
 

  



Francis Sejersted om Munch-museet 

 

Da flyttingen av Munch-museet til Bjørvika ble et samtaleemne blant medlemmer av Det 

Norske Videnskaps-Akademi 20. februar 2010 var Francis Sejersted blant de aller første som 

tok avstand fra tanken: ”Tøyen er et ideelt sted for Munch-museet”. Han fastholdt dette syn 

resten av sitt liv, gjennom de neste 5-6 års offentlig debatt. 

 Samtalen på Akademiet utviklet seg på kort tid til en tverrfaglig gruppe: Arkitekter, 

jurister, kunsthistorikere, museumsfolk, samfunnsforskere, historikere, kunstnere og andre fra 

humaniora og naturvitenskap delte en skepsis knyttet både til den politiske prosess som gikk 

på tvers av et enstemmig vedtak i bystyret, det åpenbare brudd på gjeldende reguleringsplan 

som Lambdas plassering ville innebære, og de museumsfaglige svakheter ved konseptet som 

sådan. Den som umiddelbart kunne stoppe flyttingen ved å fastholde reguleringsplanen for 

Bjørvika var Riksantikvaren. Allerede to uker senere sendte gruppen følgende brev:     
 

 

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. 

 

  



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 kulturinstitusjonene i byen. På Tøyen ble 

Munch-museet nabo til Universitets museer og de naturskjønne 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 flommet over all byplantenkning. 

Plutselig var havneområdet omskapt til byens nye sentrum. Dit 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 nødvendig. 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 Aftenpostens reportasje (21.09. 2010, se første side) heter det:  

    Under møtet med byrådslederen minnet professor Francis Sejersted om at et enstemmig 

bystyre så sent som i 2006 ville fortsette utbyggingen av Munch-museet på Tøyen. ”Vi har 

følelsen av at flyttingen er et hastverksprosjekt på mange måter, og også sløsing med penger. 

Tøyen er et ideelt sted for museet. I dette unike sentrumsområdet er det gode utviklingsmulig-

heter og lett adkomst” poengterte Sejersted. 

     

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 ordskiftet, men ingen fra byrådspartiene viste seg. 

 

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

ut i Aftenposten 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 arkitekt-

konkurranse, 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 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 offentlige 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 utgangs-

punkt 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. 

 

  



Under bystyrets votering samme dag falt Lambda som nytt Munch-museum i Bjørvika.  

       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 programerklæring 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 stats-

råds- og statssekretærnivå, samt profilerte Minerva- og DKSF’ere, skrev følgende i Aften-

posten den 31.08. 2012: 

 
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.    

 

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 Aftenposten reagerte på lederplass. 

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

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

eksisterende museum (som påpekt på forhånd av opposisjonen i bystyret, uten at byrådet tok 

hensyn til det), og det ville bli unødvendig å lukke samlingene i byggeperioden. Det skyhøye 

besøksanslag (i 2014 endret av byrådet fra ”analyse” til ”ambisjon”, og bare for det første 

året) ble umiddelbart betvilt av flere uavhengige eksperter, 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 angst for motforestillinger toppet seg nå i kulturbyråd 

Hallstein Bjerckes (V) karakteristikk av forslaget som ”bløff” og ”sirkus”. I Bjerckes verden 

var både bakgrunnen for forslaget 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 konsulentenes 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 inn-

sparinger 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 byrådet, 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” i papir- og elek-

tronisk versjon. En foranledning til utspillet var byrådets brev til Kulturdepartementet av 

28.02.2014 med søknad om statsstøtte til bygging av Lambda. Brevets saksfremstilling og nye 

opplysninger gjorde det nødvendig med faktabaserte korreksjoner. Innholdet i essaysamlingen 

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 delegasjonen, ble trykksaken til slutt overrakt varaordfører Libe Rieber-Mohn (Ap) og 

bystyregruppene i Rådhuset den 27.05. 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. samfunnsgeografi), dr.philos. Dag Solhjell (kunstsosiologi), Vigeland-museets 

tidligere leder Tone Wikborg, lagrettsdommer Ragnar Vik (mottager av Venstres miljøpris), 

og nypensjonert høyesterettsdommer, dr. juris. Karin Bruzelius. 

       Rett før bystyrets endelige votering over Lambda 22.10. kom to parallelle opprop, der 

Sitter og Bleken sto bak et eget kunstneropprop. På grunn av kort tid kom bare noen av 

landets ledende billedkunstnere med, samt en håndfull sympatisører fra kulturfeltet. Oppropet 

sto som helside, betalt av Inger Sitter, i Klassekampen lørdag 19. oktober:  

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, i intervju med byråds-

leder Røsland. 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 

sikkerhet 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 

entusiastisk 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 

angivelige ”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 even-

tyrets ”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 gjentar 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 tyveri-

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

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

arbeidet. 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 overkjørt i 

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

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

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 

 

Dette ble Inger Sitters siste offentlige intervensjon. Hun var allerede sterkt merket av kreften og døde 

11. mars 2015. Nekrologene fremhevet ikke bare hennes bemerkelsesverdige og lange kunstnerskap, 

men også hennes sterke samfunnsengasjement. 

 

  



Vår gruppe var allerede blitt lovet plass til et innlegg i Aftenposten. En kritikk på linje med 

kunstnernes var utdypet, og hadde allerede på forhånd gjendrevet byrådslederens kommen-

tarer. Mandag 21.10. 2014, dagen før bystyrets behandling, sto følgende: 

 
FEIL BYGNING, FEIL STED, GAL PRIS 
 

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

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

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

er ikke tatt i betraktning. 

      Glasseksjonen krever sterkt fordyrende klimainstallasjoner for å sikre kunsten i de tilstøtende 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 vedtak som 

hittil er truffet, åpenbart bygger på sviktende grunnlag. Det endelige beslutningsgrunnlaget 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. 

 

Byrådsleder Røsland kom ikke med kommentarer til dette. I likhet med de tallrike innlegg, 

opprop og direkte oversendelser siden 2010, hvorav noe er sitert ovenfor, innløp heller ingen 

tilsvar fra andre i byrådet eller pro Lambda-politikere. Taushet vs. offentlighetens ytringer er 

øyensynlig en metodisk holdning, karakterisert av statsviter og maktutreder, professor Øyvind 

Østerud, som politisk siling av ”uønsket kunnskap.” 

       Lambda ble vedtatt i bystyret 22.10., 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 dagen før:   

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

fremstilling viser.” 

 

* 

 

Francis Sejersted, ”den siste professorpolitiker”, med en enorm merittliste og en usedvanlig 

sterk innflytelse på mange områder, døde den 26.08. 2015. Han tilhørte hele sitt liv den 

liberale og verdikonservative Høyre-tradisjonen i Norge, og var usedvanlig høyt respektert 

både innen sitt parti og utenfor. Med sin kulturelle bredde, kunnskapsrikdom, helhetlige 

dømmekraft og ubestikkelighet turde hans standpunkt også i denne saken være en tanke-

vekker. 


