydig enn informerende: 

”Munch-samlingen, Vigeland-samlingen og Stenersen-samlingen er unike i internasjonal 

sammenheng. Tiden er inne til å gi disse samlingene en tydeligere plassering i byens kultur-

liv.” Altså ”i byens kulturliv”, ikke ny plassering ”i byen”. 

Venstre ville også ”sikre Munch-samlingen og utrede om dette(sic) kan ligge i Bjør-

vika.” Et nytt og funksjonelt bygg syntes å gi løfter om fortgang i Tøyen-planene av 2005-06. 

”Utrede” om Bjørvika pånytt var litt aparte, siden det var nedstemt. Men det kunne rimeligvis 

ikke bety at flytting ville bli forkynt som vedtak uten utredning og bystyrebehandling noen 

måneder senere – slik Venstre samtidig presset på bak velgernes rygg.  

Avtalen mellom Venstre og Stilluf Karlsen/HAV Eiendom må ha vært gjort nærmest 

med tommeskruen på. I alle fall må det ha skjedd som et løfte under bordet, som partiet av en 

eller annen grunn ikke kunne komme fra. Uansett var Munch redusert til en brikke i et 

jernhardt kommersielt spill – et forhold man trygt kan si er hans kunst uvedkommende. 

 

Med Venstres spesielle og enestående nøkkelrolle i denne saken melder nok et spørsmål seg. 

Riksantikvaren var den eneste som kunne ha stoppet hele prosjektet, ved ganske enkelt å ha 

nektet endring av reguleringsplanen i Bjørvika. Reguleringsplanen fastsatte høy bebyggelse i 

bakkant av området, med skråning ned mot sjøen. Et bygg på nesten 50 meters høyde ute på 

Paulsenkaia ville bety et oppsiktsvekkende brudd med planen.  

Det første utspill fra vår gruppe var et brev til riksantikvar Jørn Holme 4. mars 2010, 

der vi avslutningsvis ”vil sterkt anmode Riksantikvaren om å benytte seg av sin innsigelses-

mulighet og dermed bidra til at gjeldende reguleringsplan for det aktuelle området i Bjørvika 

blir stående.” Brevet er i sin helhet gjengitt som Appendiks i Munch på Tøyen!, s. 115, og på 

s. 16 nedenfor. 

Riksantikvaren valgte imidlertid et mer komplisert forhandlingsmønster, som etter en 

del lirking frem og tilbake likevel tillot bygging av Lambda på Paulsenkaia. Jørn Holme er 

kjent som Venstremann, bl.a. med en fortid som sekretær for Odd Einar Dørum, Venstres 

tidligere formann og p.t. stadig aktivt medlem av bystyret. I uformell sammenheng har Holme 

også uttalt seg positivt om Bernt Stilluf Karlsen. 

Det er intet som direkte tyder på partiskhet i Riksantikvarens saksbehandling. Men i de 

politiserte forhold i offentlig forvaltning er det naturlig å nevne dette. I valget mellom alte-

rnativene ville det enkleste vært å bevare den skrånende helhetsplan i Bjørvika som man opp-

rinnelig hadde en mening med, som Operaen allerede hadde innordnet seg, og som Riksanti-

kvaren hadde fredet som et lavmælt blikkfang i Bjørvika – uten konkurrerende elementer. 

 

Hva byrådet angår er det uansett merkelig å banke gjennom en reguleringsplan, for bare å 

fravike den ad hoc få år senere på grunn av press fra private utbyggere.   

 

Dette selsomme kapittel av norsk kulturpolitikk fortjener uttømmende behandling i en bok, 

hvis tid og anledning skulle by seg. Alt i det følgende kan utdypes ytterligere. Formodentlig 

inneholder denne publikasjonen tilstrekkelig kildebasert informasjon til å rettferdiggjøre 

påstanden om at denne saken bør vies langt mer offentlig oppmerksomhet enn hittil. Det synes 

ikke helt urimelig å foreslå gransking. 

 

Erling S. Skaug  

12. april 2015 
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Et øyeblikksbilde  
 

 

 

Tid: 1. mars 2013, litt før kl. 18.00. 

Sted: Munch-museet, åpning av Stein Erik Hagens privatsamling ”Fra Munch til Slettemark”  

 

Et kvarter før åpningen befinner man seg på den sparsomt opplyste gangveien fra Tøyen T-

banestasjon til museet. Isen ligger blank, det er ikke strødd. Festkledde gjester tviholder i 

buskene langs kanten mens de prøver å forsere bakken ned mot inngangen. En yngre mann 

foran meg går på ryggen, skaller i isen, trekkes inn på siden av sitt følge. Anstrengt latter. 

Nederst står den snart 86-årige Eivind Otto Hjelle, tidligere programredaktør i NRK, og 

børster av seg. Han er invitert som rettighetsforvalter for Rolf Nesch, rikt representert på 

utstillingen. ”Godt jeg ikke er så lang” sier han om sin skånsomme fallhøyde. To muligheter: 

 Krisemaksimering? Byrådet og dets forlengelse, museumsledelsen, hevder at Tøyen er 

uegnet for Munch. Skal det bevises på denne måten? 

 Sparetiltak? Ledelsen har på kort tid skaffet museet et underskudd på over 5 millioner. 

Under bystyrehøringen 13.03. 2012 foreslo de ansattes tillitsmann en løsning ved at 

”den godt betalte ledertrioen gikk ned 60 % i lønn”. Kunne museumsdirektøren eller 

markedsdirektøren i mellomtiden ha spandert en bøtte strøsand av egen lomme? 

 

Inne holder ordfører Fabian Stang (H) åpningstalen. Den handler lite om Stein Erik Hagens 

kunstsamling, men desto mer om byrådet. Stang forteller forsamlingen at han skulle ønske det 

gikk an å praktisere diktatur for å få enighet i en bestemt lokaliseringssak, men at han – ikke 

uten beklagelse – var henvist til demokratiets spilleregler. 

 Det er ikke første gang byrådet hevder at en prosess som omhyggelig holdes bak 

lukkede dører er et uttrykk for demokratiets spilleregler.  

 

Henvendt til Stein Erik Hagen fortsetter imidlertid Stang med et råd: Hvis Hagen, mot for-

modning, noen gang, skulle tenke på å forære sin samling til Oslo by, ville han da være så 

snill å si fra hvor han ville ha samlingen plassert, og i hva slags arkitektur? 

 Stang glemmer i farten å tilføye at Oslo kommune i så fall ikke vil ta hensyn til noen 

av delene, slik byrådet nå konsekvent har vendt det døve øre til både Stenersens og 

Munchs eksplisitte ønsker – selv etter flere gangers påminnelse. Vi gjentar: 

 

Stenersens ønsker og deres behandling  

Den 13. januar 2010 slo daværende kulturbyråd Torger Ødegaard (H) sammen Stenersen- og 

Munch-samlingene, og fjernet Rolf Stenersen navn. Samlingene skulle fra nå av bare hete 

”Munch-museet”. Ødegaards begrunnelse var at ”intet tyder på” at Stenersen ville hatt noe i 

mot det.” At det er stikk i strid med både Stenersens og Munchs vilje er påvist flere ganger,
 1

  

uten at Ødegaard har tatt seg bryet med en replikk eller trukket vedtaket tilbake.  

17. april 1936 sier Stenersen til Sinding-Larsen i Aftenposten ”at han med sin gave 

hadde villet imøtekomme Munchs ønske om at hans kunst ikke må samles på ett sted.” 

25. november 1937 skriver Stenersen til Aker kommune: ”Da min gave jo også 

omfatter flere hundre bilder av andre enn Edvard Munch, bør bygningen ikke kalles Akers 

Munchmuseum.”  

                                                           
1
 Jan Erik Vold, kronikk i Aftenposten 24.03. 2010; Vold på nytt i Munch på Tøyen! (januar 2011), overlevert 

den gang til Ødegaard, byrådet, bystyret og ordføreren; samt av undertegnede i Dagsavisen 12.02. 2011. 
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5. oktober 1938 skriver Stenersen til ordføreren i Aker: ”Som jeg tidligere har gjort 

Dem opmerksom på har herr Munch tenkt på å tilby staten eller kommunen sin egen store 

samling, og en av grundene til at min samling blev gitt til Aker kommune var ikke å bringe 

nogen forstyrrelse inn i Munchs egne planer. Det er derfor litt uheldig at planen er på-

stemplet ”Munchsamlingen”, idet dette muligens kan falle herr Munch litt tungt for brystet. 

Den samlingen jeg har gitt Aker kommune omfatter jo også over 30 andre kunstneres 

arbeider, hvorfor også alle disse bildende kunstnere kan føle sig bekymret over at det hele 

kalles ”Munchsamlingen”, selv om hovedtyngden i samlingen består av arbeider av Edv. 

Munch.”    

18. februar 1939 skriver Stenersen til arkitekt F. Holland at ”det glæder mig at barnet 

kalles med det rette navn, da det jo aldeles ikke er et ’Munch-museum’.” 

Etter kommunens årelange trenering av byggesaken avslutter Rolf Stenersen et brev den 14. 

august 1946 slik: ”Personlig så jeg gjerne at det ble et museum på østkanten.”  

Det er ellers kjent at Stenersen ønsket et lavt museum, som burde ”ligge på ett plan og 

ligne på Munch-museet eller Høvikodden. Der trivs alle” (Dagbladet 28. august 1972). 

 Munch tok generell avstand fra høyhus i et brevutkast til Jens Thiis, og skisserte for 

sin del et lukket, basilikalignende museumsbygg.  

 

 

* 

 

Ordfører Fabian Stangs forståelse av den aktuelle problematikk som helhet fremgår ellers i 

hans ofte gjentatte, meget enkle forslag til løsning: ”Noen må forandre mening.” Man har 

spurt seg om hva han da nøler etter? Det synes imidlertid som at han mener ”Noen andre må 

forandre mening.”  Politikere har av og til vanskelig for å uttrykke seg. Selv de som velges til 

å føre ordet. 

 

* 
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Smurfene kommer  

 

 
 
Arkitekt Juan Herreros hevder at Lambda er et ”portrett” av Edvard Munch: Under besøk i Oslo i 2010 

viste han et fotografi av Munch, stående med bøyd nakke. En norsk arkitekt spurte da om også hans 

hotell i Las Palmas er et Munch-portrett. Det kom ikke noe svar. Herreros mener uansett at Lambda 

blir “an exceptional and unique landmark” (Munch på Tøyen! s. 78). Denne eksepsjonelle og ene-

stående dusinvare i spansk trendbyggeri er antagelig snart avleggs, jfr. hans kollega Eduardo Arroyos 

utkast til Olympiabyen i Paris, 2008.  Illustrasjon sendt fra Haarklau & Lindeberg Arkitekter A/S 
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Til: 

Oslo kommune 

Plan- og bygningsetaten 

postmottak@pbe.oslo.kommune.no 
Erling S. Skaug 

Slemdalsvingen 15 

0776 Oslo 

16.12. 2014 

 

 

 

Klage / markering vedrørende 

UNDERRETNING OM POLITISK PLANVEDTAK – DETALJEREGULERING MED 

KONSEKVENSUTREDNING – NYTT MUNCH-MUSEUM – BJØRVIKA 
Deres ref. 201307438-171  

Dato 27.11.2014 

Saksbeh. Marte Vidje 

 

 

Ovennevnte underretning (7 s.) er mottatt den 29.11. med svarfrist tre uker fra mottagelse. Klage-

reglenes to første strekpunkter gir øyensynlig anledning til å påklage saken i sin helhet. Det opplyses 

at ”planen vil tre i kraft straks den er vedtatt osv.”, uansett klage. Opplysningen faller for så vidt 

sammen med grunnen til denne klage. Både den politiske prosess og prosjektet har gått sin gang uten 

respons på de innvendinger som har vært reist fra uavhengig faglig hold. Vedtaket er lite forenlig med 

det angivelige mål å gi Edvard Munchs testamentariske gave et førsteklasses moderne og funksjonelt 

museum. Dette er, formodentlig også for PBE, et indiskutabelt primærmål i denne sak.  

 

PBE må imidlertid følge det politiske vedtak. Jeg takker for oversendelsen, som gir anledning til en 

kort repetisjon som ville vært unødvendig hvis en normal parlamentarisk saksbehandling hadde funnet 

sted. PBE ønsker rimeligvis en fyldigst mulig bakgrunn for hva de skal være med på. 

 

Klagen/markeringen begrenser seg til  

1) hovedmomenter i det kritikkverdige ved den politiske prosess bak flyttingen,  

2) Lambda-prosjektets forhold til elementære museumsfaglige krav, 

3) innsigelser reist fra den informerte offentlighet, med sammenbindende bemerkninger. 

 

 

1 Det kritikkverdige ved den politiske prosess bak flyttingen til Bjørvika 
 

Som kjent vedtok bystyret 7.12.2005 enstemmig å utrede utbygging av Munch-museet på Tøyen, etter 

at andre lokaliseringer var vurdert og forlatt. Alternativanalyser fra HolteProsjekt forelå i mai 2006. 

Det foretrukne alternativ var nybygg ved siden av det eksisterende, prisanslag ca. 850 millioner. Å 

beholde det eksisterende bygg ble vurdert som en vesentlig tilleggsverdi for Oslo kommune.
2
 

       Byrådet trenerte videreføring av vedtaket. To år senere, 27. mai 2008, ble flytting av museet til 

Bjørvika fremlagt på en pressekonferanse som et fait accomplì uten behandling i bystyret. Det ble 

understreket at prosessen, en ”byttehandel” mellom byrådsleder Erling Lae og kulturminister Trond 

Giske, måtte gå bak lukkede dører for å kunne gjennomføres. ”Om vi hadde gått ut offentlige med noe, 

ville det veltet hele spillet” (Lae, Aftenposten 25.05. 2008). ”Hvis vi hadde sendt dette ut på høring, 

hadde alt stoppet” (Giske, Dagens Næringsliv 24.12. 2012).  

      At et nybygg for Nasjonalmuseet kunne trenge Vestbanetomten var forståelig. At Deichmanske 

bibliotek trengte en mindre tomt enn Vestbanens var også forståelig. Det som ikke var forståelig, var 

hvorfor Munch-museet måtte flytte til Bjørvika. Ingen i det daværende eller nåværende byråd har, 

trass i gjentatte forespørsler, villet forklare hvordan bystyrets enstemmige vedtak kunne bli satt ut av 

                                                           
2
 Flere detaljer og henvisninger er gitt i antologien Munch på Tøyen (Pax 2011), s. 39-57.  

mailto:postmottak@pbe.oslo.kommune.no
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kraft på bakrommet, uten forutgående, åpen regulær bystyrebehandling. Den eneste forklaring på dette 

- og på nødvendigheten av den hemmeligholdte prosess - synes å være Oslo Havn KFs kommersielle 

utbyggerselskap HAV Eiendom as, med sin økonomiske interesse i å få flest mulige prestisjebygg til 

sitt område. Om Munch-museet spesielt uttaler selskapet: ”HAV E tjener penger på tomtesalg og 

merverdien som skapes av det å få en så god, krevende nabo til Bjørvika.”3
  

       Det ville neppe latt seg gjøre å samle flertall i bystyret (og aksept i offentligheten) om at museet 

måtte flyttes for offentlige midler av hensyn til en kommersiell utbyggers fortjeneste. Dette argu-

mentet er da heller aldri uttalt åpent. Men realitetene gjenstår: 

       Oslo Havn KF, ved styreleder Bernt Stilluf Karlsen, intervenerte på HAV Eiendoms vegne alle-

rede 23.07. 2008, og HAVs nøkkelrolle i sakens videre gang er velkjent. Vel kjent er også de parti-

politiske bånd mellom styreleder Karlsen og Venstre i byrådet. Venstre var pådriverpartiet i saken, og 

slagordet ”Lambda eller intet” (Ola Elvestuen) i kampanjen er også godt kjent: Venstre ønsket ikke et 

nytt Munch-museum i seg selv, kun trekkplasteret for utbyggeren. Høyre, med partifelle Laes prestisje 

å forsvare, lanserte slagordet ”Noen [andre] må forandre mening” (Fabian Stang). 

       Blant byrådets offisielle hovedargumenter var Paulsenkaia som ”byens beste tomt”, en påstand 

allerede tidlig svekket av geoteknisk ekspertise.
4
 Dernest at Bjørvika ville gi høyere besøkstall, en 

påstand som har vist seg som rent spekulativ.
5
 De øvrige argumenter (hensynet til forskning, formid-

ling og bevaring) forutsetter ikke at museet flyttes. Byrådspartienes ovennevnte fastbitte posisjoner 

fremstår dermed som kompensasjon for argumentmangel. Bystyrets mulighet for å drøfte Bjørvika-

prosjektets legitimitet og museumsfaglige egnethet ble dermed overtrumfet av byrådets utmattelses-

taktikk, som kjørte saken ut på et sidespor. 

       Lambda ble nedstemt 14.12. 2011. Byrådets bestilte da vurderinger av alternativene Tøyen og 

Tullinløkka fra OPAK/Metier, og beholdt for egen regning Bjørvika til sammenligning. Som resultat 

kunne byrådet fremlegge en sammenligning som var misvisende på alle avgjørende punkter: 

       Pris: Et hovedkriterium for valg av lokalisering var pris. Med støtte i OPAK/Metiers anslag ville 

angivelig alle alternativer koste det samme; 1,6-1,7 mrd. Dette er en utilslørt manipulasjon. Byrådet 

anslo selv både i 2009 og umiddelbart etter "Tøyen-kompromisset" i 2013 at Lambda i Bjørvika ville 

koste over 2 mrd (med flere poster utelatt), mens Tøyen og Tullinløkka kunne kontrollregnes til ca. 1 

mrd. Bystyreopposisjonen hadde på forhånd innvendt at Lambdas unormalt høye m2-pris ikke kunne 

brukes på andre alternativer, og at Tøyen-alternativet måtte inkludere gjenbruk av det eksisterende 

museum. Byrådet ignorerte innvendingene, og ga OPAK/Metier et tendensiøst beregningsgrunnlag for 

å oppnå et ønsket resultat. 

       Besøkstall: Opak/Metiers anslag i 2012 var 500 000 besøk pr. år for Bjørvika og 300 000 for 

Tøyen. De 500 000 var opprinnelig et løst innspill fra museets usakkyndige direktør tidlig i debatten. 

OPAK-utreder Asbjørn Hansen sa selv at tallene var usikre; bl.a. var konkurransen fra Astrup Fearnley 

og det kommende Nasjonalmuseet på Vestbanen ikke innregnet. Tallet for Bjørvika er dermed i beste 

fall basert på Lambda som Oslos eneste museum i havneområdet. Uavhengige kommentarer fra pro-

fessorene Jan Grund og Anne Brit Gran avviser slike beregninger, bl.a. som bestillingsverk ”for en 

politikk man allerede har bestemt seg for”. Når kulturbyråd Hallstein Bjercke heller ikke skiller 

mellom "ambisjon" og "analyse" i denne sammenheng mister anslaget gyldighet. 

       Stengetid under bygging: Det hevdes at Munch-samlingen må stenges og kunsten lagres et annet 

i årevis mens man "river og bygger nytt på Tøyen", mens stengetid unngås hvis man bygger i 

Bjørvika. Alternativanalysene fra 2006 peker imidlertid på nybygg ved siden av det eksisterende på 

Tøyen, også den gang fremholdt av byrådet og museet som fordelaktig: Museet kunne holdes åpent 

under byggeperioden, og overflytting deretter skje gradvis og uten høye flytteutgifter. Også dette 

                                                           
3
 Byrådssak nr. 151/11, 14.06. 2011, s. 113. HAV E står her som ”forslagsstiller”. HAVs omtale av høringssvar-

ene i saken ble bl.a. kommentert av undertegnede i Finansavisen 16.08. 2011, Med juks skal Lambda bygges.   
4
 Byggegrunnen i Bjørvika er notorisk dårlig ifølge Norges Geotekniske Institutt (NGI). Allerede sommeren 

2008 antok man at utbyggernes overbelastning ”kunne ha dramatiske konsekvenser for grunnforholdene i om-

rådet (…) Grunnen er sunket 34 cm fra 2008 til 2012.” ”Lambda (Munch-museet) kommer heller ikke på den 

’beste’ tomta i byen. Men dette er jo politikk” uttaler senioringeniør dr.philos. Kjell Karlsrud ved NGI (Teknisk 

Ukeblad, 05.05. 2014). 
5
 Se nedenfor, under Besøkstall. Det ble også vist til Tøyenområdet som angivelig lite attraktivt, og museet som 

”utgått på dato”. Dette skyldtes Oslo kommunens egen neglisjering av området og manglende alminnelig byg-

ningsmessig vedlikehold av museet. 
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forhold ble påpekt på forhånd av bystyreopposisjonen, men ignorert av byrådet. Også på dette punkt 

var premissene for konsulentanslaget tendensiøst formulert, og sammenligningen urealistisk. 

       Museumsfaglig kvalitet: Byrådet hevder i sitt søknadsbrev til KD av 28.02.2014,
6
 s. 5, at arkitekt 

Juan Herreros "har tydelig vektlagt to ting: publikum og kunsten." 

 Som intensjon motsies dette av Herreros selv. I intervjuer og samtaler har han hevdet, som 

forsvar for kritikken, at hans oppgave var å lage "noe spektakulært", øvrige krav måtte løses i 

prosjekteringen. En reklamevideo utgitt av Herreros, KiB og Oslo kommune våren 2014 viser 

minimal interesse for utstillingsrommene. 

 Som resultat motsies det av forprosjektet. Den omfattende kritikk av Lambdas museums-

faglige svakheter gjelder samlingene, publikum, sikkerhet, driftsøkonomi osv, se avsnitt 2 

nedenfor. Flere andre museer, bygget etter motsatte prinsipper (lavt og tildels under terreng, 

ikke som høybygg med store ytterflater) er nevnt av kritikken som eksempler på hvordan et 

funksjonelt museum bygges. Kritikken er aldri blitt imøtegått. I søknadsbrevet til KD av 

28.02. 2014, s. 5, hevder byrådet til gjengjeld at Lambda "vil bli et museum basert på samme 

modell som Centre Pompidou, Tate Modern, (... og) Louisianna (sic)". Påstanden er en nesten 

ufattelig freidighet, se avsnitt 2 nedenfor. 

 

Konklusjon: Saksbehandlingen preges av hemmelighold og bevisst misvisende opplysninger, der 

Lambda i Bjørvika fremstilles som noe annet enn det er. Dette har åpenbart vært nødvendig for 

å drive prosjektet gjennom.  

         Søknadsbrevet om statsstøtte av 28.02. 2014 består forøvrig i stor grad av intensjoner, ambi-

sjoner og selvfølgeligheter som hverken forutsetter flytting til Bjørvika eller bygging av Lambda. 

    

 

2  Lambda-prosjektet oppfyller ikke museumsfaglige krav.
7
 

 

Museenes primæroppgaver er innsamling, bevaring, forskning og formidling. Svikt i bevarings-

funksjonen vil kunne føre til irreversible skader på samlingene og har uten videre første prioritet. Når 

nye museer tegnes er det ikke alltid forstått at valg av bygningstype får konsekvenser for bevaring, 

sikkerhet og driftsøkonomi. Disse forhold lar seg enkelt forene med publikums- og formidlingshensyn 

til helhetlige museumsfaglige krav: Bygningstypen må velges slik at den selv bidrar til dette, og særlig 

til å etablere og opprettholde et stabilt inneklima på en økonomisk og driftssikker måte. 

  

Jo lavere desto bedre. I alle fall ikke omvendt 

Flere prinsipper kan kombineres. Ett av dem er et godt isolert bygningsskall, en kompakt blokk med 

tykke vegger og et minimum av vinduer. Et annet prinsipp er at minst mulig av husets ytterflate 

eksponeres for utvendige klimaskiftninger. Grunnmodellene er velkjente: Kulen er den optimale 

modell - maksimalt volum til minimal overflate.  

        Kuben er det nærmeste alternativ til kulen, og som bygning med fordelen av en fullisolert side 

mot bakken (Fig.1, neste side). Eksempler er Leopold-Museum i Wien og Musée Moderne i Nice, 

begge fra 1990-årene, og Kunstmuseum Liechtenstein fra 2000. Et lavt horisontalt bygg er ytterligere 

energisparende, fordi mer overflate ligger mot bakken (2). Gemäldegalerie Berlin og Henie-

Onstadmuseet ved Oslo er eksempler på ettplansbygg, foruten Munch-museet selv. 

        Ideelt sett kan museet graves helt eller delvis ned (3). Kunstmuseet Louisiana utenfor København 

er et velkjent eksempel, med sine to hovedutstillingsområder under terreng, forbundet med 

glasskorridorer i terrenghøyde der kun robuste gjenstandstyper er utstilt. Museet for moderne kunst i 

Brussel ligger i sin helhet under terreng, med en spiralformet lyssjakt i midten og fontene nederst, som 

reflekterer dagslys inn i utstillingsrommene. En rekke andre nyere museer følger lignende prinsipper, 

for eksempel Mies van der Rohes Neue Nationalgalerie i Berlin. 

                                                           
6
 ”Nytt Munchmuseum - søknad om statstilskudd - nasjonale kulturbygg”, 28.02.2014, arkivkode 031, til Kultur-

departementet fra Oslo kommune ved byråd Hallstein Bjercke og kommunaldirektør Gro Balas. 
7
 Dette avsnittet er basert på Hutchings og Skaugs artikler i antologiene ”Munch på Tøyen” (januar 2011), s. 69-

82, og ”Lambdas svakheter” (april 2014), s. 9-13. Begge publikasjoner ble overrakt samtlige medlemmer i 

bystyret og byrådet ved utgivelsen.  
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I et lavt horisontalt bygg, helt eller delvis nedgravd, vil behovet for mekaniske klimainstallasjoner 

reduseres og et stabilt klima sikres samtidig som driftsutgiftene reduseres. Dette er et hovedpoeng i 

”passiv bevaring”. Fra et formidlingssynspunkt gir få og store gulvflater også stor fleksibilitet: 

Publikum kan vandre fritt rundt. Seksjoner kan lett avskjermes ved skifte i utstillinger. Minimal plass 

går med til trapper og rene vandreområder. Logistikk og ikke minst publikumssikkerhet i nøds-

situasjoner optimaliseres ved enkle fluktveier til terreng. 

       Et vertikalt bygg (4) er den motsatte ytterlighet, med lite fotavtrykk og større overflate i forhold til 

volum. Store glassvegger og høyere vindtrykk øker behovet for klimainstallasjoner og andre ekstra-

løsninger, som i seg selv tar plass. Logistikk og formidling kompliseres når arealet bindes i mindre 

enheter over hverandre. Et høybygg må avgi mye plass til trapper og vandreseksjoner mellom etasjene, 

med redusert utstillingsareal og ineffektiv plassutnyttelse som resultat. Med samme plassbehov får et 

vertikalt bygg en høyere brutto/netto-faktor enn et horisontalt bygg på én eller to etasjer: Det må 

bygges større enn nødvendig, og blir dyrere. 

       Oppsiktsvekkende nok hevder byrådet, i sin søknad til KD av 28.02. 2014 om statsstøtte, at et 

vertikalt bygg som Lambda med alle høybyggets ulemper er ”basert på samme modell som (bl.a.) 

Louisiana-museet”, beskrevet ovenfor. Enten må dette skyldes uvitenhet om nabolandets kanskje mest 

populære museum, og dermed blant flere bevis på byrådets kulturelle inkompetanse, eller også er det 

et bevisst bedrag, i håp om kulturdepartementets og Stortingets uvitenhet. At kulturministeren har 

foreslått et tilskudd på 509 millioner kunne eventuelt tyde på at byrådets taktikk er riktig. Spørsmålet 

er om også Stortinget er like uvitende. 

       Det må sies at høybygg er en nærliggende og rasjonell løsning i områder med begrenset plass og 

høy tomtepris. Men det er lite hensiktsmessig ut fra energiøkonomi, driftssikkerhet og museumsfaglige 

krav. Et vertikalt bygg, tvunget i været av en begrenset tomt, er i prinsippet det dårligste utgangspunkt 

for et museum. Lokaliseringen må velges med bygningens funksjon for øye. 

 

Klima, vedlikehold, driftssikkerhet og politisk prioritering 

Stabilt klima i museer har tradisjonelt basert seg på mekanisk klimakondisjonering.  50-60 års inter-

nasjonal erfaring viser at sentraliserte klimaanlegg er kompliserte, tildels upålitelige i praksis, og 

ressurskrevende både i energiforbruk og ved behovet for kontinuerlig ettersyn. Svikt, som før eller 

siden inntreffer, gir brudd i en kunstig opprettholdt stabilitet med umiddelbar potensiell risiko for 

samlingene. Bygg konstruert ut fra estetiske hensyn kan bli helt avhengige av slike energikrevende 

anlegg. Konsekvensene også for fremtidig drift er åpenbare: 

       Energi blir stadig dyrere. Klimaanlegg har begrenset levetid. Vedlikehold og drift av kultur-

institusjoner er erfaringsmessig lavt prioritert. Et nærliggende eksempel er den politiske neglisjering 

av vanlig bygningsmessig vedlikehold av Munch-museet: Den begynte i 1960 med kommunens ned-

skjæring av byggebudsjettet. I 1991 måtte daværende museumsdirektør Alf Bøe skaffe japansk 

sponsorhjelp til vedlikehold og utvidelse, etter at Oslo kommune hadde avslått hans søknad om et 

mindre beløp til formålet. Da ny direktør tiltrådte 20 år senere var bygningen igjen preget av mang-

lende vedlikehold: Fugler hadde hakket ut isolasjonen i taket, det var sprekk i en vegg og klima-

anlegget var foreldet. Den nye usakkyndige direktør fremstilte dette som bevis for at museet var ”gått 

ut på dato” og at det derfor hastet å få bygget Lambda. At situasjonen skyldtes kommunens nedpriori-

tering av noe så elementært (men lite spektakulært) som vedlikehold, ble fortiet. 
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       Ved budsjettnedskjæringer kan altså samlingenes bevaring komme i knipe. Dette er et tema i 

internasjonale museumskretser, og har også kommet opp i Norge. 

       Blant Lambda-juryens premisser var at ”tekniske anlegg ikke skal kompensere for en dårlig 

utformet bygning.” Men Lambda-konseptets form krevde vesentlige omarbeidelser. De har pågått 

siden 2008 med store omkostninger og viser det problematiske ved utgangspunktet.  I et høybygg vil 

et sentralanlegg vanskelig kunne fungere. I skisseprosjektet foreslås derfor flere separate klimaanlegg 

oppover i etasjene, altså en kompliserende og fordyrende faktor som kompensasjon for en uegnet 

bygningsform. 

 

Fundamentale feilgrep  

Lambdas tårnvolum består av ca. 1/3 åpne vandre-/trappeseksjoner i glass (”dynamisk del”), og ca. 2/3 

lukkede utstillingsseksjoner i betong (”statisk del”). I hver etasje skulle den dynamiske og den statiske 

del ifølge konseptet forbindes med store åpninger. Visjonen var at publikum skulle sirkulere fritt 

mellom kunstopplevelser og avnytelse av utsikten over Oslofjorden og Bjørvika (gjerne ”med et glass 

vin i hånden” for å sitere daværende kulturbyråd Torger Ødegaard). I dette visjonære hovedgrep røper 

den spanske arkitekt Juan Herreros sin fundamentale uvitenhet om elementære museale krav. 

 

 

Figur 1. Interiørperspektiv fra det nye Munch-museet. Illustrasjon av Herreros Arquitectos/LPO. Fra HAV Eiendom a/s, 

”Reguleringsforslag for Munch/Deichman-ormådet” Høringsutkast, Oslo 4. februar 2010.  

 

Herreros’ visjon står til stryk. For det første vil eksponeringen for ytre temperaturskiftninger - overført 

direkte gjennom glassområdenes mottagelighet for raske vekslinger mellom drivhusvarme og ned-

kjøling - umiddelbart forplante seg gjennom de store åpningene til utstillingsrommene og eliminere 

ethvert forsøk på klimakontroll. Slike åpninger må lukkes og erstattes av sluser med dobbelt sett dører. 

       For det andre vil kontrasten mellom sterkt sollys i glassområdene (opptil 10 000 lux) og lavt 

lysnivå i utstillingsområdene (max 250 lux for malerier, 50 lux for papir) kreve lignende sluser også 

av hensyn til øyets tilpasning. 

       For å redusere disse problemene er bygget foreslått pakket inn i perforerte aluminiumsplater eller 

bølget glass. En fordyrende løsning, som forøvrig eliminerer glassfasadenes virkning ved å speile 

skiftninger i himmel og hav - understreket av Herreros som en vesentlig estetisk kvalitet ved kon-

septet. Dertil trengs et kombinert slusesystem for lys og klima. Dette forsterker vertikalbyggets 

iboende ulemper til det parodiske: Hvert utstillingsrom må ha en sluse for inn- og utpassering, hver 

med to dører som må lukkes hver for seg før man går videre. Dette gir et stort antall dører for å 
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komme gjennom samlingen.
8
  Den tvilsomme ”prognose”, dvs. byrådets udokumenterbare påstand om 

500 000 besøkende årlig (s. 2 ovenfor), vil bety flere tusen daglig i toppsesongen, inkludert grupper og 

rullestolsbrukere. Systemet vil gi køer, forstoppelse og uønskede tilstander – eller verre: 

       Én ting er at avbrytelsene mellom hver etasje, med beundring av utsikten, kan hindre sammen-

heng i visning, utstilling og kunstopplevelse. Alvorligere er det at fluktveier ved brann og andre 

krisesituasjoner kompliseres, med økt risiko for kunstverk og publikum ved evakuering under tids-

press, der heiser ikke kan brukes. Slusesystemet, som prosjektet påtvinges hvis Lambda overhodet skal 

komme på tale som kunstmuseum, gjør denne side av saken prekær. I en nødssituasjon kan Lambda 

dermed bli som skreddersydd for en katastrofe, proporsjonalt stigende med ”besøksprognosens” 

oppfyllelse. 

       I videoanimasjonen ”Det nye Munch-museet fra innsiden”, sluppet i mars 2014, er slusene sløyfet. 

Den nesten fire minutter lange filmen viser flyvende panorering av vrimleområder, kaféer, møterom, 

bibliotek, rulletrapper, utsikter og eksteriører, hvorav vel 15 sekunders samlede korte glimt av utstil-

lingene. Kunsten er øyensynlig ikke prosjektets hovedsak. Slusepunktene er her erstattet av åpne le-

vegger til skjerming av lysinnslipp utenfra, uten dører og de nødvendige funksjoner nevnt ovenfor. 

Visualiseringen av slusepunktene er sterkt forenklet, og unngår å vise hvor komplisert det hele blir. 

Herreros Arquitectos, LPO Arkitekter og Oslo kommune står bak videoen. 

   

Signalbygg, signaturarkitektur og andre avsporinger 

Et horisontalt idealmuseum behøver ikke å bli flatt og kjedelig. Kontorer, bibliotek, butikk og kafé 

krever ikke de samme strenge klimaforhold som utstillinger, magasiner og konserveringsatelierer, og 

kan godt stables i høyden med utsikt og blikkfangvirkning hvis ønskelig. Men hvis blikkfanget er 

hovedsaken kan det oppstå problemer. 

       Ønsket om et spektakulært signalbygg som skal ”sette Oslo på kartet” har en appell med 

provinsielle undertoner, som åpenbart virker attraktivt på politikere: Signalmagien ligger også i 

oppdraget om en ”branding” av Oslo, via et internasjonalt kommunikasjonsfirma som skulle overgå 

sin egen ”branding” av Stockholm som The Capital of Scandinavia. Ifølge byrådet var firmaets 

tjenester alt annet enn gratis, men ville angivelig lønne seg - på en eller annen verdiskala. Oppdraget 

ble godt dekket i pressen, men ble fulgt av stillhet. Det har siden ikke vært mulig å få svar på hvordan 

det gikk og hva det eventuelt forkastede forslag kostet. Men det reiser noen spørsmål: Hva innebærer 

det å kjøpe seg et omdømme man ikke har? Og trenger Oslo en visuell retorikk som om vi var en 

landsby i et U-land? Svarene sier formodentlig noe om byrådets verdier og forestillingsverden. 

       Et høyt fyrtårnaktig signalbygg skal falle sammen med ideen om ”synlighet”, som analogi til 

Edvard Munchs kunstneriske storhet. Men ideen impliserer samtidig at Munchs kunst i seg selv ikke 

kan trekke publikum og derfor må ha et bygg som vekker oppmerksomhet. 

       Ønsket om oppmerksomhet er ikke entydig negativt. Spørsmålet er balanse. Juan Herreros tenkte 

hverken på publikum eller kunsten, slik byrådets nylige brev hevder: Etter konkurransen møtte han 

kritikken med at hans ambisjon var å lage noe ”spektakulært”, og hans manglende kunnskaper om 

museale funksjonskrav er åpenbare. Men når han og prosjektets tilhengere hevder at bygging av 

Lambda vil ”sette Oslo på kartet”, og at det motsatte vil medføre Norges tap av omdømme i verdens 

øyne, blir nysgjerrigheten vakt.  

       Hva er det som skal settes på kartet ved å gjenta hans personlige ”signaturarkitektur” fra et 

tidligere hotellkonsept? Herreros hevder at standardknekken på toppen av bygget er et portrett av 

Munch, med referanse til et fotografi av kunstneren stående med litt bøyd nakke. Da må vel også 

hotellet i Las Palmas være det, som flere har påpekt. Både byggets eventuelle ”mening”, og hva 

arkitekten tror om sitt publikum, blir uklart. 

       En begrepsforvirring mellom vertikalt og horisontalt gjør seg gjeldende når Herreros og hans 

tilhengere vil legitimere vertikalitet som noe museumsfaglig fordelaktig. Tate Modern i London og 

Centre Pompidou i Paris nevnes da som eksempler på vertikale kunstmuseer. Men Tate Modern er fem 

ganger så bredt som høyt, og altså et horisontalt bygg. Centre Pompidou er ikke et kunstgalleri, men et 

doku-mentasjonssenter med to av syv etasjer reservert for en fast kunstsamling, Musée d’Art 

Moderne. I sin søknad ti KD om statsstøtte hevder byrådet at Lambda er basert på samme modell som 

(bl.a.) Centre Pompidou og Tate Modern (kfr. sammenligningen med Louisiana ovenfor)   

                                                           
8
 Detaljert beskrevet av Dag Solhjell i flere avisinnlegg og i antologien ”Lambdas svakheter”, s. 25-28, 31 
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Apropos: Er Stenersen og Munch identisk med ”Munch”? 

Byggesaken gjelder ikke bare Munch-samlingen. Lambda som ”Munch-museum” er formelt 

problematisk allerede som organisasjon. I 1936 og 1940 ble det gitt to forskjellige samlinger til Oslo 

kommune fra to forskjellige givere: Både Rolf Stenersen og Edvard Munch ga klart uttrykk for at 

deres samlinger for all del måtte holdes fra hverandre. Dette er særdeles godt dokumentert ved 

Stenersens mange eksplisitte uttalelser i brev til kommunen og til pressen (der han forøvrig går inn for 

et museum ”på ett plan” og ”gjerne på østkanten”). Kommunens ønske om en samlokalisering av 

hensyn til synergieffekter og rasjonaliseringsgevinster ved felles konservering, butikk, kafé m.m. ville 

ikke bryte med givernes ønsker, hvis samlingenes separate integritet ble respektert. 

       I januar 2010 slo imidlertid daværende kulturbyråd Torger Ødegaard de to samlingene sammen – 

og strøk Rolf Stenersens navn. Denne behandlingen av en av byens store mesener sier sitt om gavens 

mottager. Men Ødegaard hevdet at det var ”intet som tydet på” at giverne ville hatt noe imot sammen-

slåingen. I media og i direkte henvendelser ble både han og byrådet minnet om at det stikk motsatte 

var tilfellet, underbygget med Stenersens mange uttalelser. Respons uteble. Også på dette punkt valgte 

byrådet å handle mot bedre vitende. 

 

Risiko i havneområder 
Kombinasjonen av sjøluft og eksosholdig trafikkluft virker aggressivt nedbrytende på kunstverk. Dette 

kan selvsagt filtreres, men betyr enda en fordyrende faktor i installasjon og drift. 

       Ifølge estimater av fremtidige havnivåstigninger i norske kystkommuner, ved Det nasjonale 

klimatilpasningssekretariat, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2009), kan fremtidig 

havstigning i Oslo-området beregnes til mellom 21 og 76 cm pr. århundre. En forventet stormflo hvert 

hundrede år (den siste var i 1914) vil da kunne nå 2,70 m, bølgehøyder ikke innregnet. Risikoen for-

sterkes ved flom i Akerselva. FNs klimapanels rapport av 2014 regner med at såkalte hundreårs-

flommer kan oppstå tre ganger oftere enn hittil.  

        En prangende synlighet kan ha uønskede sider. Høye prestisjebygg i første losjerad er potensielle 

terrormål. Det er neppe nødvendig å minne om 11. september 2001. ”Signalbygget” er et både provo-

serende og sårbart nasjons- og kultursymbol. Muligheten er ikke overveid. Det satses i alle andre 

sammenhenger på økende beredskap mot terroranslag i Norge. 

       Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i et scenario også påpekt konsekvensene av 

en tankbåtlekkasje ved Sjursøya eller en eksplosjon i brennstofflagrene samme sted. Hele Bjørvika og 

deler av byen vil bli katastrofalt berørt tidlig i et verstefallsscenario. Mulige utløsende årsaker vil 

kunne variere fra hendelig arbeidsulykke til sabotasje.  

 

Konklusjon:  

Hverken konseptet eller lokaliseringen oppfyller elementære krav til museumsbygg. Det er ikke slik 

museer bygges i dag. Lambda-tilhengerne har valgt å se bort fra innvendingene, og holder fast ved 

forestillingen om at Paulsenkaia er byens flotteste tomt, at arkitekten er blant vår tids største og at 

vinnerkonseptet er det best tenkelige. Dertil er det hele angivelig et spørsmål om stygt eller pent, der 

”stygt” er galt svar ifølge byrådspartienes selvutnevnte estetiske kompetanse. 

       Å stikke hodet i sanden er en klassisk øvelse i realitetsunndragelse. Selv den nylige reklame-

videoen gjør museumsaspektene til noe underordnet. Når byrådet utelukker alle andre løsninger enn 

Lambda i Bjørvika må andre motiver stå på agendaen. 

 

 

3  Noen innsigelser fra offentligheten 2009-14, med kommentarer  
 

Høsten 2009 skrev 1.amanuensis Jeremy Hutchings og prof.em. Erling Skaug, begge ved Avdeling for 

konserveringsstudier, Universitetet i Oslo, en artikkel i Oslo Byes Vels tidsskrift ”St. Hallvard” 

(4/2009); Kan Lambda bli et godt museum? Konseptet ble bedømt som teknisk og museumsfaglig lite 

egnet, med uiformerte ideer og iboende ulemper i utgangspunktet. 

     20. februar 2010 ble en tverrfaglig gruppe dannet over en kaffekopp under et møte i Det Norske 

Videnskaps-Akademi, raskt utvidet med relevante fagpersoner. Gruppen har fungert som gjensidig 

referanseforum med en fast medlemskjerne og en viss variasjon, bl.a. ved naturlig avgang.  
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     Frem til høsten 2014 hadde gruppen samlet omfattet bl.a. 16 professorer fra ulike fag, 9 arkitekter 

med tildels store nasjonale oppdrag bak seg, 7 jurister og to tidligere museumsledere ved Oslo kom-

munes kunstsamlinger. Oslo Byes Vel var med fra starten, til å begynne med som rådgivende instans.     

Rett etter dannelsen i 2010 sendte gruppen brev til Riksantikvaren: 

 

Riksantikvar Jørn Holme 

Postboks 8169 Dep 

0034 Oslo 

 

REGULERINGSPLAN FOR MUNCH/DEICHMAN-OMRÅDET 

 

Byrådet har vedtatt å nedlegge Munch-museet på Tøyen og flytte det til et nytt Munch/Stener-

senmuseum i Bjørvika. Vinnerutkastet Lambda er vedtatt plassert på Paulsenkaia, og HAV 

Eiendom a/s har lagt et planprogram til høring i tidsrommet 4. februar – 17. mars d.å. 

    Lambda har høstet kritikk både for sitt utseende, sin plassering som forstyrrer utsynet, sine 

museumstekniske ulemper, og sitt forventede kostnadsnivå og ressursbruk både i oppføring og 

drift. Fremfor alt bryter dets 14 etasjer med gjeldende reguleringsplan på 6 etasjer med 

nedtrapping til sjøen i det angjeldende område. Byrådets vedtak innebærer et det må vedtas ny 

reguleringsplan; i en viss forstand må byrådet altså skaffe seg selv dispensasjon fra gjeldende 

plan. Blir ikke dette gjennomført, kan ikke bygget reises. 

    Riksantikvaren har myndighet til å levere innsigelse mot ny reguleringsplan og kan dermed 

bidra til at den videre planbehandling får den nødvendige bredde og åpenhet. 

    Vi har merket oss denne muligheten, og vil sterkt anmode Riksantikvaren om å benytte seg av 

sin innsigelsesmyndighet og dermed bidra til at gjeldende reguleringsplan for det aktuelle 

området i Bjørvika blir stående. 

 

Oslo, den 4. mars 2010. 

 

Liv Bliksrud, Anja Breien, Kirsti Strøm Bull, Peter Butenschøn, Alf Bøe, Ingborg Glambek, Finn 

Graff, Didrik Hvoslef-Eide, Morten Wessel Krogstad, Francis Sejersted, Erling Skaug, Synne 

Skouen, Rune Slagstad, Eivind Smith, Thomas Thiis-Evensen, Fredrik A.S. Torp, Magne 

Malmanger, Jan Erik Vold, Vigdis Ystad, Ingjald Ørbeck Sørheim, Jan Sigurd Østberg. 

 

Riksantikvaren valgte imidlertid et mer komplisert forhandlingsmønster.  

      Den 20. september samme år overrakte en delegasjon fra gruppen, anført av Francis Sejersted, 

fulgt av Jan Sigurd Østberg, daglig leder Oslo Byes Vel; Ida Fossum Tønnessen (H), tidligere direktør 

for Park- og idrettsvesenet, Oslo kommune; Rune Slagstad og Erling Skaug, et opprop til byrådsleder 

Stian Berger Røsland (H) i Rådhuset. Det lød: 

 

LA MUNCH-MUSEET BLI PÅ TØYEN! 

 

Da Munch-museet åpnet på Tøyen i 1963 fikk Edvard Munchs kunst et varig hjem i et område 

der kunstneren selv vokste opp. ”Vårt miljø er fra barndommen Tøien og omegn,” skrev hans 

søster Inger. ”Der på museerne vanket vi alle. Min far hadde praxis omkring Tøien.” 

Plasseringen av museet på Tøyen var også en kulturpolitisk beslutning om å spre kultur-

institusjonene i byen. På Tøyen ble Munch-museet nabo til Universitets museer og de natur-

skjønne parker ved den fredede Tøyen Hovedgård fra 1679. 

     Bystyrets énstemmige vedtak i 2005 om å vurdere utvidelse av museet på Tøyen var i samsvar 

med disse intensjoner. Bystyret avviste et forslag om flytting til Vestbanen, og planleggingen av 

en utvidelse og modernisering av Munch-museet var i god gjenge i 2006. Andre løsninger for 

museets fremtid forelå ikke, men etter et halvt år la byrådet de bestilte alternativanalysene i en 

skuff. Dermed gikk bystyrets ønskede utbyggingsplaner ut bakveien. Etter valget i 2007, og 

derfor uten at byens befolkning hadde kunnet ta stilling til saken, begynte bystyret nok en gang 

å drøfte flytting av museet. Det skjedde etter at en kampanjepreget meningsbølge hadde flom-

met over all byplantenkning. Plutselig var havneområdet omskapt til byens nye sentrum. Dit 
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skulle alle kulturinstitusjoner flyttes! En sterk aktør i dette uryddige spillet var havnevesenet, 

som selv skrev ut kurransen om et nytt Munch-museum beliggende i Bjørvika. Vinneren ble det 

omdiskuterte bygget Lambda, som bystyret stadfestet i august 2009 med 36 mot 23 stemmer. 

     Beslutningen var resultat av en hastverkspreget og ensidig prosess. Den kan ha vært påvirket 

av Statens kupplignende kjøp av Vestbanetomten for å bygge Nasjonalmuseet der. Bystyrets 

medlemmer hadde ikke fått et objektivt materiale som dokumenterte konsekvensene av en 

flytting. Lambdas alvorlige svakheter som museumsbygning ble først dokumentert i år. Byggets 

høyde på 14 etasjer strider imot gjeldende reguleringsplan. Det vil bli over dobbelt så dyrt som 

anslaget for Tøyen-alternativet. Lambdas enorme glassfasader og klimaanlegg vil dessuten bli et 

konstant og kostbart energisluk. Bygget bryter dermed helt med kommunens nylig vedtatte 

miljøstandarder for kommunale bygg og aktuelle trender i museal tenkning. 

     Når byrådet - og nå også den nye direktøren for Munch-museet - kaller Paulsenkaia for 

”byens fineste tomt”, må det presiseres at museet vil få mindre plass i Bjørvika enn det har på 

Tøyen i dag. På den smale Paulsenkaia er det ingen utvidelsesmuligheter, bare i sjøen og i luften. 

En flytting gagner hverken museet eller Munch-samlingene. Bystyret må derfor snarest omgjøre 

vedtaket. Både nye faktiske forhold og tidligere kulturpolitiske beslutninger gjør dette nød-

vendig. En snuoperasjonen nå vil spare oss for de alvorlige konsekvenser Lambda-vedtaket kan 

få for Munch-museet og for de enorme verdier kommunen forvalter for oss alle. 

     På Tøyen ligger alt til rette for en utbygging, som vil gi et bedre museum for halve prisen. 

Her er museet blitt en del av bylandskapet. Hit søker titusener for rekreasjon og opplevelser. 

Atkomsten er enklere enn til havnebassenget, med 5 minutters gange fra egen T-banestasjon 

”Tøyen/Munch-museet”. Turister trenger ikke et signalbygg for å finne veien til Edvard Munchs 

livsverk. Ingen har heller uttrykt noe ønske om det. Vi støtter derfor bystyrets tidligere 

énstemmige vedtak om å beholde Munch-museet i kunstnerens barndomsmiljø, i et åpent 

kulturlandskap som bare Slottet har maken til i denne byen. 

 

Liv Bliksrud, Anja Breien, Aage Storm Borchgrevink, Peter Butenschøn, Alf Bøe, Signe Horn 

Fuglesang, Ingeborg Glambek, Finn Graff, Dag O. Hessen, Eivind Otto Hjelle, Didrik Hvoslef-

Eide, Peder Chr. Kjerschow, Morten W. Krogstad, Kjell Lund, Magne Malmanger, Per Jonas 

Nordhagen, Gunhild Ramm Reistad, Nils Roll-Hansen, Francis Sejersted, Erling Skaug, Rune 

Slagstad, Eivind Smith, Thorvald Steen, Fredrik A.S. Torp, Jan Erik Vold, Vigdis Ystad, Ingjald 

Ørbeck Sørheim, Oslo Byes Vel. 

    Oppropet støttes av Tøyen Beboerforening, Gamlebyen Beboerforening, Tøyen Nedre Kampen 

Vel, Grønland Beboerforening, Redd Bjørvika og Byens Fornyelse. 

 

I januar 2011 utga gruppen antologien ”Munch på Tøyen!” (Pax), med essays av Peter Butenschøn, 

Eivind Otto Hjelle, Rune Slagstad, Morten W. Krogstad, Kamilla Aslaksen, Erling Skaug, Jeremy D. 

Hutchings, Thorvald Steen, Jan Erik Vold, Didrik Hvoslef-Eide, Stein Halvorsen og Harald Hjelle. 

Hele bystyret fikk forhåndseksemplarer og invitasjon til pressekonferansen i Fritt Ords lokaler, som 

hadde støttet utgivelsen økonomisk. En rekke bystyrepolitikere møtte og deltok til dels livlig i ord-

skiftet, men ingen fra byrådspartiene viste seg. 

        Da Lambda omsider skulle voteres i bystyret 14. desember 2011, rykket gruppen samme dag ut i 

Aftenpostens morgennummer med følgende uttalelse: 

 

MUNCH PÅ TØYEN! 

 

I 2005 vedtok bystyret enstemmig å utrede nybygg for Munch på Tøyen, etter at andre 

lokaliseringer var vurdert og forlatt. Kommunen eier tomten, som i dag er regulert for museum 

og park. Et moderne, vakkert og miljøvennlig museumsanlegg kunne ha stått ferdig på Tøyen i 

dag hvis byrådet hadde fulgt opp bystyrets vedtak.  

    Vedtaket ble ved en udemokratisk prosess overkjørt av kommersielle hensyn med Bjørvika 

som plassering. Byrådet ga utbyggerselskapet HAV Eiendom a/s mandat til å skrive ut 

arkitektkonkurranse, velge jury og selge Paulsenkaia tilbake til kommunen med god fortjeneste. 

Resultatet er Lambda, et konsept uegnet i museumsteknisk, sikkerhetsmessig og økonomisk 

henseende, og med liten begeistring hos byens befolkning. Etter vel to et halvt års bearbeidelse 
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og 110 millioner kroner var konseptet stadig på skissestadiet, og prosjekteringen ble da avbrutt 

av byrådet selv. 

     Bystyrets flertall har innsett at Lambda i Bjørvika er et feilgrep. I tolvte time drives det fra 

enkelte hold likevel en kampanje, der tallmanipulasjoner, opportunistisk retorikk og urealistiske 

fremstillinger inngår i en argumentasjon for Lambda som den eneste løsning for et nytt Munch-

museum. Ved å kritisere opposisjonen snus saken på hodet: Fem års tidsspille, unødige offent-

lige utgifter og museets forfall er byrådets eget ansvar. 

     De undertegnede har i snart to år påpekt at den ensidige og kuppartede prosess bak 

flyttingen av museet til Bjørvika var udemokratisk og uheldig. Saklige og tungtveiende argu-

menter for Tøyen er blitt ignorert i debatten. Vi støtter bystyrets flertall som ønsker en regulær 

utredning som utgangspunkt for en så viktig sak som denne. Bare det kan gi et resultat som vil 

være Edvard Munchs gave og landet som kulturnasjon verdig. 

 

Kamilla Aslaksen, Liv Bliksrud, Anja Breien, Aage Borchgrevink, Kirsti Strøm Bull, Peter 

Butenschøn, Signe H. Fuglesang, Ingeborg Glambek, Finn Graff, Stein Halvorsen, Dag O.Hessen, 

Eivind Otto Hjelle, Harald Hjelle, Jeremy D.Hutchings, Didrik Hvoslef-Eide, Anine Kierulf, Peder 

Chr.Kjerschow, Morten W. Krogstad, Kjell Lund, Magne Malmanger, Per J. Nordhagen, Gunhild 

Ramm Reistad, Nils Roll-Hansen, Francis Sejersted, Erling Skaug, Rune Slagstad, Eivind Smith, 

Thorvald Steen, Fredrik A.S. Torp, Niels A. Torp, Jan Erik Vold, Vigdis Ystad, Oslo Byes Vel. 

 

 

Bystyrets votering samme dag førte til at forslaget om Lambda som Munch-museum i Bjørvika falt.  

       Byrådet ble da bedt om å utrede to alternativer, Nasjonalgalleriet og Tøyen. Selv om Lambda var 

nedstemt beholdt byrådet likevel prosjektet for egen regning. Oslo Høyre gikk ut med en program-

erklæring allerede på forsommeren 2012 om at partiet uansett ville ”jobbe ufortrødent videre for å 

realisere Lambda-bygget i Bjørvika.” Andre uttalelser gikk i samme retning. Dette vakte reaksjoner 

innen Høyres egne kretser. Tidligere H-politikere fra byrådet, på statsråds- og statssekretærnivå, samt 

profilerte Minerva- og DKSF’ere gikk den 31.08. 2012 ut i Aftenposten med følgende: 

 

URYDDIG OM MUNCH_MUSEET 

 

Da Lambda i Bjørvika ble nedstemt ble byrådet bedt om å utrede to alternativer for nytt 

Munch-museum. Utredningen ventes i september. 

    Oslo Høyre har gitt uttrykk for at partiet vil holde fast ved sitt Lambda-standpunkt uansett 

hva utredningen vil vise, og at det ønsker å påvirke opposisjonen til å snu før utredningen 

foreligger. Dette kan indirekte antyde at Høyres standpunkt ikke står for en nærmere drøftelse. 

   Som tradisjonelle Høyrevelgere tar vi avstand fra dette utspillet, og ber samtlige partier i 

bystyret om å la temaet ligge inntil utredningen foreligger. Politiske prosesser må være ryddige.  

 

Egil Alnæs, Ragnvald Dahl, Erling Eide, Jens Feder, Gunnar Grette, Tor Guttu, Christopher 

Harper, Astrid Nøklebye Heiberg, Liv Johannson, Tore Lindbekk, Knut H. Lykke, Francis 

Sejersted.    

 

(Utredningen endret ikke flertallet mot Lambda. Byrådspartienes utenomparlamentariske kampanje ga 

imidlertid resultater i mai 2013, da det i en hemmeligholdt prosses lyktes i å overtale SV til å forandre 

mening for tredje gang, det såkalte ”Tøyen-kompromisset”) 

       Oppdraget om alternativene var blitt gitt til konsulentfirmaene OPAK og Metier. Resultatet ble at 

alle tre alternativer angivelig ville koste det samme (1,6-1,7 milliard), at Lambda ville trekke flest 

besøkende (500 000 årlig mot 300 000 andre steder) og bli ferdig først, uten stengetid for samlingene. 

Dette var så lite troverdig at selv Aftenposten reagerte på lederplass. 

       Arktektene Stein Halvorsen, Didrik Hvoslef-Eide og Fredrik Torp viste da ved et enkelt 

regnestykke at et alternativ på Tøyen ville koste rundt 1 mrd eller mindre, bl.a. ved gjenbruk av det 

eksisterende museum, og at det ikke ville bli nødvendig å lukke samlingene i byggeperioden. Det 

skyhøye besøksanslag (i 2014 endret fra ”analyse” til ”ambisjon”, og bare for det første året) ble 
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umiddelbart betvilt av en rekke uavhengige instanser, inklusive OPAK-utrederen selv. Samtidig sto de 

museumsfaglige innvendingene mot Lambda stadig ubesvart. 

        Kontrollregningen slo bunnen ut av byrådets mantra om tid, pris og kvalitet som Lambdas 

angivelige fortrinn. Byrådets fobi for motforestillinger toppet seg nå i kulturbyråd Hallstein Bjerckes 

(V) karakteristikk av forslaget som ”bløff” og ”sirkus”. I Bjerckes verden var både bakgrunnen for for-

slaget og regnestykket fri fantasi. Hans uvilje mot å se på forslaget overhodet ble bl.a. igjen imøtegått 

av fra Høyre-folk (Aftenposten 9.01. 2013): 

REALISME, IKKE FORMALISME I MUNCH-PROSESSEN. 

Etter Lambdas fall i bystyret 14.12. 2011 bestilte byrådet en konsulentutredning for nytt 

Munch- museum, alternativt i Nasjonalgalleriet eller på Tøyen. Utredningen kom 14.09. i fjor og 

viste omtrent samme pris for begge alternativer, tilfeldigvis på linje med et tidligere estimat for 

Lambda. Begge alternativer ville angivelig stå ferdig i 2022, mens Lambda angivelig ville bli 

ferdig fem-seks år tidligere. Pris- og fremdriftskalkylene har imidlertid vært betvilt. Vi merket 

oss bl.a. Aftenpostens lederartikkel den 15.09. i fjor: "Her er det ingen grunn til at konsu-

lentenes anslag skal få legge premissene." 

     For Tøyens vedkommende har utredningen sett bort fra en konsekvens av analysene fra 

2006, som fulgte av et enstemmig bystyrevedtak i 2005. Byrådet anså den gang ny bruk av det 

eksisterende museum som "en betydelig tilleggsverdi for Oslo Kommune." Den 13.11. i fjor 

fremla arkitektene Torp, Hvoslef-Eide og Halvorsen denne muligheten i et skisseforslag, som 

viser betydelige innsparinger i pris og byggetid, sammenlignet med konsulentenes anslag. 

Forslaget kan danne grunnlag for en arkitektkonkurranse i regi av NAL, og vil gi den politiske 

behandling av denne syv år gamle saken en rasjonell kontinuitet. 

    Uttalelser fra kulturbyråden kan imidlertid tyde på at forslaget ikke vil bli tatt i betraktning. 

Man ser ganske enkelt bort fra – og fortier – at de tre arkitekters forslag betyr at museet også 

kan holdes åpent i byggetiden. Det er altså like godt som Lambda-prosjektet i så henseende, 

dessuten spares flytteutgifter og tomtekjøp. Kulturbyrådens parti markerte seg under Munch-

debatten med slagordet ”Lambda eller intet”. Det er grunn til å anta en viss forutinntatthet mot 

andre alternativer. Etter den lukkede og forhastede prosess bak Bjørvika-planen i 2008, som har 

kjørt saken fast, er en åpen og realistisk vurdering av mulighetene ønskelig. Vi anmoder byråd-

et, og spesielt dets medlemmer fra Høyre, om å sørge for at de tre arkitekters skisseforslag 

legges frem til behandling i bystyret på lik linje med konsulentutredningene når tiden kommer. 

  

Egil Alnæs, Ragnvald Dahl, Erling Eide, Tor Guttu, Christopher S. Harper, Liv Johannson, Tore 

Lindbekk, Knut H. Lykke, Francis Sejersted, Paul Thyness, Ida Fossum Tønnessen, Grethe Værnø. 

 

Den 01.04. 2014 utga gruppen en ny essaysamling, ”Lambdas svakheter”, både i papir- og elektronisk 

versjon (med noen trykkfeil rettet). En foranledning til dette utspillet var brevet fra byrådet til Kultur-

departementet av 28.02. samme år, med søknad om statsstøtte til Lambda. Brevets saksfremstilling og 

nye opplysninger gjorde det nødvendig med supplerende fakta. Innholdet har adresse til byrådet og 

bystyret og ble, i likhet med antologien fra 2011, tilsendt samtlige representanter. 

       Da hverken byrådsleder Røsland (H) eller ordfører Fabian Stang (H) denne gang ville møte dele-

gasjonen, ble trykksaken til slutt overrakt varaordfører Libe Rieber-Mohn (Ap) og bystyregruppene i 

Rådhuset den 27. mai. Den ble også sendt til de berørte departementer (Kultur-, Finans-, Miljø-, 

Administrasjons- pluss SMK), Riksantikvaren og mediene.  

       Endelig behandling av saken var satt til oktober 2014. Gruppen var i mellomtiden blitt utvidet 

med kunstnerne Håkon Bleken og Inger Sitter, samt dr.philos. Tor Fr. Rasmussen (prof.em. i sam-

funnsgeografi), dr.philos. Dag Solhjell (kunstsosiologi), tidligere leder for Vigeland-museet, Tone 

Wikborg, lagrettsdommer Ragnar Vik (mottager av Venstres miljøpris), og nypensjonert høyeste-

rettsdommer, dr. juris. Karin Bruzelius. 

       Rett før bystyrets endelige votering over Lambda 22. oktober kom en ny markering i to parallelle 

opprop, der Sitter og Bleken sto bak et kunstneropprop. På grunn av kort tid kom bare noen av landets 

ledende billedkunstnere med i det sistnevnte, samt en håndfull sympatisører fra kulturfeltet. Oppropet 

kom som helside, betalt av Inger Sitter, i Klassekampen lørdag 19. oktober:  
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LAMBDA MÅ SKRINLEGGES! 
 

Som norske billedkunstnere og kulturarbeidere har vi opplevd planleggingen og utformingen av 

det nye Munch-museet som en hån, ikke bare mot Edvard Munch og hans kunst, men også mot 

den faglige innsikt og kompetanse som vi representerer. 

Oslo Kommune har aldri søkt råd hos norske kunstnere, hverken før starten eller underveis. All 

planlegging, utforming og bygging er overlatt til byens havnevesen. Dette fristilte kommunale 

selskapet er både grunneier og utbygger, og selskapet har selv utformet arkitektkonkurransen.  

      I juryen var ikke ett medlem fra Munch-museet. Heller ingen fra norske billedkunstnere.  

Det fremtidige museum for en av verdens viktigste kunstnere i det 20. århundre er altså 

resultatet av en kommunal prosess uten medvirkning fra den yrkesgruppen som fremfor noen 

burde vite noe om hvordan kunsten møter publikum, og hvordan  

arven etter Edvard Munch bør ivaretas. 

Når byggeprosjektet nå snart skal forelegges Oslo Bystyre bør man se forslaget 

 i det rette perspektiv:                                                          

En ting er byggets ytre utforming som et «signalbygg» for å tiltrekke seg oppmerksomhet. Noe 

annet er at bare en mindre del av det ruvende bygget faktisk skal anvendes til kunsten.                                                                              

Viktigst er likevel å fastslå at bygget ikke tilfredsstiller de faglige krav man med rette 

 må kunne stille til et slikt museum. 

De undertegnede ber derfor innstendig Oslos øverste myndighet, Bystyret, om  

å skrinlegge Lambda for godt.  

Vi krever et bygg hvor Edvard Munchs kunst kan vises og ivaretas på en måte som avspeiler 

både kunstnerens posisjon og byens takknemlighet. 

 

Håkon Bleken,  Brit Fuglevaag,  Finn Graff,  Guttorm Guttormsgaard,  Karl Erik Harr,    

Per Kleiva,  Carl Nesjar,  Bjørn Ransve,  Irma Salo Jæger,  Inger Sitter, 

   Ole Sjølie,  Odd Tandberg,  Frans Widerberg, 

Mai-Bente Bonnevie,  Fredrik S. Heffermehl,  Edvard Hoem,  Gro Steinsland, 

 Ragnar Søderlind,  Fredrik A.S Torp,  Jan Erik Vold  

 

Oppropet ble kommentert i Aftenposten allerede søndag 20. oktober, der byrådsleder Stian Berger 

Røsland ble intervjuet. Hans reaksjon gjengis her. Innledningsvis hevdet han at … 

     alle innsigelsene mot (…) Lambda er tilbakevist i planleggingsprosessen. Kunsten kommer til å bli 

tatt godt vare på i dette bygget. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt dette. Museet er en 

betongkonstruksjon kledd i glass. Temperatur og luftfuktighet blir regulert. 

    Hva med rulletrappene og alle sikkerhetsslusene? Vi har smertelig erfart hva manglende sikker-

het har hatt å si for samlingene. Nå får vi muligheten til å designe dette fra begynnelsen av, noe vi ikke 

har på Tøyen. 

    Hva med manglende deltagelse i planleggingen fra kunstnernes side? Munch-museet er entusi-

astisk og har vært sterke tilhengere av at vi bygger dette museet. 

    Er det aktuelt å stoppe planleggingen av Lambda? Dette har som mange vil huske vært regulert 

to ganger. Jeg kan ikke huske en sak hvor vi har knadd mer. Høyst sannsynlig går dette igjennom, det 

(er) i hvert fall det som ligger i innstillingen fra komitéen, sier Røsland.”  

 

Som vist gjennom seks års medieinnlegg, samt oppropene og de to pamfletter nevnt ovenfor, er hver 

av disse påstandene feilaktige, upresise eller i beste fall unnvikende. Om museets ”entusiasme” kunne 

det skrives en bok. Inger Sitter nøyde seg med noen punkter i et innlegg sendt til Aftenposten samme 

dag. Det ble omgående refusert av avisen, og gjengis derfor her: 

Lambda må stanses nå! 

Det kan virke som om byrådsleder Røsland i sine uttalelser i Aftenposten 20.10 søker å overgå 

eventyrets ”God dag, mann, økseskaft”. Det er ikke riktig at ”alle innsigelsene mot (Lambda) er 

tilbakevist i planleggingsprosessen” - og det blir ikke sant uansett hvor mange ganger han gjen-
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tar det. Tvert i mot har konkrete påpekninger av de mest alvorlige faglige og faktiske innvend-

inger ikke fått noe svar. 

     Spørsmål: ”Hva med rulletrappene og alle sikkerhetsslusene?” Svaret fra Røsland er at 

tyverisikringen blir bedre. Realitet: Slusene handler om lys- og klimaproblemer. 

     Spørsmål: ”Er det aktuelt å stoppe planleggingen?” Røsland: Alt er usedvanlig grundig gjen-

nomarbeidet. Realitet: Svære og grunnleggende spørsmål står ubesvart. Protester fra personer 

med tung faglig bakgrunn, museumsfaglig, arkitektonisk, kunstnerisk, er konsekvent ignorert. 

     Juristen Eivind Otto Hjelle har belyst hvordan demokratiske vedtak er underminert og over-

kjørt i lukkede møter hvor Oslos privat(isert)e havnevesen har overtatt føringen.  

     Beslutningsprosessene ligger meget langt fra det åpne, sannhetssøkende – og reelle – folke-

styrets idealer. I kappløpet om å vinne æren har byrådsleder Erling Lae uttalt at ”Om vi hadde 

gått ut offentlig med noe, ville det veltet hele spillet.” og statsråd Trond Giske: ”Hvis vi hadde 

sendt dette på utredning, hadde alt stoppet.” 

     Blir Lambda et fyrtårn for Munchs kunst eller for det nye markeds-Norge? Om det bygges 

vil det uansett bli en ruvende gravstein over demokratiet.  

 

Inger Sitter 

Billedkunstner, Tjøme 

 

Uavhengig av denne episoden var gruppen allerede blitt lovet plass for en markering i Aftenposten. En 

kritikk på linje med kunstnernes var utdypet og, viste det seg, byrådsleder Røslands kommentarer 

gjendrevet på forhånd. Den kom mandag 21.oktober, dagen før bystyrets behandling: 

 

FEIL BYGNING, FEIL STED, GAL PRIS 
 

De påpekte svakheter ved Lambda, det foreslåtte Munch-museet i Bjørvika, er aldri blitt imøte-

gått.  

      Den trange tomten krever et høybygg som gir en særdeles dårlig utnyttelse av gulvarealet. 

Samtidig gir lokaliseringen store adkomst- og parkeringsproblemer. Bjørvikas dårlige grunn-

forhold er ikke tatt i betraktning. 

      Glasseksjonen krever sterkt fordyrende klimainstallasjoner for å sikre kunsten i de tilstøt-

ende rom. En rekke sluser mellom publikums- og utstillingsarealer skaper dårlig tilgjengelighet 

til Munchs kunst.  Foreløpige kalkyler viser at Lambda kan bli minst tre ganger så dyrt som et 

moderne, driftsøkonomisk og publikumsvennlig museum på en større tomt. 

      Høybyggets oppdeling av utstillingsarealet i flere etasjer, forbundet med rulletrapper og 

sluser, er svært uheldig for formidlingen av Munch livsverk. Byrådet i Oslo hevder feilaktig at 

Lambda er ”basert på samme modell” som bl.a. Tate Modern i London, Pompidou-senteret i 

Paris og Louisiana ved København. Disse anleggene bygger på stikk motsatte prinsipper. 

     Lambda-prosjektet har aldri vakt folkelig begeistring. Det alvorligste er at de politiske ved-

tak som hittil er truffet, åpenbart bygger på sviktende grunnlag. Det endelige beslutnings-

grunnlaget for storting og bystyre må være langt mer pålitelig enn hva byrådets fremstilling 

viser. 

      Munchs kunst på Tøyen har aldri vært i fare. Oppgraderingen av det nåværende museum 

for 40 millioner vil sikre det i mange år fremover. Det er god tid til videre overveielse. 

 

Oslo Byes Vel, Kamilla Aslaksen, Liv Bliksrud, Anja Breien, Karin Bruzelius, Signe H. Fuglesang, 

Ingeborg Glambek, Finn Graff, Stein Halvorsen, Dag O. Hessen, Eivind Otto Hjelle, Harald Hjelle 

Jeremy D. Hutchings, Didrik Hvoslef-Eide, Peder Christian Kjerschow, Morten Wessel Krogstad, 

Magne Malmanger, Per Jonas Nordhagen, Gunhild Ramm, Tor Fr. Rasmussen, Nils Roll-Hansen, 

Francis Sejersted, Erling S. Skaug, Eivind Smith, Dag Solhjell, Thorvald Steen, Fredrik AS Torp, 

Niels A. Torp, Jan Erik Vold, Vigdis Ystad, Ragnar Vik, Tone Wikborg, Jan Sigurd Østberg. 

 

Aftenposten bragte ingen kommentarer fra byrådsleder Røsland om dette.  

        I likhet med de tallrike innlegg, opprop og direkte oversendelser siden 2010, hvorav noe er sitert 

ovenfor, innløp heller ikke denne gang noe tilsvar fra byrådet eller pro Lambda-politikere. Taushet vs. 
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offentlighetens ytringer er øyensynlig en metodisk holdning, karakterisert av statsviter og maktutreder, 

prof. Øyvind Østerud, som politisk siling av ”uønsket kunnskap.” 

       Lambda ble vedtatt i bystyret 22. oktober, med H, V, KrF, Sv og Ap for, og FrP, R og MDG mot. 

Flertallet for Lambda oppsto ved at tre partier stemte motsatt av hva de gikk til valg på. Den 

informerte offentlighet har meget vanskelig for å akseptere dette resultatet og prosessen bak. Som 

påpekt i oppropet av 21. oktober d.å.:   

     ”Det endelige beslutningsgrunnlag (…) må være langt mer pålitelig enn hva byrådets frem-

stilling viser.” 

 

* 

 

Etter et offentlig oppdrag her hjemme for noen år tilbake uttalte Eva Joly i et intervju i NRK: ”Ingen 

kan si at det ikke finnes korrupsjon i norsk forvaltning.” 

        I et norsk trebindsverk om vestlig filosofi fra antikken til våre dager omtales bl.a. den italienske 

politiske tenker Niccolò Machiavellis syn på styringsmetoder. Om vår tids praksis påpekes det at ”I 

Vest-Europa og i Nord-Amerika er politisk mord og direkte vold gått av moten” - men 

      ”Machiavellis anbefaling i kap. 18 om å benytte seg av revens natur er i høy grad en maksime 

som også i demokratisk styrte stater har bred tilslutning. Løgner, men i enda større utstrekning 

uredeligheter i form av fortielser og ufullstendige og skjeve fremstillinger av saksforhold, gjen-

nomsyrer vårt politiske og offentlige system på alle nivåer; regjering, parti, stat og kommune.”
 9
 

      Oslopolitikeres revestreker i denne saken – åpenbare for enhver som har fulgt den med litt opp-

merksomhet – er ifølge dette ikke noe uvanlig. Det ovennevnte bringer altså intet prinsipielt nytt om 

våre politiske realiteter. Spørsmålet er om offentligheten bør akseptere det. I sakens sluttfase bør man 

også kunne spørre hvem som ønsker å stille seg bak en slik prosess med åpne øyne. 

 

Fortjener ikke vår største kunstner noe annet enn et uegnet og unødvendig dyrt bygg, presset frem av 

motiver som er hans verk uvedkommende? 

 

  
     Erling S. Skaug 

 

 

 

 

 

 

 
PS: 

 

Den kreftsyke Inger Sitter visste at motstanden mot Lambda ville bli temaet for hennes siste 

offentlige intervensjon. I Dagsnytt-intervjuet ved utstillingsåpningen i Oslo 28. august 2014 

erklærte hun at Lambda måtte skrinlegges. NRK strøk uttalelsen. Halvannen måned senere, 

som vist ovenfor, bekostet hun kunstneroppropet i Klassekampen. Da byrådsleder Røsland 

kommenterte det i Aftenposten neste dag sendte hun omgående en replikk til avisen. Den ble 

refusert. Hun døde 11. mars 2015, 85 år gammel. Samtlige nekrologer, inkl. i NRK og Aften-

posten, hyllet norsk billedkunsts ”grand old lady” også for hennes samfunnsengasjement. 

 

 

 

                                                           
9
 Trond Berg Eriksen (red.), Vestens tenkere, Aschehoug 1993, bd. I, s. 326 
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Lambda som politisk fallitterklæring 

Kort kildebelagt sammendrag av hovedtrekk i historikken 2005-2015. 
 

 

 

Syv år etter det uventede varsel om flytting av Munch-museet fra Tøyen til Bjørvika skal et 

bystyrevedtak nå realiseres, etter debatt og nedstemming underveis. Denne langtrukne saken 

er ofte blitt bagatellisert som en krangel om stygt eller pent, eller kun som et spørsmål om 

byutvikling i Oslo øst. Lå det helt andre faktorer bak denne konflikten? Var sluttvoteringen i 

fjor høst i tråd med partienes faktiske ønsker? Har vi i det minste omsider fått et kompetent 

vedtak for et førsteklasses museum for vår største kunstner? 

En tverrfaglig gruppe, opprinnelig utgått fra Det Norske Videnskaps-Akademi, har 

deltatt i debatten siden 2010, med tilbakeblikk på startfasen i 2005. Politikernes fremstilling 

trenger supplementer, som også har vært forsømt i mediene. De sistnevntes rolle er et kapittel 

for seg, men må utelates i denne kortversjonen av den politiske prosess.
10

 

 

Hestehandel? 

Den avgjørende vending i prosessen så langt, Tøyen-avtalen på bakrommet i mai 2013, ble 

kalt en hestehandel – altså en handel der én av partene blir lurt. I Tøyen-avtalen kan det 

hevdes at begge parter ble lurt: SV med en handel på sviktende premisser, og byrådet med et 

dårlig og meningsløst dyrt prosjekt som pinlig ettermæle. I tillegg taper de sakesløse 

tredjeparter; Edvard Munchs kunst, publikum og skattebetalerne. 

Denne ”lose-lose”-situasjonen har én vinner: HAV Eiendom a/s, Oslo Havn KFs kom-

mersielle utbygger i Bjørvika, som fikk omfattende fullmakter i saksforløpet. HAV ville ha 

Munch som profittdrivende faktor for sine prosjekter i området. Med Oslo Havn KFs 

initiativrike styreleder Bernt Stilluf Karlsens partitilhørighet ble Venstre pådriver i byrådet:
11

 

Ola Elvestuen (V) lanserte ”Lambda eller intet”. Fabian Stang (H) insisterte på at ”Noen 

[andre] må forandre mening”. Budskapet var klart: Lokalisering i Bjørvika er hele poenget – 

ikke et nytt Munch-museum – og mangelen på argumenter som kunne sies høyt måtte 

erstattes av utmattelsestaktikk. Taktikken lyktes til slutt, med ti års forsinkelse og et resultat i 

stil med fremgangsmåten. 

Men at det offentlige skulle betale for et dyrt og dårlig prosjekt av hensyn til kom-

mersielle selskapers fortjeneste var likevel en så grov parodi på markedsliberalisme at det 

kanskje lå andre signaler i saken. Kom revestrekene etterhvert ut av kontroll? Et tilbakeblikk: 

 

Første runde på bakrommet 

Korrupsjon krever lukkede rom. Alt her i verden kan riktignok ikke skje for åpen mikrofon, 

men problemet med bakromsavtaler er at premisser og saksfremstilling unndras innsyn og 

verifikasjonsmulighet. 

Aktørene tilstår selv at saken ville vært dødfødt ved vanlig prosedyre. Det enstemmige 

bystyrevedtak  7. desember 2005 om utbygging av museet på Tøyen, fulgt av HolteProsjekts 

analyser i mai 2006, ble trenert og overkjørt med et kupp uten bystyrebehandling. Intet 

flytteforslag forelå før kommunevalget i 2007. Men den 27. mai 2008 ble flytting fremlagt 

                                                           
10

 En foreløpig oversikt ble gitt på oppdrag fra Oslo Byes Vel, se undertegnede i St. Hallvard 1/2012, s. 36-45. 
11

 Venstre ville flytte museet til Bjørvika i 2005, men fikk bare sine egne tre stemmer Bystyret vedtok så den 

07.12. 2005 enstemmig å utrede utbyggig på Tøyen. Om Bernt Stilluf Karlsens intervensjon allerede 23.07. 

2008, før bystyret hadde holdt sin formelle avstemming 26.08., se Jan Carlsen i Arkitektnytt, 05.08. 2008 og 

Eivind Otto Hjelle i Lambdas svak-heter (Oslo 2014), s. 5. Stilluf Karlsens manglende sans for parlamentarisk 

saksbehandling og rolle som grå eminense er beskrevet i Østkantliv 26.03. 2009. Om Venstres rolle i kulissene 

fra aller første stund, se note 23 nedenfor. 
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som et fait accomplì på en pressekonferanse, med rask gjennomføring som mål. Byrådsleder 

Erling Lae (H) hadde sikret seg stemmer underhånden. Hva han hadde fortalt utvalgte by-

styremedlemmer på tomannshånd må fuglene vite:  

”Om vi hadde gått offentlig ut med noe, ville det veltet hele spillet,” sa Lae etterpå.
12

 

Hans makker, kulturminister Trond Giske (Ap), supplerte senere: ”Hvis vi hadde sendt dette 

på utredning, hadde alt stoppet.”
13

 På spørsmål om en begrunnelse for flyttingen svarte Lae at 

han ikke ville uttale seg når saken var avgjort.
14

  

 

Nedstemt i åpen runde 

Spillet med de skjulte kort lyktes en tid. Den langdryge omarbeidelsen av vinnerkonseptet, 

med kritikk og tenkepause, svekket imidlertid utsiktene til byggevedtak i valgperioden 2007-

2011. Da måtte det trues: ”Nå eller aldri!” Kulturbyråd Torger Ødegaard (H) spådde 30 års 

forsinkelse hvis ikke Lambda ble vedtatt. Kommunens neglisjerte bygningsvedlikehold av 

museet hadde ikke ført til skader på kunsten,
15

  men hastverket med å få vedtatt Lambda ble 

likevel begrunnet med den notoriske usannhet at kunsten råtnet på Tøyen.
16

 

Det hjalp ikke: Før neste kommunevalg i 2011 hadde to partier snudd; SV på vårens 

årsmøte og FrP i løpet av sommeren. Høyre prøvde å lokke FrP med en ”prisgaranti” på 2,7 

milliarder for Deichman og Munch samlet. Det gikk heller ikke (beløpet er forlengst dobbelt 

overskredet). Bare KrF konverterte i bytte med en byrådstaburett, ”fordi Lambda vil bli 

nedstemt uansett.” Lambda falt i bystyrets møte den 14. desember 2011. 

Bystyret ba da om utredning av Tøyen og Nasjonalgalleriet. Til tross for den parla-

mentariske nedstemming ville Høyre arbeide ”ufortrødent videre for å realisere Lambda-

bygget i Bjørvika.”
17

 Da måtte altså ”noen (andre) forandre mening”. SV ble utpekt som de 

mest labile. Denne fasen er interessant, både for sakens forløp og for politikertilliten generelt:  

 

I september 2012 ble SVs gruppeleder Marianne Borgen intervjuet av VG: 

- Er det aktuelt for dere å revurdere Lambda? 

- Nei, det er ikke aktuelt. 

- Du kan kategorisk avvise at dere ikke kan snu igjen? 

- Det er ikke aktuelt. 

14.mars 2013 ble Borgen intervjuet av Dagbladet: 

- Er dere villige til å endre standpunkt i lokaliseringsdebatten? 

- Vi går inn i forhandlingene med et konstruktivt blikk, men søker flertall for Tøyen. 

- Hvem bør endre standpunkt, og på den måten skape flertall? 

- Flere er nødt til å snu, men Bjørvika er nedstemt og jeg forutsetter at 

byrådspartiene er villige til å tenke alternativt. 
                                                           
12

 Aftenposten 30.05. 2008.  
13

 Dagens Næringsliv 24.12. 2012. 
14 E-post fra Laes sekretær, 23.04. 2009. 
15

 Museets førstekonservatorer Gerd Woll og Gunnar Sørensen har bekreftet at magasinene på Tøyen er blant de 

beste i landet, og papirmagasinet kanskje landets mest avanserte. Påstanden om at museet var ”gått ut på dato” 

ble fremsatt overfor mediene av byrådets marionett, den usakkyndige direktør Stein Olav Henrichsen (se note 37 

nedenfor), som viste frem en sprekk i en vegg og lekkasje fra klimaanlegget. I den anledning anslo Henrichsen at 

museets oppgraderingsbehov lå på 400 millioner. Dokumentasjon for dette beløpet var aldri tilgjengelig, men 

Henrichsen viste seg å være fullt ut tilfreds da anslaget senere ble redusert til 40 millioner. 
16

 I Aftenposten 28.09. 2011 hevdet kulturredaktør Knut Olav Åmås at ”Klimaforholdene i magasinene er til 

dels uforsvarlige. Grafikk og andre verker får store skader som følge av fuktighet.” Åmås meddelte i e-post til 

meg 02.11. 2011 at opplysningen kom fra direktør Stein O. Henrichsen (se foregående note). Oppspinnet, i form 

av versjonen ”kunsten råtner i de fuktige kjellerne på Tøyen osv.” fikk stor utbredelse, bl.a. ved professor Tian 

Sørhaug, UiO (NRK Brennpunkt, 27.03. 2012) og forfatteren Ingvar Ambjørnsen (VG 21.04. 2012). 

Faktagjendrivelse i pressen viste seg vanskelig. 
17

 Eirik Lae Solberg i Høyres informasjonsblad ”Oslo og vi” 1/2012. 
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Tredje runde på bakrommet 

Men to måneder senere hadde byrådet overtalt SV til å snu på bakrommet. Partiet fikk i bytte 

en oppgradering av Tøyen (parkanlegg har vært med i museets plan siden 1996).
18 

SV var klar 

over samrøret med HAV Eiendom a/s og andre uryddigheter nevnt her, men disse ble aldri tatt 

opp i prosessen, og for Borgen var det nå viktigst ”å få et vedtak”.
19

 Høyre roste Borgens for-

handlingsevne og ”gode politiske håndverk”. Etter at avtalen var fremlagt på en presse-

konferanse 28. mai 2013 ble et flertall bekreftet i byrådsmøtet 4. juni.
20

 

 Kompromiss førte til reaksjoner blant SVs velgere.
21

 Et tegn på forvirring må det ha 

vært at også Ap fikk kritikk fra egne rekker – for ikke å ha deltatt i forhandlinger som byrådet 

i hemmelighet hadde avholdt med SV alene.
22

 At Venstre straks gikk ut på sin nettside for å få 

æren for initiativet til Bjørvika var like forutsigbart som definitivt avslørende.
23

 

Som vanlig ville heller ingen denne gang ut med hva som hadde skjedd bak lukkede 

dører.  ”Oslo kommune har en lang vei å gå i spørsmål om åpenhet og offentlighet”, sa nylig 

Arne Jensen i Norsk Redaktørforening i en annen sammenheng.
24

 Men særlig mye gjetting 

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

delt: Ap, R, MDG og SV (enn så lenge) hadde ønsket Tøyen, mens FrP ønsket Nasjonal-

galleriet – hvis det ble ledig. Stortinget ville trolig behandle galleriets fremtid samme høst, 

noe FrP ville avvente. 

”Ennå ikke avgjort” er ikke det samme som ”fastlåst”.  FrP ville dessuten gi 1 milliard 

til ombygging av Nasjonalgalleriet, altså tilsvarende den reelle pris for et Tøyen-alternativ, og 

Tøyen var subsidiært valg for flere i FrP.
25

  SV måtte overtales mens FrP ventet. 

 De offisielle data på den tid levner liten tvil om byrådets situasjonsbeskrivelse på 

bakrommet. Tre hovedpunkter må ha spilt inn: 

 

                                                           
18

 Tøyen kulturpark med arboretum, et samarbeid mellom Munch-museet, Universitetets Botaniske Museum og 

Oslo kommune, ble sluttsignert av daværende byråd Raymond Johansen (Ap) i 1996. Planen ble ikke videreført 

den gang, men heller ikke skrinlagt. Andre punkter i Tøyen-avtalen var allerede vedtatt i bystyret.  
19

 Undertegnedes samtale med Marianne Borgen under selskapelig samvær den 20.09. 2014. ”Velgerne venter et 

vedtak” ifølge Borgen – uansett hvilket, ”vi kan ikke holde på lengre nå”. Spørsmålet er om velgerne venter en 

forståelse av ”det muliges kunst” som gir avkall på hovedformålet.  
20

 Voteringen 04.06. 2013 ga følgende utfall: H, V, KrF og SV stemte for ”Lambda i Bjørvika som konsept for 

det nye Munch-museet.” Ap, R og MDG stemte for at ”Byrådet bes gjennomføre arkitektkonkurranse for et nytt 

Munch-museum på Tøyen”, og FrP for tilsvarende ordlyd med ”Nasjonalgalleriet” til slutt. Ap sluttet senere opp 

om flertallet av hensyn til de parlamentariske spilleregler.  
21

 Klassekampen 29.05. 2013 og NTB 29.05. 2013. 52 % av SVs velgere ville ha Munch-museet på Tøyen, bare 

24 % ville ha Lambda. ”Borgen måtte hele tirsdag forsvare partiets snuoperasjon.(…) ’Noen er helt sikkert sure 

for at vi går inn for Lambda, men vi har vært villige til å gå inn i dette kompromisset’, sier hun.” 
22

 Tidligere stortingsrepr. Saera Khan og Ap-politikere som Jack Grimsrud og Steinar Arnesen mente at gruppe-

leder Libe Rieber-Mohn (Ap) hadde valgt ”feil strategi” fordi Høyre(!) bak alles rygg kun inviterte SV – ikke 

henne – til hemmelige møter, og beklaget at Ap, som konsistent Tøyen-tilhenger og lojal mot bystyrets enstem-

mige vedtak av 2005, ”ikke var arkitekten bak avtalen”(!). Samtidig gikk Ap.s tidligere kulturministere Åse 

Kleveland (hittil taus under debatten) og Ellen Horn (uten å minne om at hun satt i HAVs Lambdajury) ut med 

samme budskap (Dagbladet.kultur, 05.06. 2013). I følge Dagsavisen samme dag mente Ellen Horn at kompro-

misset hadde skjedd på SVs(!) initiativ, og at Ap burde støtte det. ”Alt annet ville være meningsløst.” 
23

 Venstres hovedside 08.06. 2013. Lett forurettet over at bare Giske og Lae fikk sloss om ”æren” for Bjørvika-

kuppet den 27. mai 2008 fortsetter siden: ”Men var det virkelig slik? 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.” osv. osv. frem til SV-avtalen, 

der Venstre selvgratulerende gjør krav på heltestatus for sluttresultatet. Jfr. note 11 ovenfor. 
24

 Klassekampen 10.03. 2015. 
25

 Bekreftet av Carl I Hagen (FrP) under den påfølgende bystyredebatt 04.06. 2013. 
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Farvel til fakta 

1: Alt koster det samme. I byrådets fremstilling viste utredningene av september 2012 at de tre 

alternativer ville koste ca. 1,65 milliard hver. Selv Lambda-positive Aftenposten avviste dette 

som premiss for videre saksgang.
26

 Prisene var grovt manipulert: 

Til grunn for et lavbygg på Tøyen la man høyhuset Lambdas dårlige utnyttelsesgrad 

og høye m2-pris. Besparelsen ved gjenbruk av det eksisterende museum, en løsning som 

hadde ligget i kortene siden 2006, ble ignorert. At opposisjonen forgjeves minnet om begge 

deler var en åpenlys demonstrasjon av forutbestemt fasit.
27

 En kontrollmodell bekreftet at 

faktisk pris for et Tøyen-alternativ med denne løsningen var ca. 1 mrd. Kulturbyråd Hallstein 

Bjercke (V) reagerte panisk; ”sirkus”, ”tall hentet inn fra gaten” osv.  

Lambdas reelle pris fremgår av byrådets brev om statsstøtte:
28

 Planleggingsrammen 

fra juli 2013, rett etter kompromisset, var over 2 milliarder – riktignok med seks poster utelatt 

(s. 9). Beløpet ville ha punktert avtalen med SV og bystyrets påfølgende votering, og ble holdt 

tilbake til året etter - da med minimal stigning til 2,3 milliarder. Uro om ny Holmenkollsprekk 

kunne så kjapt pareres av byråd Bjercke med et tall fra 2009 på vel 1,9 mrd., i realiteten 2,2 

milliarder.
29

 For dette hadde jo han og byrådet visst hele tiden. 

Byrådets påstand i tidsrommet september 2012 til juni 2013 om at ”alt kostet det 

samme” var altså bevisst satt 6-700 millioner kroner for lavt for Lambda, og 6-700 millioner 

for høyt for Tøyen. Uten talltriksing var det umulig å komme videre med Lambda-prosjektet. 

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) bekreftet etter SV-kompromisset at ”samme pris” var 

selve krumtappen i opplegget.
30

 Ferdigstilt er kostnadsrammen pr. 2014 beregnet til nær 2,8 

milliarder, nesten tre ganger alternativene.  

Status pr. dato, 31. mars 2015, er at detaljprosjektering og anbudsinnhenting stadig 

pågår, og at forventet byggestart er utsatt fra april til august i år.
 31

 Kalkyle før spadestikk er 

fremdeles uklar. Enhver ny prisøkning fra nå av – som garantert blir betydelig – vil bli be-

grunnet med det vikarierende argument at man ”ikke kan spare når det gjelder Munch.” 

 

2: Årlig besøkstall i Bjørvika blir 500 000, på Tøyen 300 000. Besøkstall er neppe et mål for 

opplevelseskvalitet. Kvantitet er imidlertid byrådets verdiskala. Det kan vises at det først og 

fremst er innholdet som trekker publikum,
32

 men byrådets påstand er at publikum ikke finner 

frem til Tøyen, busser går ikke dit osv. Påstanden faller ved et blikk på T-banekartet og det 

faktum at Munch-museet er Norges best besøkte kunstmuseum etter Nasjonalgalleriet. 
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 ”Her er det ingen grunn til at konsulentenes anslag skal få legge premissene”, Aftenpostens leder 15.12. 2012. 
27

 Brev fra Arbeiderpartiets bystyregruppe til kulturbyråd Bjercke, ”Ang. kravspesifikasjon til utredning av nytt 

Munch-museum”, dat. 26.01. 2012 – altså før byrådets konsulentbestilling. Her påpekes at Lambdas høye brutto-

nettofaktor er irrelevant for beregning av et Tøyen-alternativ, der tomten tillater en gunstigere og mer økonomisk 

bygningsform. Ennvidere at det eksisterende bygg kan brukes til Stenersen-samlingen og fellesfunksjoner, mens 

et nybygg ved siden av kan reserveres for Munch. Ap vektlegger også parkområdets bedre miljø enn Bjørvika. 

Byrådet overså dette, og bestilte konsulentberegninger som ville redusere alternativenes åpenbare fordeler. 
28

 Nytt Munchmuseum – søknad om statstilskudd – nasjonale kulturbygg, dat. 28.08. 2014 (arkivkode 031) til 

Kulturdepartementet fra Oslo kommune v/kultur- og næringsbyråd Hallstein Bjercke og kommunaldirektør Gro 

Balas. 
29

  Byrådssak 137-09, s. 21. 
30

 ”Utredningen for andre alternativer viste at prosjektkostnad var tilnærmet lik, og dermed ble gjennomførings-

tid [inkl. nedetid, stengning under bygging] og besøkstall avgjørende for hele prosjektet” skriver Røsland i en 

også ellers gjennomført desinformerende helside i Aftenposten 23.07. 2013. Overskrift ”Best for Munchs kunst!” 
31

 Aftenposten 30.03. 2015. 
32

 Olav Orheim, styreleder for Fram-museet m.m., ”Innholdet er det viktigste”, Aftenposten.no 28.05. 2013. 

Undersøkelser ved flere museer viser at museets lokalisering og utseende er av liten betydning. Håpet om høye 

besøkstall ved nytt Munch-museum i Bjørvika kalles ”ukvalifisert synsing”. Se de følgende sitater. 
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Byrådets OPAK-konsulent Asbjørn Hansen hadde selv reservasjoner mot egne tall: 

”Usikkerheten er stor, i og med at dette er bygninger som ikke er bygget” og at konkurranse 

fra det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen og Astrup Fearnley ikke var beregnet.  

Professor Jan Grund, leder av et regjeringsutvalg for kunnskapsbasert kulturpolitikk, 

uttalte: ”Man kan ikke regne seg frem til hva man skal gjøre i en slik sak. Dette er et politisk 

valg.” Professor Anne-Britt Gran, forsker i kulturledelse ved Handelshøyskolen BI supplerte: 

”Slike utredninger har et mandat man må forholde seg til. Det kan noen ganger virke som om 

utredninger og evalueringer benyttes til å legitimere den politikken man allerede har bestemt 

seg for.”
33

 

Men byråd Bjercke utga besøkstallene som en ”analyse”, ”så sikker som vi kan være.” 

Det vil si, inntil videre. Med SV-avtalen i boks gjorde han en rask retrett: I søknaden om 

statsstøtte er ”analysen” redusert til et ”mål” eller ambisjon, og bare for det første året.
34

 Altså 

i beste fall et håp om nyhetens interesse for bygget, ikke varig økt forståelse og tilgjengelighet 

for Munchs kunst. Det er dette siste byrådet hevder at flytting til Bjørvika vil bety. 

Da SV-avtalen skulle skrytes opp begikk Høyre og Venstre et selvskudd: Nytt Tøyen-

bad blir ”et anlegg for hele byen”, fordi Tøyen er et ”knutepunkt.”
35

 Likevel, altså. Så kom 

forslag fra Høyre i bystyret om å bygge Munch-museet om til muslim-museum, med kuppel 

og minaret allerede tegnet og innsamling planlagt i muslimske land.
36

 Slike innslag er selvsagt 

velkomne i seg selv, spørsmålet er om en felleskulturell utarming av indre by bør erstattes av 

en ghetto-aktig forsterkning av Oslos øst/vestskille.  

 

3: Gjennomførings- og nedetid: Museet må stenge ved bygging på Tøyen, men kan holdes 

åpent mens Lambda bygges. Det er tøv. Nybygg ved siden av det nåværende ville tillate kon-

tinuerlig visning i byggeperioden. Samlingene kunne flyttes via de underjordiske magasiner 

uten avbrudd, og uten de titalls millioner flytting til Bjørvika vil koste. Dette har museets 

fagpersonale visst hele tiden. 

Men museet kom ikke med i HAV-juryen i 2009. Man valgte isteden en skuespiller og 

en tidligere ordfører, avsatt etter skattesnusk. Deretter ansatte byrådet og kommunen en faglig 

inkompetent museumsleder, vel som legitimering av egen inkompetanse.
37

 

For øvrig ville et nytt museum ha stått ferdig for mange år siden – ikke i 2019 ifølge 

nåværende termin for Lambda – hvis bystyrets enstemmige vedtak av 2005 ikke var blitt 

trenert og torpedert på bakrommet av byrådet. 

 

Noen spørsmål melder seg ubedt: 

 Ville slike krumspring vært nødvendig med et velbegrunnet prosjekt?  

 Ville byrådspartiene godtatt slike manipulasjoner i opposisjon?  

 Skal dette være et forbilde for hvordan byens borgere bør oppføre seg? 

 

Forstår i det hele tatt byrådet hva det gjør for nivået i den offentlige samtalen? 
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 Alle tre sitater fra Aftenposten 02.11. 2012. 
34

 Søknad av 28.02. 20014 (note 28 ovenfor), side 9. 
35

 Annelise Høegh (H) og Odd Einar Dørum (V), ”Badeglede for hele byen!”, Aftenposten 25.02. 2014. Replikk 

fra undertegnede sammesteds 28.02. 2014, ”Ikke kunstglede for hele byen?” 
36

 Aamir Sheikh (H), Aftenposten 26.09. 2014. Sheik opplyser at planen har vært under arbeid i tre år. 
37

 Da direktørstillingen ble utlyst i 2010 ble de faglig kvalifiserte søkere refusert. Et hodejegerbyrå skaffet Stein 

Olav Henrichsen. Reaksjonene varierte fra ”Inkompetanse som prinsipp” (Per Boye-Hansen, senere operasjef) til 

”Henrichsens skrekkelige uvitenhet” (kunstkritiker Lotte Sandberg, Aftenposten). Henrichsen besvarte kritikken 

med at han kunne ”lese seg opp på Munch i sommerferien” og vel ikke direkte smigrende omtale av sine for-

gjengere. Medienes korttidshukommelse har siden forlent ham med den sakkyndighet som må ha vært byrådets 

hensikt med innsettelsen, se for eksempel Knut Olav Åmås og andre i note 16 ovenfor. 
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Lambda som anti-museum 

Sterke museumsfaglige innvendinger mot konsept og lokalisering har vært reist siden 2009 – i 

tallrike artikler, antologier og direkte henvendelser til byrådet – fra fremtredende arkitekter, 

jurister, museumsfolk, historikere, kunstnere og andre. 

Fundamentale krav til et moderne museum er redegjort bl.a. i antologiene Munch på 

Tøyen! (2011) og Lambdas svakheter (2014). Begge publikasjoner, gitt til byrådet og bystyret, 

er offentlig tilgjengelige og detaljene skal ikke gjentas her. Kort fortalt presser tomten bygget 

i været som ren nødløsning, med en rekke ulemper. Et vertikalt bygg er langt dyrere i opp-

førelse og drift enn et horisontalt (og helt eller delvis nedgravd) bygg. Et lavbygg har også 

overlegne fordeler av sikkerhets-, publikums- og formidlingsmessig art. Lambda-konseptet er 

kort og godt et skoleeksempel på konflikt mellom design og funksjon. 

Påstanden i brevet om statsstøtte, at Lambda er ”basert på samme modell” som Tate 

Modern i London og Pompidou-sentret i Paris, er gjentatte ganger påvist som absurd.
38

 Det 

freidigste i brevet er vel at også det horisontale Louisiana-museet utenfor København, med 

utstillingsrom under terreng, representerer ”samme modell”.
39

 Det er åpenbart helt nødvendig 

å fremstille Lambda som det motsatte av hva det er. Byrådets håp må være blank uvitenhet 

hos regjering og storting når statstilskudd skal behandles. 

Driftsutgiftene er ikke beregnet. Norges Geotekniske Institutt opplyste allerede i 2008 

at den overbelastede utbygging i Bjørvika får grunnen til å synke: Paulsenkaia er ”heller ikke 

den ’beste’ tomta i byen. Men dette er jo politikk.”
40

 Konsekvenser, bl.a. for lednings- og 

rørforbindelser i bakken, der synkningene blir uberegnelige, er ikke vurdert. De uløste parker-

ingsproblemer er feid under teppet i håp om gode ideer ”innen museet åpner.”  

 

Vedtatt mot sin overbevisning  

Bystyrets sluttvotering 22. oktober 2014 er et eksempel på politikk løsrevet fra sak. Lambda 

fikk flertall ved at tre partier (KrF, SV og Ap) stemte for noe de var i mot. Tre andre partier 

(FrP, MDG og R) fastholdt sitt nei til Lambda: 

Carl I. Hagen (FrP) påpekte at ”garantibeløpet” forlengst var overskredet, og gikk inn 

for Tøyen. Harald Nissen (MDG) kritiserte prosessen og prisen, og gikk inn for Tøyen. 

Bjørnar Moxnes (R) uttalte at saken ble kjørt i grøften i 2008, siterte de faglige innvendinger 

mot prosjektet og minnet om byrådets prismanipulasjoner. Gikk inn for Tøyen, med et 

detaljert program for ny arkitektkonkurranse. 

På motsatt side brøt altså KrF sitt velgerløfte straks etter valget i 2011, og fastholdt 

Lambda selv om premissene (”Lambda vil bli nedstemt uansett”) nå var endret. Ivar Johansen 

(SV) tilsto at Lambda ikke var deres favoritt, men de måtte skjære gjennom for å få et vedtak. 

FrP skulle ha foreslått Tøyen før. Libe Rieber-Mohn (Ap) – åpenlyst trakassert i mediene – 

tok 2013-flertallet til etterretning selv om Tøyen fremdeles var partiets førstevalg (en hold-

ning til parlamentarisk praksis stikk motsatt av Høyres). FrP skulle sagt fra før. 

Disse situasjonsbetingede selvmotsigelser ga 52 stemmer for Bjørvika og 7 for Tøyen. 

Partienes reelle oppfatning kunne ha gitt 32 stemmer for Tøyen og 27 for Bjørvika.  

Det mest foruroligende ved denne lange prosessen er likevel at samrøret mellom 

utbygger og politikere, fraværet av parlamentarisk praksis og de åpenlyse feilopplysninger fra 

byrådet – resignert bemerket i siste runde av Rødts representant – aldri ble åpne og kritiske 

hovedspørsmål i bystyrets forhandlinger. 
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 Senest i Lambdas svakheter (Oslo 2014), s. 22. Tate Modern er fem ganger så bredt som høyt, og dermed et 

horisontalt bygg. Centre Pompidou er ikke et kunstgalleri, men et dokumentasjonssenter med to av syv etasjer 

reservert for en fast kunstsamling, Musée d’Art Moderne.  
39

 Søknad av 28.02. 2014 (note 28 ovenfor), side 5. 
40

 Overingeniør, dr.philos. Kjell Karlsrud ved NGI, Teknisk Ukeblad april/mai 2014. 
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Slik styres byen. Og vår største maler, selv drevet av en kompromissløse kunstnerisk ærlighet, 

skal hedres med juks. 

 

Lambda som avskjedssøknad? 
I politisk praksis kan altså realitetene elimineres av teknikaliteter. Velgerne ble utmanøvrert 

fra starten av: Ingen av partiene hadde flytting av museet på programmet i 2007. Venstre 

derimot førte velgerne aktivt bak lyset mens de samtidig presset byrådet på bakrommet til å 

imøtekomme Oslo Havns styreleder og partifelle Bernt Stilluf Karlsens interesser; kuppet på 

pressekonferansen 27. mai 2008 må nå kunne sies å være definitivt oppklart som resultatet av 

dette.
41 

 KrFs opportunistiske konvertering i 2011 var uten konsekvens den gang, men ble 

senere alvor uten at man dro i bremsen. At FrP i 2013 ville vente på Stortingsbehandlingen 

om Nasjonalgalleriets fremtid var formelt sett forståelig, men et taktisk feilgrep. SV og Ap 

”måtte” da under press velge Lambda mot sin vilje. Sakens kjerne – et førsteklasses museum 

til riktig pris – ble til slutt bare notert av Rødt som fjernet fra dagsordenen. 

Et interessant spørsmål er om byrådet etter hvert så hvor dette egentlig ville føre hen, 

og om det innerst inne håpet på et havari. For noen tiår siden ble en statsråd avsatt fordi hun 

hadde rotet med reiseregninger og annet. Det ble antatt at hun var personlig nedkjørt, og at 

misligholdelsene var et nødrop. Hun fikk hjelp til å slippe. 

Det må repeteres at innvendingene mot Munch-prosessen ble påpekt gjennom seks år, 

uten reaksjon. Forsøksvise diagnoser som ”selvvalgt døvhet” og ”simulert autisme” ble frem-

satt, også uten motmæle. Selv ”svindel” som overskrift til et bilde av byrådet
42

 førte ikke til 

injuriesøksmål, kun samtykkelignende taushet. Tallsvindelen kunne til slutt nesten bare for-

stås som rop om avløsning. Men ingen tok signalene. 

Korrupsjon og manipulasjon er gjensidig avhengige størrelser – så langt følger proses-

sen sin egen logikk.  Byrådet ber nå staten om å finansiere 1/3 av denne ufunksjonelle 

budsjett- og byplanmessige gjøkungen. Søknaden blir trolig behandlet i Stortinget neste år. 

Hvis det politiske Norge stiller seg bak denne saken får den en tilleggsdimensjon: 

 

Aprés nous le deluge  
Oslo har en gjeld på 30-35 milliarder. Byrådet markerer seg gjerne med spektakulære påfunn, 

men har lang tradisjon for å svikte elementært vedlikehold av bygninger, gater og utendørs-

kunst. Neglisjeringen av Munch-museet, fra redusert byggebevilgning i starten til avslag på 

bygningsvedlikehold gjennom årene, er et nærliggende eksempel. 

 For å finansiere nye påfunn selger byrådet offentlig eiendom. Oslo Kino gikk for 600 

mill. som, ifølge byråd Bjercke, ”vil komme godt med når Oslo nå skal bygge nytt Munch-

museum.”
43

  Aftenposten skrev nylig på lederplass at gjeninnføring av boligskatt kan bli nød-

vendig for å skaffe byen inntekter.
44

 Byrådet og ordføreren garanterer det motsatte. Men hva 

er en ”velgergaranti”? 

 Politikeres troverdighet kan ikke overleve med en undervurdering av den informerte 

offentlighet. Mangel på transparens og faktabaserte beslutningsledd har vært selve forut-

setningen for byrådets behandling av nytt Munch-museum. Bystyret ble utsatt for et 

utmattende råkjør med lurvete midler under falsk flagg, og ga tilslutt etter. 

                                                           
 41

 Se Delsammendrag ovenfor, s.4-5, basert på noter 11 og 23 samt Munch på Tøyen” (2011), s. 42-43. 
42

 ”Munch-svindelen”, Klassekampen 06.10. 2014. En tidligere versjon av herværende fremstilling, med de 

samme saksfakta, vakte en enslig protest pr. e-post fra Nikolai Astrup (H). Astrup var Erling Laes sekretær i 

2008, på den tid ”Bjørvika-kuppet” fant sted, noe han angivelig var godt orientert om. På spørsmål om det var 

feil i min fremstilling var svaret at han ikke hadde tid, og at det som hadde foregått den gang likevel var noe 

”andre visste mer om”. Disse ”andre” ble ikke spesifisert. 
43

 Aftenposten 03.10. 2013. 
44

 Aftenposten 03.02. 2015. 
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I tillegg kan det konstateres at saken nå skal gå videre som rutinemessig ansvarsfraskrivelse i 

kjent mønster: 

 Produktivitetskommisjonens nylige rapport har påpekt de påfallende avvik mellom 

kalkyle og sluttbeløp i offentlige prestisjesaker. Oslo kommunes spektakulære overskridelser, 

fra Holmenkollbakken til den latente risiko i Lambda-prosjektet, er i den forbindelse blitt 

kommentert av professor i statsvitenskap Øyvind Østerud.
45

 Han minner om det demokratiske 

paradoks at 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.” 

 

Oslo, 30. mars 2015. 

 

 

 

 

 

Kjekt å ha for byrådet 
 

 
Et halvkilos viskelær skulle overrekkes byrådsleder Stian Berger Røsland (H) i april 2014, 

sammen med publikasjonen ”Lambdas svakheter”. Det viste seg at hverken Røsland eller ord-

fører Fabian Stang (H) denne gang ønsket å møte vår delegasjon. Overrekkelsen skjedde 

isteden til varaordfører Libe Rieber-Mohn (Ap), som ekspederte gaven videre til rett adresse. 

Vi har visst ikke mottatt noen takk. 

 

 

                                                           
45

 ”Mindretallstyranniet”, Aftenposten 26.02. 2015. 
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PS: 

 

To dager etter avslutning av det ovenstående manus, og samme dag det gikk i trykken, melder 

NRK at hovedbiblioteket i Bjørvika blir over en halv milliard dyrere enn beregnet. Grunn-

arbeidene er i gang. Prisen er nå steget fra 2,6 mrd (2013) til over 3,1 mrd, og prosjektet blir 

tre år forsinket.  

Til Dagsnytt den 14. april forklarer kultur- og næringsbyråd Hallstein Bjercke (V) 

budsjettsprekken slik: 
”Det denne rapporten sier, er jo at tar man ikke grep, så vil det kunne bli over-

skridelser 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.” 
 Har ikke byrådet ”tatt grep” før arbeidet ble igangsatt? I Dagsavisen 16. april mener 

Marianne Borgen (SV) at dette avtegner seg som ”en politisk skandale.” Både SV og FrP 

krevet høring, ifølge avisen. 

 

Byggingen av det nye Munch-museet i Bjørvika er tidligere også meldt utsatt, fra april til 

august 2015, foreløpig uten at ny kalkyle er bekjentgjort. Også dette prosjektet har hatt en 

prisstigning fra 1,6-1,7 mrd (20012 -13) til 2,8 mrd (2014). Kalkylen fra 20012-13 var 

utgangspunktet for byrådets valg av Bjørvika fremfor andre lokaliseringer. 

 På Dagsavisens spørsmål til kulturminister Thorhild Widvey om hun fastholder sitt 

tilsagn om 650 millioner i statstilskudd til Lambda, svarer hun bekreftende, og tilføyer: 

 ”Jeg har tillit til at Oslo kommune driver forsvarlig økonomistyring av sine bygge-

prosjekter. Utover det har jeg ikke noen kommentarer.” 

 

Stortinget har ennå ikke fått søknaden om statstilskudd til behandling.  


