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Lambda må stoppes nå!

OddGunnar
Sl€gestad
MaS. nrt"

Aftenpostens kampanjejournalisfikk dl
støtte for Lambda-prosiektet topper seg med
lederartikil<elen r8. februarnlambda må ikke
stoppes nfu. Detkan derforvære nyttigå
minne om forhistorien forden situasjonen
som vi står overfor i dag.

Munch-museet har vært offer for et poli-
tiskspill hvorOslo Høyre harhandlet konse
lwent, mens Fremskrittspartiet, Arbeiderpar-
tiet og SV etter tur har latt seg manipulere og
utmanøwere.

Da Munch-museet ble eablert i 1963, ble
stedsvalget drevet igiennom av Arbeiderpar-
tietmotHøyres ønsker.

Muligheten til revansi kom etter atVest-
banesasjonen ble nedlagt og Høyre kom i
posisjon.I februarzoo5 ble detkjent atOslo
kommune hadde kiøpt Vestbanetomten av
Statsbygg, og at Høyrebyrådet hadde <be
stemtr atMunch-museet skulle flyttes til
Vestbanen. Sterkmotsand høsten zoo5 førte
imidlertid til at forslaget falt, hvoretter by-
styret enstemmig gikk inn for Tøyen.

Kulturkabalen
Deretter s$edde det lite, inntil 27. mai zooS
da daværende kulturminister Trond Giske,
sammen med daværende byrådsleder Erling
Lae,la frem sin akulturkabab forlokalise-
ring av en rekke avbyens og landets kultur-
institusjoner. Munch-museet, Deichmanske
ogStenersenmuseet skulle harme i Bjørvil€,
mens Vestbanetomten skulle huse Nasjonal-
museet.

Slik ble det duket for byrådets stormløp for
å realisere visjonen om flytting av museet til
Bjørvika, inkludert prosessen hvor lambda
ble kåret som vinner etter en farseaktig arki-
tektkonkurranse.

Hele operasionen foregikki strid med to
grunnleggende forutsetninger - vedtaket
fra zoo5 om at museet skulle forbli påTøyen,
samt reguleringsplanen for Bjørvika.

Detbystyret som i zoo8lot seg forlede til å
hoppe på Laes og Giskes kulturkabal, gjorde
det uten politisk mandat.

Dette bystyretvarvalgt izooT da spørs'
målet om omgjøring av lokaliseringsvedta'
ket ikke sto på progfammet. Detvar denne
politiske forankringen som byrådsleder Lae
t Co. glemte å få med seg, i iveren etter å
forvise Munch til en 4€tasiers gapestokfti
BiøMka.

gondefanget
Førkommunevalgeti zou innså Frp atde
hadde lattsegbondefange avHØyre i denne
saken. Men i stedet forå stØtte det opprin-
nelige Tøyen-vedaket, lanserte FrP et tredje
aheåratii': Å flyae museet til Nasjonalgal-
leriets lokaler. Situasjonen høsten 2011var.
dermed at man hadde tre alternativer, hvor
ingen hadde flertall ibystyret BiøMka/
fambda (Høyre og Venstre), Tøyen (Ap oS SV)
og Nasjonalgalleriet (frP).

Som pris for å snu i saken, foreslo SVen
sTØyen-pakker, hvor kommunen skulle bru-
ke noen hundre millionerkronerpåå ruste
oppbydelen- som plaster på det såretdet
villå vbre å miste Munch-museet. Ap bet på
agnet, og Høyre kunne triumferende fortset-
te sitt hard$ør for å virkeliggjøre visjonen
om tambda.

At MDG har bedt om en nYgjennomgang
avprosjektet, eroppløftende. Skalvi få opp
leve at byens myndigheter tar lærdom av
Fjellvettregel nr.8 -at deteringen skam å
snu i tide?
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llfunc seee Det er ingen skam å snu i tide'
At MDG har bedt om en nY giennomgang
av prosjektet, "er oppløftende.
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Lambda må stoppes nå!


