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Kamilla Aslaksen og Erling Skaug (red.)

Munch på Tøyen! belyser ulike sider av prosessen rundt
flytteplanene:
• Hvordan kom flytteideen i stand etter at byrådet i 2005
enstemmig hadde gått inn for nytt mueseum på Tøyen?
• Egner «Lambda» seg som kunstmuseum?
• Hva koster Bjørvika-planene sammenlignet med en
utbygging på Tøyen?
• Hvordan kunne juryen velge Lambda når bygget er i
konflikt med kommunens egen reguleringsplan?
• Hvorfor har kommunen sviktet sitt vedlikeholdsansvar,
slik at Munch-museet – idet boken går i trykken – må
stenge helt eller delvis pga. klimaproblemer?
Bak boken og oppropet for nytt Munch-museum på Tøyen står
en rekke personer fra kulturliv og akademia, Oslo Byes Vel samt
beboerforeningene i Tøyen og Gamlebyen.

Munch på Tøyen!

Planen om å flytte Munch-museet fra Tøyen til Bjørvika har
vakt sterk debatt. Også museumskonseptet «Lambda» er svært
omstridt.

Munch på Tøyen!

munch på tøyen!
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Forord

Utgangspunktet for denne publikasjonen var en samtale over kaffe
koppen på Det Norske Videnskaps-Akademi den 20. februar 2010.
Samtalen utviklet seg raskt til et støttebrev til Riksantikvaren med
21 underskrifter fra jurister, arkitekter, kunsthistorikere, kunstnere,
museumsfolk og andre fra samfunnsfag og humaniora (Appendiks
I). Brevet ble supplert med en museumsteknisk vurdering av vinnerforslaget til nytt Munch-museum i Bjørvika, Lambda (jfr. s. 69-81).
Samme høst fulgte et opprop (Appendiks 2), støttet også av beboerne
i Tøyen-området, overrakt byrådet 20. september 2010.
Den offentlige debatt om flyttingen av Munch-museet begynte i
2008, her illustrert med et lite utvalg avisklipp. Både flyttevedtaket og
vinnerutkastet «mangler begeistring», som det lakonisk innrømmes
fra kommunalt hold. Den generelle flyttemani ut mot byens bryggekanter, med den politisk konsiperte «kulturaksens» forhold til byens
historie, miljø og utvikling, blir belyst av Peter Butenschøn, Eivind
Otto Hjelle og Rune Slagstad. Motstanden fra alle lag av befolkningen,
også utenfor Oslo, viser at man på kort tid hadde kjørt gjennom en
dårlig begrunnet sak – noen vil si en kupplignende manøver bak
velgernes rygg. Kamilla Aslaksen og Erling Skaug har forsøkt å grave
ut saksgangen. Sikkert er det at politikerne har vedtatt et bygg i strid
med gjeldende reguleringsplan og regnet med å gi seg selv dispensa
sjon senere. En fusjon av Munchs og Stenersens gaver i ett «Munchmuseum» strider mot givernes ønsker, som påpekt av Jan Erik Vold og
hans forfatterkolleger. En nærliggende løsning på dette har ligget på
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Tøyen siden 2006. Stein Halvorsen, Harald Hjelle og Didrik HvoslefEide viser også hvor attraktiv en utbygging på stedet kan bli.
Alvorlige innvendinger mot flyttingen av Munch-museet kan reises
både i et økonomisk, miljømessig, estetisk og teknisk perspektiv.
Store prosjekter kan selvsagt ikke utredes i alle detaljer før spaden
settes i jorden. Man kan likevel spørre om åpenheten og forarbeidet
bak beslutninger av denne rekkevidde har vært betryggende ivaretatt.
Det forelå heller ingen sammenlignende konsekvensutredning av
Tøyen og Bjørvika før flyttingen ble vedtatt. Nye sider av saken er
blitt tydeligere etter bystyrevedtaket av 26. august 2009, særlig med
hensyn til økonomi, ressursbruk og museumsteknisk egnethet:
Selv ufullstendige forhåndskalkyler, over ett år etter vedtaket og
motstrebende opplyst av partene på oppdragssiden, viser at flyttingen
til Bjørvika blir to–tre ganger så dyrt som utbyggingsplanen på Tøyen
fra 2006. Med Oslo kommunes mange store overskridelser i de senere
år stanser det neppe der. At Lambda er et typisk prestisjeprosjekt, som
byrådet ønsker å gjennomføre innen Munch-jubileet i 2013, er heller
ingen garanti mot underbudsjettering i utgangspunktet.
Byggets konsept er oppskriften på et energisluk, stikk i strid med
kommunens prinsipielle mål i Bjørvika og uforenlig med moderne
tenkning om museer som lave strukturer med «nullenergi» som ideal.
Et vertikalt «signalbygg» som Lambda har åpenbart vært valgt etter helt
andre kriterier. Jeremy Hutchings og Erling Skaug tar opp disse sidene
av saken, og Hutchings redegjør spesielt for aktuelle synspunkter på
bærekraft og ressursøkonomisering i museumsbygg.
Alt dette taler for revurdering av flyttevedtaket. Museenes hoved
oppgaver er bevaring, forskning og formidling. At Edvard Munch for
enhver pris skal promoteres som merkevare i turistindustrien, er en
annen problemstilling. Ønsket om å styrke de tre primæroppgaver
kan på ingen måte begrunne flytting av museet, slik den politiske
kampanje vil ha det til.
Oslo, 25. november 2010
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Den Store Flyttesjauen i miljøperspektiv
Peter Butenschøn

Det hører med til god skikk og bruk å ordne med det gamle før du
skaffer deg noe nytt. Du rydder opp etter deg, og du passer på at det
du ikke lenger har behov for, gis en fornuftig ny bruk.
Skal du kjøpe et nytt hus, passer du på å få solgt det gamle, det
er anstendig og dessuten vettug økonomi for de fleste. De færreste
etterlater sine hus med plater for vinduene før de flytter videre.
I en tid da miljøpolitikk, bærekraft og ressurssparing er blitt
honnørord, kan dette synes nokså opplagt. Det er vanlig å forvente
at man ordner med en ansvarlig bruk av det man har, før man skaffer
seg noe nytt. Da regjeringen i 1992 bestemte seg for å bygge nytt
Rikshospital utenfor sentrum, var planene for omfunksjonering av det
gamle sykehusområdet til boliger og høyskole allerede avklart gjennom
arkitektkonkurranse året før. Bruksverdien for det gamle området,
anvendt til andre formål, var en viktig del av beslutningsgrunnlaget
for nybygget. I ombyggingen av området (nå kalt Pilestredet Park) ble
verdifulle bygningsmaterialer – granitt, tegl og betong – gjenbrukt.
Slikt var ansvarlig miljøpolitikk og sunn fornuft.

De store byggeprosjektene
Om vi ser på den store flyttesjauen av kulturinstitusjoner som nå forberedes i Oslo, kan det synes som om denne form for miljømessig
fornuft er glemt. Det kan listes opp ti aktuelle prosjekter, og listen over
respektable og høyst brukbare bygninger kunne sikkert gjøres lengre:
9
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• Munch-museet skal flytte fra et stort, frittliggende og ganske
moderne anlegg på Tøyen til Bjørvika. Vi vet ikke hva anlegget
på Tøyen skal brukes til.
• Nasjonalgalleriet på Tullinløkka var ett av de viktige nasjons
byggende prosjektene for å huse kulturarven. Kulturdepartementet gir bare antydninger om ny bruk når virksomheten
flyttes til Vestbanen.
• Historisk Museum vil flytte til Bispevika og Middelalderparken,
uten at Universitetet i Oslo eller Kunnskapsdepartementet
har lagt frem planer for alternativ bruk av den imponerende
bygningen i Fredriks gate.
• Vikingskiphuset på Bygdøy, tegnet for formålet av Arnstein
Arneberg og dårlig egnet for noe særlig annet, er foreslått forlatt for å gå inn i det nye museet i Bispevika.
• Kunstindustrimuseet i St. Olavs gate er et monumentalt
bygg reist for formålet i 1904, med betydelige utvidelses- og
moderniseringsmuligheter. Det skal flyttes til Vestbanen.
• Kunst- og håndverksskolen rundt hjørnet i Ullevålsveien ble
også bygget for formålet i 1904, og flyttet i sommer som del
av Kunsthøgskolen i Oslo til Seilduksfabrikken ved Akerselva.
Utflyttingen har vært kjent siden 1986, men det foreligger ikke
planer for alternativ bruk.
• Geografisk Oppmålings hus i Wergelandsveien ved Slottsparken
har de siste 30 årene vært brukt av Statens Kunstakademi, nå
del av Kunsthøgskolen i Oslo. Også det har i sommer flyttet til
Seilduksfabrikken.
• Deichmanske bibliotek skal flytte ut av sitt bygg på Arne
Garborgs plass ned til Bjørvika. Huset kan sikkert innlemmes
fornuftig i Regjeringskvartalet, men det er ikke sagt noe om til
hvilken bruk.
• Norges Bank på Bankplassen ble bygget om til museum for
moderne kunst da banken bygget nytt like ved. Når museet nå
flytter, er det ikke sagt noe om hva huset skal brukes til.
• Norges Veterinærhøgskole bygget ut en hel campus på Adamstuen for 75 år siden, med en staselig hovedbygning som nå vil
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fredes. Hele skolen skal etter planen flyttes til Ås, og prosjektering der er i gang. Men hva skal skje med hele det gamle
campusområdet?
Denne listen representerer ikke bare viktig nasjonshistorie og mentalitetshistorie, men titusener kvadratmeter verdifulle bygnings
ressurser. De fleste av husene er tunge å bruke til noe annet enn til
de formål som de var spesialbygget for. Det kan jo være at det finnes
planer for bruken av flere av dem, uten at dette er allment kjent.
Men slike planer har ikke vært del av noe vurderingsunderlag for
beslutninger om å flytte fra og bygge nytt annet sted.
Etter at debatten startet i Aftenpostens spalter i august 2010
har det vært luftet ulike ideer om bruk. Riksantikvaren har advart
om fredningsverdier, trolig for å holde unna de mest uansvarlige
visjonene. Byrådet har hatt høyttenkning og lurer på om det ikke bør
bli videregående skole i Kunst- og håndverksskolen og jusstudenter
i Nasjonalgalleriet, og at statsministeren kan få overta Deichmann
(uten at noen har antydet at statsministeren kan ha behov for å flytte
ut av Regjeringsbygget). Munch-museet kan, sier Byrådet, overtas av
universitetet, og Geografisk oppmåling av Oslo Museum, tydeligvis
i konkurranse med en idé om et kongelig kunstmuseum der. Også
andre mer eller mindre vidløftige ideer har vært luftet. Poenget her er
at alt dette er hyggelig og interessant og skaper morsom debatt, men
det er usedvanlig uforpliktende. Slik etterbruk har åpenbart ikke vært
del av de samfunnsøkonomiske vurderingene som bør ligge til grunn
for enhver konsekvensanalyse og utredning som skal ligge i forkant
av lokaliseringsvedtak.

Klippe røde bånd
Det er knyttet sterkere politisk prestisje til nybygg enn til ombygging
og drift av gamle bygg. I nybyggersamfunnet Norge er det stas å klippe
røde bånd. Vi har aldri vært så gode til å drive med vedlikehold, til
å bygge om og bygge på. Vedlikehold har vært traurig og uheroisk,
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plassert langt nede på budsjettenes prioriteringslister. Den avslørende
rapporten som Rådgivende Ingeniørers Forening la frem våren 2010,
State of the Nation, beregnet etterslepet i vedlikeholdet av kommunale
bygg i Norge til minimum 150 milliarder.
Det ligger grunnfestet i en moderne planleggingstradisjon at det
legges nytt papir på tegnebordet når utfordringer i vekst og forandring
skal møtes. Det var funksjonelt, rent, saklig og rasjonelt å ta i bruk
jomfruelig mark. Da de nye etterkrigsgenerasjonene skulle skaffes
egnede boliger, ble det bygget drabantbyer på skograbber og dyrket
mark utenfor byene, mens den litt mer kronglete eldre bebyggelsen
inne i byene ble liggende for å råtne på rot. Da det skulle bygges ut
distriktshøyskoler i 1970-årene, ble det, nesten uten unntak, valgt
ut områder utenfor byene, fri for kompromisser og tilpasning til en
eksisterende bystruktur. Så ble det bygget oppe i skogkanten midt
mellom Horten og Tønsberg, i et veikryss i det indre av Telemark,
eller langt utenfor Tromsø og Bodø, som om man ville unngå en hver
mulig gunstig ringvirkning ved å bygge videre på noe som allerede
eksisterte.

Den miljøpolitiske utfordringen
Oslo inngår nå i en lang rekke europeiske hovedsteder som satser
offensivt og identitetsskapende på bygging for museer og utdanning.
Men i de andre byene tas det for det meste utgangspunkt i det som
er fra før, i noe det kan bygges videre på. I disse byene ser det ikke ut
til at kulturpolitisk dristighet og handlekraft i samme grad knyttes til
fraflytting og nybygg. Det investeres stolthet og kreativitet i å omtolke,
omforme, skape noe nytt innenfor rammen av det gamle. Altes og
Neues Museum i Berlin, British Museum og Tate Modern i London,
Louvre og Gare d’Orsay i Paris, Statens Museum for Kunst i København og Nationalmuseum i Stockholm kan stå som eksempler.
Vi har tradisjon for gjenbruk i norsk byggeskikk. Tømmerhus
kunne tas ned stokk for stokk og laftes opp igjen annet sted, for
annen bruk. Men kan hende er vi blitt så rike i dette landet at vi ikke
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lenger bryr oss om husene som står der fra før, og at det snarere har
gått stolthet i å demonstrere rikdom gjennom slik nonsjalanse? Når
vi nå snakker så mye om ansvarlig ressursforvaltning, burde vi kanskje vite noe om de økonomiske konsekvensene av slik ødsling med
bygningsressurser – som del av beslutningsgrunnlaget for nybygg.
I mange tilfelle er det sikkert fornuftig å bygge nytt. Men vi lever
i en tid da det legges strengere krav til energiøkonomisering i bygg,
det lages miljøregnskap, og det mobiliseres for at hele befolkningen
skal få et mer bevisst forhold til bærekraftig forvaltning og bruk av
ressurser: Ville det ikke være naturlig at det også stilles krav til enhver
offentlig beslutning om omlokalisering at det må redegjøres for en
fornuftig og ansvarlig anvendelse av det gamle før man kan beslutte
å flytte for å bygge noe nytt?
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Glem Fjordbyen – bevar byen!
Eivind Otto Hjelle

For noen år siden oppstod begrepet Fjordbyen Oslo. Hvem som fant på
det, vet jeg ikke, men det ble raskt populært hos politikere, byplanleggere og utbyggere, og ikke minst hos eiendomsbesittere i Bjørvika. Hva
begrepet står for, er uklart, men det har vært brukt som argument for
mange slags planer og konkrete vedtak om å endre byens karakter. Det
er derfor på høy tid å avlive myten om «Fjordbyen Oslo». Oslo er en
skogby. Byens midtpunkt ligger i Nordmarka. Befolkningen bor ikke
på bryggekanten, men på Sagene, Majorstuen, Lambertseter, Kampen
og i Groruddalen. Det meste av det som eventuelt kunne kalles Fjordbyen Oslo, ligger i kommunene Nesodden, Bærum og Asker. Oslo
kommunes egen fjordby begynner ved Malmøya, der hvor byens over
mektige havnevesen så seg ut sitt undervannsdepot for giftig avfall.
Det er selvfølgelig ikke noe galt i et begrep som Fjordbyen, for
å minne oss om at byens befolkning lett kan komme til sjøen. Jeg
husker da godt fra 1930-årene at vi gutter tok fergen fra Vippetangen
for å bade på Hovedøya, eller vi syklet til Paradisbukta på Bygdøy.
Noen bedrestilte familier hadde sine sommerhus langs Nesoddlandet
eller på Nesøen. I sine barndomserindringer skrev forfatteren Johan
Borgen om hvordan hans familie flyttet fra Holtegaten til ferieparadiset
Sjursøya når sommeren kom. Det er hundre år siden. I 1920 kjøpte
Oslo kommune Sjursøya, sprengte den flat og gjorde den til landfast
kullhavn. Fjordbyen var ikke oppfunnet da.
Vi som vokste opp i Oslo før krigen, hadde heller ikke bruk for
den. Vi hadde opplevelser nok. Bryggene og livet på havna innerst i
viken var noe mer enn badeliv. Det var nøkterne lasteskip og impo15
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nerende amerikabåter. Rutebåtene til England og Frankrike hadde
sine faste kaiplasser, likeledes den daglige postbåten til Kristiansand.
Mektige og farlige kraner svingte tunge laster gjennom luften. Vi
kunne beundre tørrdokkene på Akers Mek. I dag sitter hundrevis av
kafégjester nettopp der i skyggen om ettermiddagen og ser over til
Akershus festning som skjules bak et cruiseskip. Ingen havneaktivitet
å spore langs kaiene. Er dette den såkalte Fjordbyen på sitt beste?
Spørsmålet avslører at begrepet er uten innhold. Det hadde ikke
vært så farlig hvis det bare skulle brukes på en kommunal turistplakat. Det katastrofale er at «Fjordbyen» er blitt et mantra med
hellig kraft. Det brukes som ledestjerne utenom all tenkning om
byens utvikling. Begrepet Fjordbyen har erstattet en fornuftig debatt
om hvordan livet i byen bør leves og organiseres. Dette førte til at
bystyret bardus omgjorde et tidligere enstemmig vedtak om at Munchmuseet skulle bli hvor det var. I stedet vedtok bystyret å flytte både
Munch-museet og Stenersensamlingen til en kai i Bjørvika. Også
byens hovedbibliotek ble vedtatt lagt til bryggekanten. Visjonene
om en såkalt «Fjordby» ble koblet til Kulturdepartementets påståtte
problemer med Tullinløkka, og vips kom et gedigent makeskifte i
stand. Og dermed skulle Kunstindustrimuseet og Nasjonalgalleriet
også flyttes ned til havnebassenget ved Vestbanen. Fra før av var det
bestemt at Kulturhistorisk museum skulle flyttes fra Tullinløkka til
Bjørvika, og så fant man ut at vikingskipene også skulle dit. Arkitekt Fredrik Torp har med overbevisende klarhet vist hvordan denne
flytteprosessen frarøver Oslos bydeler sine veletablerte kulturinstitu
sjoner, mens strandkanten blir overfylt av museer, bibliotek og opera.
Alt dette på grunn av ideen om «Fjordbyen». Og ved siden av
dette trylleordet er et nytt begrep tatt i bruk: «Barcode». Ordet er
en ufarliggjøring av virkeligheten, som er en «HØYHUS-KJEDE».
Og virkeligheten vil sørge for at Kampens beboere mister utsikten
til fjorden. Og i bydelen nord for høyhuskjeden forsvinner solen. På
solsiden av Barcoden har Oslos byplanleggere derimot tegnet kronen
på Fjordby-verket: Dronnings Euphemias gate, en 44 meter bred
pompøs hovedgate fra øst til vest langs det som engang var bryggene
i Bjørvika. Andre kaller denne paradegaten «Stalins Allé».
16
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	Man kan ha mistanke om at formålet med samling ved sjøen er at
passasjerene på cruiseskipene skal få et sterkt visuelt førsteinntrykk
av at Oslo er en kulturby. Der ligger kulturen på rad og rekke langs
kaiene. Operaen er jo allerede etablert som landemerke. Og så Munchmuseet! Et virkelig signalbygg som kommunale ledere gleder seg til å få
reist ute på Paulsenkaia. Og den nye museumsdirektør ser entusiastisk
frem til flyttingen.
Det er noe provinsielt over denne trangen til å ville briljere.
Museumsbygg på rad og rekke er ellers ikke det man finner i våre
naboland eller i europeiske storbyer. I København er det langt mellom
Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Fra Kunstindustrimuseet til Thorvaldsens Museum og Glyptoteket likeså. Og det er en
skikkelig utflukt hvis man skal besøke Louisiana og Ordrupgaard, men
det er verdt turen.. Museene preger sine bydeler. I Nordens virkelige
fjordby Stockholm får man en fin tur i naturskjønne omgivelser når
man skal besøke Nordiska Museet og prins Eugens Waldemarsudde.
Derfra må man ta seg over til en annen kant av byen for å få med
seg Nationalmuseum, Østasiatisk museum og Moderna Museet. I
London og Paris er avstandene mellom museene selvfølgelig enda
større. Fra British Museum til Victoria & Albert Museum er det
nesten fem kilometer. Tar man en liten omvei, kan man midtveis
få med seg kunstmuseene ved Trafalgar Square, og kanskje en matbit. Men det er neppe slik vi tenker oss en dags kunstopplevelser i
London. Heller ikke i Paris er det vanlig med langturer for å fare
over flest mulig museer på en gang. Ikke ligger de på rad og rekke
heller. De ligger trygt i sine bydeler. Pompøse som klassiske Louvre,
utfordrende som Pompidou-senteret. En ombygget jernbanestasjon
ved Seinen huser en bred presentasjon av klassisk og moderne kunst
og er blitt en publikumsmagnet. Kunstelskere finner også veien til
Rodin-museet, selv om det ligger beskjedent bak murer i et upretensiøst kvartal. Og Picasso-museet. Man kunne kanskje tro at dette
var et prangende signalbygg som trekker turister til seg? Jo, publikum kommer nok, men denne meget representative samlingen av
Picassos verk finnes i en ombygget fabrikk i det gamle, rehabiliterte
Marais-kvarteret. Gjennom to etasjer møter vi mesteren i en klas17
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sisk utformet presentasjon. Et møte med stor kunst trenger ikke
påtrengende kulisser.
I dette perspektiv er det nesten komisk når vår professor i arkitektur,
Thomas Thiis-Evensen, får en teoretisk åpenbaring ved synet av
myndighetenes flytteplaner for Oslos havneside. Han har så å si sett
beviset på at den nye byplantenkningen er riktig. Beviset var stort
slått opp i Aftenposten, som med gavmild spalteplass viste hvordan
byen får en «kulturakse», altså en linje sett fra himmelen hvor den
fantasirike professor øyner helheten. Fra Middelalderparken i øst til
Tjuvholmen i vest. Kunst og kultur hele veien. «En slags fjordby-tanke
som ingen har tenkt på, men som er ved å tegne opp hele havnelinjen
som en sammenhengende opplevelsesvandring fra øst til vest,» skriver
han, og foreslår at den kulturinteresserte begir seg ut på en «kunstvandring».
Den blir en slitsom kulturopplevelse, en veritabel Birkebeinerløype.
En fem kilometer lang marsj er ikke all verden. Den er unnagjort på
halvannen time. Men med avstikkerne til Akershus slott, Arkitektur
museet og museet på Tullinløkka må vandrerne gjennom i alt ni
museumsbesøk. På Vestbanen skal man dessuten fare over tre tidligere
museer på samme sted. Mer enn en time behøver man kanskje ikke
på hvert sted, men knapt mindre enn en halvtime. Da tar vandringen
minst sju timer. Skal man innom en suppestasjon, nærmer ThiisEvensen seg Vasaloppet.
Dette er selvfølgelig parodisk som en beskrivelse av Oslos nye
«kulturakse». Men realiteten er klar. Ingen vanlige kunstinteresserte
har behov for denne aksen. Den er en rent teoretisk idé, som i alle
fall ikke har noe å gjøre med Fjordbyens ideelle utgangspunkt, som
først og fremst var et ønske om å sikre byens befolkning tilgang til
sjøen og å åpne opp for utsikt til fjorden. Man kunne nesten tro at
Fjordbyen skulle innbefatte boliger med nærhet til sjøen, boliger
både for rik og fattig. Nesten som en liten sørlandsby, kanskje med
båtplass? Venstres nye forslag om en badestrand i Bjørvika føyer seg
inn i denne ønskedrømmen. Realitetene er i dag at noen faktisk er
villig til å betale 25 mill. kroner for en leilighet på Tjuvholmen, i
Manhattan-trange gatestumper, fordi de dermed tror å ha sikret seg
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økt livskvalitet. For bak Barcodene og den høye utnyttelsen av de
frigitte områder langs Oslos sjøside skjuler det seg en prosess, der
utbyggere og grunneiere inngår en uhellig allianse for å oppnå størst
mulig økonomisk gevinst. Som stor grunneier er Oslo kommune
dessverre selv en del av spillet.
Det er i år 50 år siden kommunen sørget for å rive Edvard Munchs
hjem på Ekely. Ingen tør forsvare denne vandalismen i dag. Men
det er den samme mangel på kulturelt gangsyn som må ha påvirket
kommunens vedtak om å flytte Munch-museet fra Tøyen til Paulsenkaia. Fjordby-euforien kan få katastrofale følger. Museet ligger i dag
i et åpent landskap. I Oslo har bare Slottet tilsvarende omgivelser.
Munch-museets naboer er flere av Universitets museer, bygget ved
siden av den fredete Tøyen Hovedgård fra 1700-tallet. Her er botanisk
hage og parker preget av trær som i et Munch-maleri. På nordsiden
av museet skråner vide plener opp mot Tøyenbadet, byens største
anlegg. Og over bakketoppen er en ny moderne bydel i ferd med å
ta form. Omkring museet er arealer nok til utvidelser og nybygg. Det
er ufattelig at byens folkevalgte mener Paulsenkaia er bedre. Kanskje gjør de heller ikke det når det kommer til stykket, når begrepet
Fjordbyen har mistet sin magiske kraft og dets absurde føringer ikke
lenger er retningsgivende for noen ting. Da vil man kanskje innse at
det viktigste er å bevare hele byen, med dens ulike strøk og historiske
landskaper, dens byrom og byliv. Da må bydelene få beholde sine
livgivende kulturelle samlingspunkt.
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Nasjonaltyveriet
Rune Slagstad

«Aaret deler seg her (i Christiania) i skarp Vinter og brændende
Sommer, vi savne de blidere Overgange; hvad der andensteds viser
sig som en mild (…) Udsoning, er her en voldsom Udkastelsesforretning. Det hele Inventarium, Menneskene iberegnet, befinder sig
ilde i denne Tilstand, og mangt et kostbart Stykke gaaer tilgrunde
ved den overilede Flytning.»
Denne observasjon, gjort av J.S. Welhaven på 1830-tallet, har vist
seg treffsikker like til denne dag. Den store saneringsperiode etter
1945 hadde karakter av en voldsom urban «Udkastelsesforretning»:
Fordums «uhyrligheter» skulle bort. Nå rives ikke det gamle kultursamfunns «uhyrligheter» – de tømmes for sitt innhold; de ødelegges
ikke – de legges øde. Nå er det ikke Karl Johan, men nasjonens
kulturelle sentrumsakse fra St. Olavs gate til Stortingsgaten som delvis
skal saneres. Oslo er med sitt geografiske sentrum ved Blankvann i
Nordmarka en naturby; nå skal byen også få sitt naturlige kulturelle
sentrum i vannkanten.
	Til vannkanten skal også Munch-museet, regien er derfor overlatt
Havnevesenet. Bystyret, som i 2005 enstemmig gikk inn for utbygging på Tøyen, fikk seg i 2006 forelagt en grundig utredning fra
HolteProsjekt av tre alternativer for Munch-museet på Tøyen. Det
alternativ som var foretrukket av så vel de ansatte som kommunen,
innebar oppgradering av eksisterende bygg, samt nybygg, kalkulert
til 852 mill. To år senere varslet byrådsleder Erling Lae plutselig:
«Munch flytter til Bjørvika.» Lae overlot til Havnevesenet å utlyse og
gjennomføre arkitektkonkurransen. Han hadde tidligere gått sterkt
21

ru ne sl ags ta d

imot et forslag om Munch i Bjørvika, for det ville bli «uendelig mye
dyrere enn Tøyen». Lambda-prosjektet er foreløpig kalkulert til mer
enn 2 milliarder kroner.
I Rådhuset driver en nå med konsekvensutredning av ulike
Bjørvika-alternativ, Tøyen-alternativet finnes visst ikke lenger der i
gården. Det er en ganske hårreisende maktarroganse. Konsekvens
utredningen vil ifølge byrådslederen foreligge på nyåret. Da vil vi få
en test på om regjeringens prosess med monstermastene i Hardanger
er mønsterdannende også for Oslo kommune, dvs. beslutning før
kommunevalget og diskusjon etter.
Gamle Festsal, som ligger i det som i mer enn 100 år har vært hovedstadens og nasjonens kulturelle sentrum, fungerte fra de nye universitetsbygningene ble innviet i 1853 til den nye stortingsbygningen ble
åpnet i 1866, også som stortingssal. Stortinget møttes på den tiden
kun tre måneder hvert tredje år. Huset var både uhensiktsmessig og
utidsmessig, ble det fremholdt etter 1945. Før Nils Holters ombygging og nybygg på 1950-tallet var det flere (bl.a. Trygve Bratteli og
Einar Gerhardsen) som ivret for helt nytt bygg, eventuelt også på ny
tomt, som dokumentert nylig av Ingeborg Glambek. Men Stortinget
avviste en slik linje, og har siden kontinuerlig løst sin modernisering
med ombygg, påbygg og ekspansjon inn i nabolaget. Bare så synd at
stortingspolitikerne, heller ikke de, er i stand til å gjøre for andre, det
de gjør for seg selv.
En strategisk nøkkelrolle i nasjonens demokratisk-kulturelle
moderniseringsprosjekt spilte professorpolitikerne: Med vitenskapelig kunnskap skulle landet bygges. For professorpolitikerne var det
en nærhet mellom vitenskap og kunst, også vitenskap var kultur,
iallfall kunne være det. Den fremste blant disse var selvfølgelig A.M.
Schweigaard, som står på sokkel fremfor Aulaen, men like gjerne
kunne ha stått foran Stortinget. Schweigaard var en av initiativtakerne
til Nasjonalgalleriet. Lorentz Dietrichson, professor i kunsthistorie,
var initiativtaker til Kunstindustrimuseet i 1876, det første i sitt slag i
Norden. Universitetet er flankert av kunstens to sentralbygg: Nasjonal
galleriet (1882) og Nationaltheatret (1899). Den som til sist sørget
for at Nationaltheatret fikk sin finansielle basis, var geologiprofessor
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Waldemar Brøgger, som også stod i spissen for Aulaen (1911) og
Universitetsbiblioteket (1913). Universitetet fikk sin selvforvaltende
styreform med en rektor på toppen samme år som unionen med
Sverige ble oppløst, og Brøgger var Universitetets første rektor, i sann
het en nasjonal strateg. Her har rektor Ole-Petter Ottersen sannelig
noe å strekke seg etter!
	Museumsbevegelsen var et nasjonalt dannelsesprosjekt, et dannelses
kompromiss mellom embetsmannsstatens tradisjonelle dannelsesborgerskap og venstrestatens opprykkende, folkelig-demokratiske
elitegrupper, bl.a. med landsgymnasene som nye kaderskoler. Museene
skulle samle, bevare, forske, formidle – fremfor alt var de tiltenkt en
samfunnspedagogisk oppdragerrolle med basis i sin fagkunnskap.
Dette dannelsesprosjektet fikk sitt fremste nasjonale arkitektoniske
uttrykk i den institusjonelle klyngen omkring Tullinløkka. Den ganske
fattige nasjon i den europeiske periferi hadde utrolige ambisjoner på
vegne av det offentlige rom. Chr. H. Grosch hadde således forelagt sine
tegninger for Det kgl. Frederiks Universitet for tidens store arkitekt
Karl Friedrich Schinkel i Berlin til korreksjon og godkjenning («peer
review» i dagens sjargong). Kun det beste var godt nok. I løpet av fem
år fra 1899 til 1904 ble det reist tre monumentalbygg av kontinentalt
format i det nye sentrum: Nationaltheatret, Historisk museum og
Kunstindustrimuseet (inklusiv Kunsthåndverkskolen). Felles for dem
er at de alle er gjennomtegnet ned i minste detalj og bygget for sitt
formål. De har gitt og fortsetter å gi nasjonen kulturell identitet.
	Høyres Nikolai Astrup, med et navn som kunne få en til å tro at han
hadde en viss sans også for norsk kulturell kapital, foreslo nylig (Aftenposten 28. august 2010) å ombygge Nasjonalgalleriet til lesesaler for
den fremadstormende advokatstand. Forslaget varsler senket takhøyde
i mer enn én forstand. «Tenk enda større!» fremholdt Arnhild Skre
noen dager sener (Morgenbladet 3. september). Skre hadde rektor
Ottersen med på laget, for han kan «heldigvis», som hun sa, «tenkja
seg å laga ein opplevelsespark à la Tusenfryd i området». UiOs rektor
vil fronte Norge som «kunnskapsnasjon» ved å lage opplevelsespark
på Tullinløkka! «Fyll Nasjonalgalleriet med kunnskap,» mente Skre,
og jeg er hjertens enig, men hvorfor da først tømme Nasjonalgalleriet
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for den kunnskap som allerede er der – kunnskap som attpåtil er
forbundet med de helt store opplevelser?
Jeg støtter Universitetets ambisjon om å bidra til et bredere akademisk åndsliv i sentrum. Da er det knapt klok strategi å eliminere
de reelle akademiske ressurser UiO faktisk forvalter på Tullinløkka.
Ta for eksempel Historisk museum som ifølge den store flyttesjauen
skal tømmes i sin helhet. Det huser i dag to større enheter: Oldsak
samlingen og Etnografisk museum samt Myntkabinettet. Oldsaksamlingen vil bort og ender vel til sist på Bygdøy. Historisk museum
er gjennomtegnet for sitt bruk som et gjenstandsmuseum og er et av
landets viktigste funksjonsbygde museumsbygg. Universitetet bør
markere en standard overfor de historieløse museumsreformister og
gi bygget en funksjon i pakt med dets opprinnelige intensjon: Det
bør i sin helhet bli et etnografisk museum – et postnasjonalt, globalt
orientert kulturhistorisk museum. Etnografisk museum ble etablert i
den kontinentale tradisjon med vekt på materiell kultur (gjenstander
og samlinger), men den britiske sosialantropologi med Fredrik Barth
som en prominent norsk representant beveget seg bort fra materiell
kultur til sosial struktur.
I tråd med en historisk vending også i sosialantropologien er
materiellkulturen på vei tilbake. Her ligger en faglig utfordring for
Universitetet med museale konsekvenser. For Etnografisk museum
besitter en enestående samling, i alt 46 000 gjenstander, fra Asia,
Afrika, polarområdene etc. – samlinger som reflekterer også norsk
kulturell og religiøs kolonialisme. Ambisjonen må være å forene en
historisk reflektert presentasjon av samlingene med et samtidsorientert
og sammenlignende kulturperspektiv, basert på sosialantropologien
som en vitenskap om og for det globale og det multikulturelle.
Kunstindustrimuseet (med Kunsthåndverkskolen) var sin tids mest
påkostede bygg, det største etter Slottet, og er i dag det største i sitt
slag i Norden. Det ble etablert i nær kontakt med håndverksfagene,
småindustrien og husfliden, og var en av det sene 1800-talls kulturbevegelser: et museum med en klar praktisk-økonomisk dimensjon,
markert forskjellig fra Nasjonalgalleriet, slik Ingeborg Glambek har
vist i ulike arbeider. Disse museene ble ofte sett som «monumenter
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over det menneskelige arbeide» eller «arbeidsmuseer», som Eilert
Sundt kalte dem. Å forflytte de kunstindustrielle gjenstander over
i et moderne museum med dets evindelige hvite kuber, har vært
prøvd før med begredelig resultat. I Vest-Berlin bygde de et slikt på
1970-tallet siden de gamle museumsbygg lå i øst. Men etter Murens
fall flyttes de tilbake til de monumentale, monumentalt restaurerte
bygg, bl.a. på Museumsinsel.
Kunstindustrimuseet er et epokemuseum. Mer enn kanskje noen
annen institusjon ivaretar og påminner museet om et grunnleggende
systemtrekk ved det moderne Norge, småskalaindustrialismen – eller
«den demokratiske kapitalisme» med Francis Sejersteds term.
Siden Kunsthåndverkskolen er flyttet ut, kan Kunstindustrimuseet
endelig få nok plass – men da fraflyttes bygningen, en flytting som
ingen støtte har i staben, med unntak for dem som driver med Drakt
og tekstil og moderne kunsthåndverk. De ser gode argumenter for et
samspill i et samtidsmuseum og bør derfor overføres til Vestbanen.
Byrådsleder Røsland har for sin del foreslått Kunstindustrimuseet
ombygget til videregående skole. Jeg har kun ett ord for et slikt forslag:
kulturvandalisme.
Det er bare «kunsthistorikerne som har hjernen møblert som
om kunsthistorien har en viss utvikling». Formuleringen er Sune
Nordgrens. At en mann som tenker slik, kunne headhuntes til
direktørstillingen for Nasjonalmuseet, sier atskillig om hva og hvordan
de som betvinger den store museumsfusjonen, har tenkt og fortsatt
tenker. Det er i pakt med den postmoderne maksime: «De store
fortellingers tid er forbi.» Slik er det ikke. Nasjonen Norge har sin
historie som kan og skal fortelles, også innen billedkunsten. Dens
kjernefortelling må beholdes i Nasjonalgalleriet som er bygget for
det formål – slik det er stort sett overalt i Europa. Og folk oppsøker
disse fortellingene. Nasjonalgalleriet har årlig hatt omkring en halv
million besøkende, flere enn i de øvrige nordiske nasjonalgallerier,
hvor alle stiller seg hoderystende til den norske avvikling. Der som
i Europa for øvrig rehabiliterer en de gamle sentralbygg med nye
tilbygg, som i København, eller nye, separate bygg, som Tate Britain
og Tate Modern i London.
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	Nasjonalgalleriet er en del av vår kulturhistorie, bygget for I.C.
Dahl, Tidemand & Gude etc. Chr. Krohg ble bisatt om ikke i så fra
inngangstrappen, og Edvard Munch har fått sin egen sal, åpnet til
100-årsjubileet i 1937, formet av Jens Thiis i samforstand med Munch
selv. Den faste kjernesamlingen må selvfølgelig forbli i disse salene,
mens de store skiftende utstillinger, hentet inn fra fjern og nær, kan
vises i det nye museet på Vestbanen.
Klimaargumentet har vært regjeringens siste argument for flyttingen
av Nasjonalgalleriet til Vestbanen. (Det var ikke snakk om det den
gang alt skulle samles på Tullinløkka.) «‘Klimakravet’ må enten være
en amatørmessig misforståelse i god tro eller et situasjonsbetinget
falsum. Når hverken Kulturdepartementet, Nasjonalmuseet eller
Statsbygg har villet konkretisere tallene, trass i gjentatte anmodninger,
er det vanskelig å unngå en ubehagelig mistanke om det siste.» Dette
er konklusjonen til Erling Skaug, en av våre fremste professorale
kapasiteter på dette feltet (DN 23. juli 2009).
Vi har ikke fått den opplyste museumsdebatt som demokratiet
forutsetter ved gjennomgripende reformer. De viktigste debatter har
foregått i lukkede rom. De museumsfaglige eksperter har nærmest
vært fraværende. De ansattes kritiske stemme i det demokratiske
ordskifte er blitt effektivt blokkert av de skiftende direktører – og
ikke minst av styreleder Chr. Bjelland, som også er styremedlem i
Fritt Ord. Den dokumentert tallrike opposisjonen søkte Bjelland å
redusere til «noen få, men geskjeftige kritikere».
Et tidsmessig bygg for samtidskunsten vil kunne løses på Vestbanetomten. Hvorfor i all verden rasere de gamle signalbygg for å
få realisert dette ene? Nasjonalgalleriet er et kulturminne bygget for
en spesiell funksjon: å fortelle en kronologisk kunsthistorie frem til
1900-tallet. Her henger den ytre og den indre arkitektur sammen.
Museets funksjon er «en vesentlig del av et kulturminnes autentisitet»,
fremholdt Hans-Henrik Egede-Nissen i et innlegg (Aftenposten 22.
september 2010), et vern kan ikke reduseres til vern av avsjelede
bygningskropper. God kulturminneforvaltning vil i tilfellet Kunst
industrimuseet og Nasjonalgalleriet si fredning som ikke tillater bruks
endring.
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	Nasjonalgalleriet er «en sak for spesielt interesserte», mente
eventminister Trond Giske da han fortsatt var kulturminister. Hvis
politikerne fortsatt vil frarøve oss sentrale deler av det kulturelle
arvesølvet, er det riksantikvar Jørn Holmes plikt å intervenere. Til
forbløffelse for atskillige har det vist seg at vi igjen har fått en riks
antikvar i det offentlige rom. Han står her i en solid embetstradisjon,
og han vil ha folket i ryggen (om enn ikke Sune Nordgren).
Lett omarbeidet innlegg holdt i Universitetets Gamle Festsal,
23.9.2010.
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Klipp fra pressedebatten
Morten W. Krogstad m.fl.

En full dekning av avisdebatten om Lambda ville fylle flere bind. Vi
gir arkitekt Juan Herreros ordet først: Han møter angivelig begeistrete
folk på gaten, noe som pussig nok ikke gjenspeiles i leserbrevene.
Hans virkelighetsoppfatning omfatter byggets «transparens» (kan han
se gjennom betong?), dets «konstante indre skjønnhet […] et åpent
og levende vesen […] som uttrykker interesse for omgivelsene» og
«samtaler med sine naboer» (andre samtaler med engler), samt dets
overraskende evne til å «åpne byen» når det stiller seg foran de lavere
bygg bak. Herreros’ uvilje mot å redusere bygget, «jeg kan ikke leve
resten av livet med […] et museum som ikke har plass til Munchs
bilder!» står i en viss kontrast til kommunens nylige tilbud om 15
meters kutt i høyden – skjønt stadig i strid med reguleringsplanen
(se Aftenposten 21.10. 2010).
Kåre Willoch er blant mange som ikke begeistres av Lambda.
Riksantikvarens forslag om tenkepause i 2009 fikk byrådet til å
starte sin besvergelse av «vedtak» i denne mangelfullt utredete saken.
Aftenpostens leder måtte til slutt refse byrådslederen for arroganse.
Andre instansers debattstil tæret på Riksantikvarens tålmodighet.
Byrådets manipulasjon av besøkstall som argument for flytting ble
avslørt allerede sommeren 2008, og kommunens vanskjøtsel av Tøyens
museumsområde er velkjent. Hvordan parkeringsmulighetene ved
Paulsenkaia kan bidra til økt besøkstall, er et godt spørsmål. Lambdas
knekk som et slags Munch-portrett påvises fra norsk arkitekthold som
«en retorisk bløff».
29

m ort e n w. k rog stad m.f l.

Lambda strider også mot vedtatt plan om nedtrappet bebyggelse mot sjøen. En modell viser hvordan planen kan følges. Men
sjansen for at bygget faktisk blir oppført, er bare 50–50, ifølge en
statistikk.
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Lambda: Musealt behov eller politisk
reklamesøyle?
Kamilla Aslaksen og Erling Skaug1

Da Munch-museet i sin tid ble lagt på Tøyen, skyldtes det både et
politisk ønske om å spre kulturinstitusjonene til de ulike bydeler og
Edvard Munchs personlige tilhørighet i området. I søsteren Inger
Munchs ord:
Vårt miljø er fra barndommen Tøien og omegn. Der på museerne
vanket vi alle. Min far hadde praxis omkring Tøien. Min far likte
godt å være sammen med det jevne folk, arbeidere og soldater.
Dette hadde min bror arvet.
Museet ble åpnet i 1963, nesten 20 år etter Edvard Munchs død.
Hans generøse testamentariske gave til Oslo kommune hadde i
mellomtiden ligget utilgjengelig, mens kommunens initiativ vesent
lig besto i å rive hans hus på Ekely. Da arkitektene Fougner og
Myklebusts museumsprosjekt omsider skulle oppføres, kuttet
kommunen byggebudsjettet fra ni til syv millioner kroner. Tiltrengt påbygg og rehabilitering kom først etter 1991, da museets
daværende direktør Alf Bøe på egen hånd skaffet 57 millioner i
japanske sponsormidler. Store planer for utbygging av hele området
fulgte.2 Kommunen, som på forhånd hadde avslått en søknad om
midler til formålet, takket direktøren for innsatsen ved å beskjære
neste års driftsbudsjett med to millioner kroner.3
Ingen kan påstå at hovedstadspolitikerne har gitt Munch-samlingen
høy prioritet ut fra en forståelse av deres enestående kunstneriske
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betydning. Den oppmerksomhet den har fått i de siste tre år synes,
som vi skal se, diktert av andre motiver.
	Tyveriet av «Skrik» og «Madonna» i 2004 førte i 2005 til sikkerhetsinstallasjoner for betydelige beløp. Disse reduserte utstillings
arealet og gjorde nye utvidelser ønskelig.4 Det var god plass på tomten,
museet var godt etablert i lokalmiljøet og byen for øvrig. Besøkende
har lett adkomst fra sentrum via T-banenettet og det er rikelig med
parkeringsplass. Planer og anbud til utvidelse på stedet ble bestilt og
vurdert. Overraskende nok endte det isteden med vedtak om flytting
til Bjørvika. Grunnen var ikke, som man kanskje kunne tro, at hittil ukjente ulemper ved plasseringen på Tøyen plutselig hadde gjort
beliggenheten ubrukelig.
Bygge- og flyttesaken kan sammenfattes i ti hovedpunkter.

Hovedtrekk i saksutviklingen
1

I tilbakeblikk kan det nevnes at byrådet, i februar 2002, også uventet
foreslo å flytte museet til Vestbanen. Dette var et rent soloutspill i
kjølvannet av et makeskifte med Kulturdepartementet, og ble avvist.5
Over tre år senere, fremprovosert av tyveriet, vedtok bystyret isteden
enstemmig å gå inn for utbygging av museet på Tøyen. Vedtaket av
7. desember 2005 (sak 511) lyder:
Byrådet bes legge frem en grundig utredning med forslag
om tilbygg eller helt nytt bygg for Munch-museet på Tøyen.
Utredningen skal bl.a. innholde vurderinger av arealbehov til
utstillinger, magasiner, studie-/forskningsrom og verksteder til
løpende vedlikehold/ restaureringsarbeider. Det bør også vurderes hvilke behov det er for publikumsfasiliteter av forskjellig
slag og det må vurderes om det er behov for ytterligere sikkerhetstiltak. Utredningen må inneholde skisser av tilbygg/nybygg
og realistiske beregninger av kostnader.
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Byrådet ga deretter HolteProsjekt (nå Holte Consulting as) i oppdrag «å gjennomføre en alternativanalyse for fremtidig plassering og
utforming av Munch-museet på Tøyen».Arealprogrammet ble utarbeidet i samarbeid med brukerne. Arealene den gang ble oppgitt til
9 250 m2. Museets behovsvurdering var 16 676 m2.6

2

8. mai 2006 forelå HolteProsjekts omfattende analyse (0,6 kg). Den
hadde prisoverslag for tre hovedalternativer – A, B og C – hvert av
dem i to utgaver, henholdsvis museets egen behovsvurdering og et
noe redusert forslag fra Holte:
A) Bygge om eksisterende anlegg
B) Beholde eksisterende anlegg og bygge nytt
	C) Rive eksisterende anlegg og bygge nytt
Alternativ B1, med størst volum, ble foretrukket både fra kommunens og museets side. De to andre alternativer, A og C, bød på
betydelige ulemper i anleggsperioden, bl.a. stenging av museet og
lagring av samlingene annetsteds, og var dessuten dyrere. Å beholde
det eksisterende anlegg og bygge nytt ved siden av skilte seg klart ut
som det aktuelle, ettersom det gir Munch-museet de mest gunstige
driftsforhold i anleggsperioden. I tillegg gir alternativet mulighet for
å anvende eksisterende anlegg til andre formål uten nevneverdige
tilleggskostnader. Det innebærer at alternativene B1 og B2 gir en
betydelig tilleggsverdi for Oslo Kommune.
Kostnadsrammen (P85) for alternativ B1 var beregnet til 852 milli
oner og inkluderte usikkerhetsmargin (+/- 126), prosjekteringskostnader og merverdiavgift. Finanskostnader var ikke inkludert, tomten
var kommunens egen.
Ved museet innstilte man seg i de følgende måneder på denne løsningen. Alternativ B1 regnes også i dag som det gunstigste. Visstnok
ble intet nedfelt skriftlig. Man avventet kommunens utspill.
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3

27. november 2006 forelå et notat til bystyret, fra daværende byråd
for næring og kultur Anette Wiig Bryn (FrP). Notatet konkluderte
slik: «Grunnet de mange alternativer og kompleksitet i HolteProsjekts
alternativanalyse har byrådet behov for noe lengre tid til å vurdere
saken.» Det er vanskelig å forstå at tre alternativer, hvorav ett klart
foretrukket av brukerne både av praktiske og økonomiske grunner,
var for komplisert. Det opplyses ikke hvorvidt det prioriterte forslag
B1 hadde skjulte ulemper, eller om utbygging på stedet av spesielle
grunner likevel ikke var ønskelig. Man var da heller ikke fornøyd i
bystyret. Fire måneder senere, i mars 2007, ble det uttalt følgende:
«Nå må de (byrådet) slutte å somle. Vi ga dem bestillingen før jul i i
2005, nå må de ta en beslutning og sørge for å forberede det økonomiske.»7
	Utbyggingsbehovet var altså fastslått, flytteideen var forlatt og et
enstemmig vedtak var gjort, men byggesaken ble likevel ikke prioritert. Byrådsleder Erling Lae (H) skyldte på idretten.8

4

Forberedelsene til kommunevalget i september 2007 gikk sin gang,
uten at endringer var klart forkynt av politikerne. Det ble avholdt et
åpent folkemøte før valget i kafeen hos baker Nordby på Tøyensentret
den 30. august, der lokalbefolkningen ble oppfordret til å si sin mening
om Tøyens fremtid. Møtet var arrangert av Gamle Oslo Venstre. De
hadde antydet «utredning» om Bjørvika i valgprogrammet.9 Men i
møte med Tøyens befolkning og næringsliv nevnes ikke Bjørvika. I
stedet gir Ola Elvestuen (V) følgende scenario:
Vår visjon er at folk som bor i området og som besøker Munchmuseet og Botanisk hage skal kunne gå innom et spennende
Tøyensenter, ned en yrende handle- og kulturgate i Tøyengata
til et mangfoldig Grønland.10
Den videre utvikling av Tøyensentret etter valget stemte dårlig med
visjonen. For Munch-museets vedkommende var både bygget og
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adkomstveien dit fortsatt preget av manglende vedlikehold og mildt
sagt dårlig skilting fra T-banen til museet. Andre ting begynte imidler
tid å skje:
Det var stadig enighet om behovet for et nytt museumsbygg, men
lokaliseringen sto ikke lenger fast. Tidligere byråd for kultur og utdanning, Kjell Veivåg (V), har opplyst følgende etter hukommelsen:11
Venstre mente at museet burde få «byens beste tomt, og at den lå i
Bjørvika». Bystyret var imidlertid uenig i det, og forslaget fikk ifølge
Veivåg først bare Venstres tre stemmer. Byrådet ønsket for sin del å
arbeide videre med det nedstemte alternativ på Vestbanen. Dette fikk
heller ikke flertall, og man gikk da tilbake til videre arbeid med Tøyenalternativet. Det ble visstnok ikke besluttet annet enn å videreføre
utredninger, men hva disse eventuelt besto i, er ikke kjent.
Deretter kom både H, Frp, SV og Krf til samme standpunkt
som V, nemlig at byens beste tomt ligger i Bjørvika og at det er
der museet bør ligge. Det må være selvsagt at Munch-samlingen
skal ligge helt sentralt i byen og være en viktig del av den nye
delen av Oslo – Fjordbyen
– stadig ifølge Veivåg. Fra nå av skjer tingene fort.

5

27. mai 2008 går byrådsleder Erling Lae (H) ut i avisene og erklærer:
«Munch flytter til Bjørvika.» Han har da allerede sikret flertall i
bystyret til å legge frem saken på denne måten, uten at det var foretatt noen formell votering. Bydelsutvalget var heller ikke varslet på
forhånd, men blir kjent med flytteplanene gjennom avisene. Oslos
til da største flyttesak etter krigen er altså «avgjort» uten at bystyret
eller bydelene formelt involveres. Dette viser neppe noe sterkt ønske
om åpenhet i prosessen.
Oslo kommune inngår avtale med utbyggerselskapet HAV Eiendom
AS om opsjon på kjøp eller leie av tomt til etablering av Munchmuseet sammen med Stenersensamlingen.
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6

3. september 2008 vedtar bystyret dette, samt å utlyse arkitektkonkurranse.

7

5. januar 2009 offentliggjøres konkurransegrunnlaget. De innkomne
utkast stilles ut. Den 20. april kårer juryen «Lambda», av den spanske
arkitekt Juan Herreros, som vinner.
	Hastverket i utlysningen førte bl.a. til at lokaliseringen i Bjørvika
ikke var klart angitt. Utkast som plasserte bygget andre steder, ble
diskvalifisert, og klager avvist.

8

Mars–april 2009: Offentligheten blir nå oppmerksom på hva som
holder på å skje. Befolkningens ønske om å beholde museet på Tøyen
er sterkt, og en underskriftaksjon settes i gang, og den samler rundt
2000 stemmer mot flytting. På initiativ fra beboerne samles stoff til
en pamflett om flyttingen utgitt på Ka forlag.12 Sentrale politikere blir
bedt om å begrunne og dokumentere hvorfor flytting var påkrevd,
særlig med hensyn til fem påstått avgjørende faktorer som tidligere
var ført i marken:
a) Besøkstall
b) Bevaring
c) Formidling
d) Forskning
e)	Utveksling av kunst
Det ble også spurt hvorvidt de sikkerhetsmessige og byutviklingsmessige sider av en flytting var utredet, og om det forelå en økonomisk
konsekvensutredning.
Korrespondansen mellom forlaget og politikerne viser at de sistnevnte nå var lite villige til å utdype og presisere grunnene til flytting.
De fleste unnlot å svare, tross gjentatte henvendelser. Byrådsleder
Erling Lae (H) lot til slutt sin sekretær melde pr. e-post at han ikke
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ønsket å uttale seg fordi saken var avgjort (23.april 2009). Når vedtaket var gjort, hadde begrunnelsen ingen offentlig interesse(!). Lae
hadde tidligere gått sterkt imot Bjørvika-forslaget fordi det ville bli
«uendelig mye dyrere enn Tøyen».13 Deri skulle han få rett.14
Kjell Veivåg, en sentral forslagsstiller, unnlot som de fleste andre å
kommentere de fem «avgjørende grunner» (a–e ovenfor) til flytting,
og svarte bl.a.:
Dersom dere vil ha svar på ulike faglige spørsmål, må dere gå
andre steder. Vil dere f.eks. vite mer om bevaring av bilder, må dere
nødvendigvis ta kontakt med den ansvarlige ledelsen ved museet.
Det er der ekspertisen befinner seg og det er de vurderingene som
fagpersonalet gjør som ligger til grunn for alle vedtak.15
Resonnementet er interessant. De museumsfaglige vurderinger –
angivelig fra museets faglige stab – oppgis her som grunnlag for «alle
vedtak». Men så byttes rollene om, for i neste avsnitt heter det i stedet
at «politikk» og «visjoner» er det overordnede: «Vårt utgangspunkt
(er) at vi bygger for Munch. Det er det det handler om. Alle øvrige
vurderinger må underordne seg i forhold til dette.»
Så vidt vi har kunnet bringe på det rene, forelå det hverken da
eller tidligere noe ønske fra museets fagstab om flytting.16 Heller ikke
nå er det begeistring for å flytte til Lambda, skjønt inntrykket har
vært forsøkt skapt.17 Uansett er de fem grunner nevnt ovenfor ikke
avhengig av at museet flyttes. Selv ikke flytteinnfallet fra 2002 var
begrunnet med primære museale behov.18

9

August 2009: Før saken skal opp i bystyret, påpeker bl.a. Bellona og
representanter for Ap at Lambda vil bli et energisluk, og at bygget
ikke vil kunne oppfylle kommunens egne miljøkrav for Bjørvika.
Eiendoms- og byutviklingsetaten i Oslo tviler på om bygget vil bidra
til kommunens mål om 50 prosent reduksjon av CO2-utslippene,
og arkitekt Juan Herreros selv uttaler at «vårt mål er ikke å finne et
minimalt nivå av energibruk».
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Kulturbyråd Torger Ødegaard (H) avviser imidlertid kritikken
som partipolitisk utspill, og «aksepterer ikke at det ikke skal være
mulig innenfor Lambdas konsept å gjøre bygget miljøvennlig» ved
en bearbeidelse.19

10

26. august 2009: Lambda vedtas i bystyret, med 36 stemmer (H, FrP,
V og SV) mot 23 (Ap, KrF og Rødt). Kostnadsrammen ved avstemmingen har vist seg å være oppgitt til 1,630 milliarder – en fordobling
av Tøyen-alternativet. Dette er imidlertid bare en del av prisen for å
flytte museet til Bjørvika. Noen sammenlignende konsekvensanalyse
mellom de to lokaliteter ble ikke fremlagt før avstemmingen. De totale
kostnader for Lambda, som fort kan løpe opp i over det tredobbelte
av Tøyen-anslaget før spaden settes i jorden, blir forsøksvis drøftet i
neste artikkel (s. 59–67).

Angitte begrunnelser for flytting
Hvorfor ble egentlig Tøyen-alternativet forlatt? Det er uklart hvorfor museets og bystyrets prioriterte forslag fra mai 2006 ble lagt i
skuffen i november samme år uten konkret begrunnelse, og at nye
flytteplaner -– ukjente for offentligheten før kommunevalget i 2007
– kom i gang umiddelbart etter valget. Som vist ovenfor kan uttalelser
under valgkampanjen lokalt virke som en dekkoperasjon i tilbake
blikk. Var da kulturbyrådens utsagn året før, om «kompleksiteten» i
det foretrukne alternativet fra HolteProsjekt, en treneringsmanøver?
Hadde Venstres initiativ til flytting sammenheng med at Havnevesenet, ved sin direktør Bernt Stilluf Karlsen (V), har økonomiske
interesser i området?
Konspirasjonsteorier har ingen høy status, men det er uheldig at
mistanker om utenforliggende motiver melder seg når begrunnelsene
virker diffuse. Betyr jakten på «byens beste tomt» bare at Munchs eget
oppvekstområde ikke lenger var fint nok? Var det ikke lenger ønskelig
å fordele museene på alle strøk i byen? Byråd Bård Folke Fredriksen
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(H) uttalte «et ønske» om at Tøyen skulle være et boligområde, og der
passet det ikke med kulturinstitusjoner. Universitetets nabomuseer
ble imidlertid ikke nevnt, heller ikke at også Bjørvika planlegges som
boligområde.
Den ovennevnte visjon om «å bygge for Munch» er vanskelig å ta
bokstavelig, likeså at Bjørvika fremstilles som byens sentrum: «Det
må være selvsagt at Munch-samlingen skal ligge helt sentralt i byen og
være en viktig del av den nye delen av Oslo – Fjordbyen.»20 I mangel
av andre argumenter er «selvsagt» det enkleste retoriske virkemiddel.21
Kunne en underliggende grunn simpelthen være at Oslo kommunes
mangeårige neglisjering av Munchs gave og eftermæle nå skulle
kompenseres – med spanderbuksene på?
	Mye tyder samtidig på at Munchs ubestridelige popularitet og
verdensberømmelse brukes for å skape entusiasme omkring hele
utbyggingsprosjektet i Bjørvika, et prosjekt som imidlertid vekker
både faglig og folkelig motstand. En uavhengig museumsteknisk gjennomgang av Lambda viser at konseptet på de fleste måter er uegnet
som museum. Det oppfyller imidlertid åpenbart kravene til et ikoneller signalbygg, og juryrapporten åpner da også for en slik forståelse
av oppdraget.22 Blir Lambda i så fall et symbol på en vandring fra den
ene grøften til den andre, fra neglisjering til overbud, og med et helt
annet fokus? Tanken har meldt seg hos flere: «De kommunale koryfeene har drevet museet på sparebluss hele tiden, men i det øyeblikk
de skal lage en turistattraksjon i Bjørvika spiller ikke penger noen
rolle lenger.»23
For den interesserte borger av byen burde selve substansen i begrunnelsen være å finne hos forslagsstillerne. Veivågs argumentasjon av
21. april 2009 snubler i egne ben. Først hevdes det at faktorer som
besøkstall, bevaring, formidling, forskning og utveksling – angivelig
vurdert av fagpersonalet ved museet – ligger til grunn for alle vedtak.
Deretter hevdes det at alle vurderinger er underordnet «den politiske
visjon».
Funksjonene bevaring, formidling, forskning og utveksling av
utstillinger tilsvarer imidlertid det Munch-museet – og for den saks
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skyld andre museer – gjør i dag. De forutsetter selvsagt ikke flytting.
Forbedring av forholdene for disse virksomhetene vil indiskutabelt
kunne oppnås enklere, raskere og rimeligere ved utbygging på
stedet.
Leder for kommunens Munch-etat (MUM), Lise Mjøs, gjentar
senere lignende begrunnelser, nemlig forskning, formidling, museums
butikk og kafé.24 Også denne reduserte varianten synes myntet på
uinformerte lesere. For informerte kan den virke som et begynnende
tilbaketog.
	Påstanden om at fagpersonalet ved museet anser flytting som
nødvendig av disse grunner, bekreftes heller ikke fra museets egne
rekker. Flytting av hensyn til kunstverkenes bevaring faller på sin egen
urimelighet og avvises av museets konserveringsavdeling. Flytting av
samlingene krever tvert imot 24 årsverks forsert nødkonservering –
et meget uheldig tiltak i en virksomhet der irreversible inngrep ved
tidspress utgjør en potensiell risiko selv med høyt kvalifisert personell.
63 årsverk har vært anslått for gjennomføring av «all nødvendig konservering».25 Samlingene burde med andre ord ikke flyttes i overskuelig
fremtid.
	Når det gjelder besøkstall, har byrådet i sin flytteiver skapt et feilaktig inntrykk av at besøket er synkende: Håkon Haugli (Ap) påpekte
i 2008 tallakrobatikk og annen fremstillingskunst fra kulturbyråd
Ødegaard og byrådsleder Lae.26
Etter å ha vært overveid i over et år for å finne en mest mulig overbevisende form, sammenfattes argumentene for å flytte Edvard Munchs
samlinger til Lambda i Bjørvika i en byrådssak av 16. juni 2009.27
Innledningsvis nevnes at utstillingsplassen ble redusert etter sikker
hetsinstallasjonene i 2005 – et godt argument for utvidelse, men ikke
for flytting. At reduksjonen skulle være så dramatisk som «40 prosent
er diskutabelt, spørsmålet er reduksjon av hva?28 Som erstatning for
tapt gulvplass ble det for eksempel montert faste skillevegger som
gjorde fluktveiene ved nye ransforsøk vanskeligere. Skilleveggene økte
samtidig veggplassen og dermed det reelle utstillingsareal, men dette
inngår ikke i byrådets regnestykke.
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Det kombinerte Munch/Stenersen-museet i Bjørvika skal «i kraft
av sine arkitektoniske og funksjonelle kvaliteter bidra til å vitalisere
institusjonene slik at de når ut til et bredt publikum og nye brukergrupper (som) lokalt, nasjonalt og internasjonalt (skal bli) kjent med
den unike kulturarven Munchs kunst representerer.» Formidling som
kjerneoppgave forutsetter på ingen måte at museet flyttes. Et bygg
med nyhetens interesse kan kanskje trekke mer publikum til å begynne
med, men ikke fordi Munchs kunst er hovedsaken.
«Med lokalisering i Bjørvika og med sine arkitektoniske kvaliteter
skal institusjonene bidra til å virkeliggjøre ambisjonen om Oslo som
fjordby og skal gi positive regionale og nasjonale ringvirkninger.» Det
ligger mye optimistisk gjetting bak noe så drastisk som å forflytte byens
sentrum. Hvilke «nasjonale ringvirkninger» kan dokumenteres ved
dette? Betrakter Oslo-politikerne hovedstaden som så tilbakeliggende
og ukjent at man må ty til Bilbao-effekten?
Dagens bygningsmessige situasjon for Munch-museet, Stenersen
museet og Deichmanske hovedbibliotek gjør det nødvendig å
etablere nye bygg med ny lokalisering som sikrer optimale forhold for (deres) formidlings- og bevaringsoppgaver (men må
også) ha en verdi i hovedstadens bybilde som peker utover det
å tilfredsstille kunstmuseenes og bibliotekets bygningsmessige
behov.
At det er nødvendig med «ny lokalisering» for å sikre optimale forhold
for formidling og bevaring, er åpenbart absurd. Er det derfor man
straks tilføyer andre krav til bygget og dets plassering?
«Erfaringene fra andre byer viser at slike kulturklynger (av viktige og ulike kulturtilbud) gir gode effekter for byutvikling og for
å tiltrekke investeringer, turister og andre aktiviteter.» Urbanistisk
forskning peker i ulike retninger når det gjelder de antatt positive
effekter av «kulturklynger». Men gitt at denne effekten er virksom,
hvorfor da fjerne den fra indre by? På Tøyen ligger i dag Botanisk hage
med praktfulle Tøyen hovedgård fra 1679, Universitetets naturhistoriske museer, Tøyenbadet samt et stort antall spisesteder og gallerier,
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og i sentrum av alt dette: Munch-museet. Hvorfor fjerne synergiene
fra denne veletablerte samlokaliseringen?
At Munch-museet lokaliseres ved fjordkanten i Bjørvika, på
en av Oslos mest attraktive tomter, vil forsterke inntrykket av
Oslo som Edvard Munchs by. Plasseringen av denne enestående
samlingen i et nytt praktbygg, vil vise verden at kommunen
ivaretar sitt ansvar for å gjøre Munchs kunst kjent for et bredt
publikum både nasjonalt og internasjonalt. Norges fremste
internasjonale kunstner, sett i slik sammenheng, vil kunne bli et
viktig konkurransefortrinn i forhold til turisme og næringsliv.
Den kommersielle side av saken synes å være hovedsaken, med Munch
som «merkevare». At en plassering i vannkanten skulle være mer
«attraktivt» for en kunstsamling, røper en misforståelse som ikke blir
bedre av å gjentas. Tøyen-området, med sitt frodige og vakre naboskap,
store utvidelsesmuligheter og en tomtegrunn uten havneområdets
uberegnelige faktorer gjør argumentasjonen tvilsom. Dertil kommer
den fordelen at Tøyen allerede er kommunens eiendom og regulert
for museet.
«Utover formidling av egne samlinger, skal museet også kunne
motta internasjonale utstillinger som Norge ikke kan motta i dag.»
Heller ikke dette forutsetter flytting.
«Nye lokaler vil kunne gi optimale forhold for oppbevaring av
samlingen, og bedre arbeidsbetingelser for konserveringsaktivitetene.»
Nye konserveringslokaler kan best gjøres på stedet. En lokalisering i
havnebassenget, med vanskelige grunnforhold, gir uvegerlig dårligere
betingelser enn en utvidelse av det eksisterende underjordiske magasin
på Tøyen.
«Museet skal bidra til å skape liv og aktivitet i tilliggende gater og
byrom, i og utenom museets åpningstider. Det skal utvikles kommersielle
områder som muliggjør et aktivt samarbeid med næringslivet.» Liv og
røre i gatene om kvelden er sikkert bra, men er det en museal oppgave?
«Det vil gi positive synergier å ha Stenersenmuseets samlinger i
samme bygg som Munch-museet (…) i første rekke felles magasiner,
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konserveringsverksteder, publikumsfasiliteter, museumsbutikker,
restaurant/ kafeer, lager, losse- og lastefasiliteter m.m.» Rent bortsett
fra at Stenersen ønsket seg et eget, lavt bygg til sin kunstgave, vil de
nevnte synergieffekter (eller rasjonaliseringer) oppnås bedre og billigere på Tøyen. Her vil dessuten Munchs og Stenersens samlinger
kunne få hvert sitt bygg, samtidig som man får fordelene av samlokalisering.29
Byrådet oppsummerer Bjørvika-planene slik:
«Det nye kunstmuseet skal:
– Bli landets mest besøkte museum
– Forvalte og formidle Munchs kunst og Stenersenmuseets samlinger
– Være en arena for dialog, interaksjon, fordypning og opplevelse
– Vise nye kunstuttrykk og utvikle nyskapende formidlings
strategier»
Slike floskler viser hvor lite gjennomtenkt flytteplanene er. Ambi
sjonen om at Lambda skal bli «landets mest besøkte museum» er neppe
museumsfaglig fundert.30 Parkeringsforholdene nær Paulsenkaia blir i
så fall et problem, og kan ikke konkurrere med mulighetene Tøyen.

Sluttord
Byrådet forklarer ikke hvorfor museet ikke kan bygges ut på stedet,
heller ikke hvorfor det må flyttes. Dette er ikke nødvendig fornyelse:
Retorikken og håpet om udokumenterte bieffekter motiveres av andre
hensyn enn det som burde vært det primære: å gi Munch-museets
oppgaver bevaring, forskning og formidling bedre betingelser. Flytte
sjauen i Oslo er ikke et ønske som kommer innenfra – ikke fra fagmiljøene, ikke fra publikum. Edvard Munch blir et påskudd for å gi
«Fjordbyen» en legitimitet som er Bjørvika-utbyggingen uvedkommende.
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Det mest betenkelige er kanskje at det ikke forelå, og stadig ikke
foreligger, sammenlignbare, utredete alternativer både for Tøyen
og Bjørvika som vedtaksgrunnlag. HolteProsjekts alternativ B1
kunne ha åpnet for en arkitektkonkurranse med konkrete ramme
betingelser. Dette kunne ha gitt ro over museets virksomhet inntil nytt
nabobygg var ferdig og overflytting kunne skje uten forhastede tiltak.
En innlysende løsning – i forlengelsen av museets og kommunens
vurderinger i 2006 – blir da at Stenersensamlingen overtar dagens
Munch-museum. Hvis byrådet hadde fulgt opp bystyrets enstemmige
vedtak av 2005, kunne man kanskje ha vært på plass i dag. Isteden er
saken kastet ut i de uforutsigelige faktorer og økonomiske sjansespill
som Lambda-prosjektet innebærer.
Vedlikehold, konsolidering og bevaring har tradisjonelt ingen
selvfølgelig plass i norsk kulturpolitikk. Det er symptomatisk at
reportasjer om manglende bevilgninger og forfall ved våre museer
– et tilbakevendende tema gjennom et halvt århundre – har gått
side om side med nyhetene om spektakulære nye museumsplaner i
milliardklassen.31 Ønsket om noe nytt for enhver pris uttrykker en
historieløs og provinsiell bruk og kast-mentalitet i et samfunn med
mer penger enn forstand til å bruke dem.
	Med sin tekniske uegnethet kan Lambda likevel godt bli et symbol
bygg, men da som symbol på ressurssløsing, manglende bærekraft og
en hån mot moderne prinsipper for offentlig byggeri og museums
arkitektur i særdeleshet.
Den gang da Venstre, etter en lang tenkepause, gikk offentlig ut
med standpunktet at Munch-museet ikke burde lokaliseres på Vestbanen, skjedde det i form av en kronikk i Aftenposten i januar 2006.
Der heter det blant annet:
Konforme kulturinstitusjoner kan bli en annen bekymring dersom ideologier forkledd som standardisering, effektivisering
og synergi får råde grunnen alene. Synergi handler ofte om
sammenslåing og sentralisering, og med sentralisering av kulturinstitusjoner skrumper Oslo inn som by – hovedstaden blir
mindre. To giganter som Deichmanske bibliotek og Munch52
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museet bør ligge hver for seg. Det vil sikre en viss spredning på
institusjonene som er med på å opprettholde og utvide byen
vår.»32
Vi kunne ikke sagt oss mer enige. Og vi håper at politikerne også
i denne omgang vil bevilge seg en tenkepause og vurdere Tøyen på
nytt.

Noter

1 Forfatternes forutsetninger for denne fremstillingen er følgende:
K.A. var medlem av beboeraksjonen på Tøyen i 2009 og foretok da
en rundspørring til kommunepolitikerne om flyttingen av Munchmuseet. Svarmaterialet ble så tynt at en påtenkt publikasjon av stoffet
ikke lot seg realisere, men mye av det blir brukt her. E.S. har 35 års
fartstid i museumsetaten (1963–1998), fulgt av et professorat i konservering og kunstteknologi ved Universitetet i Oslo.
2 Et utvalg bestående av Ida Fossum Tønnesen, direktør for Park- og
idrettsvesenet, Oslo Kommune, Lucy Smith, rektor ved Universitetet
i Oslo, og direktør Alf Bøe la den gang opp en sammenhengende plan
for en kulturpark i området fra museene og opp mot Kampen, med
arkitektkonkurranse. En kombinasjon av arboretum og skulpturpark
skulle bli et slags motstykke til Frognerparken, og over et enda større
område. Arbeidet ble ikke videreført etter Tønnesens pensjonsavgang
i 1998.
3 Alf Bøe, «Minner fra min tid som direktør for Munch-Museet», St.
Hallvard 4/2009, s. 42–57.
4 Iflg. Byrådssak 137/2009, «Utbygging av kulturinstitusjoner i
Bjørvika», dat. 16.06.2009 (saksnr. 200901305-6), ved byrådsleder
Erling Lae og kulturbyråd Torger Ødegaard, s. 2, ble utstillingsområdet
redusert med ca. 40 %. Dette tallet er diskutabelt, se nedenfor.
5 «Umiddelbart etter at han hadde åpnet utstillingen ‘Munchs palett’
søndag kveld, slapp kulturbyråd Kjell Veivåg bomben: Byrådet vil
flytte Munch-museet fra Tøyen til Vestbanen.» Seks arkitektgrupper,
som arbeidet med finalomgangen for Deichmanske bibliotek og
Stenersen-museet på Vestbanen, ville «få seg en overraskelse (…) Svært
få har vært orientert om Veivågs utspill» (Aftenposten 18.02.2002).
6 Byrådets anslag over museets plassbehov under Vestbanedebatten
tre år tidligere var 1000 m2, men da var det om å gjøre å skaffe et
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inngangskort i Deichman-planen: «Munch-museet vil ikke fortrenge
noen, mener Veivåg», Aftenposten 18.02.2002.
Intervju med bystyremedlem Kari Pahle (SV), Aften 16.03.2007.
«Investeringene på idrett er så store at investeringsbudsjettene er i ferd
med å kunne bli problematiske. Men Munch-skatten er så viktig at
vi må forvalte den på en ordentlig måte,» intervju med Lae, Aften
16.03.2007.
I Venstres program 2007–2011, slik det står på nettsiden i dag, heter
det: «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 kulturliv.» Altså «i byens kulturliv», ikke
ny plassering «i byen». Videre ville Venstre «sikre Munch-samlingen
et nytt og funksjonelt bygg og utrede om dette kan bygges i Bjørvika.»
Et nytt og funksjonelt bygg ga løfte om å ta opp igjen de skrinlagte
planer fra året før. «Utrede» om Bjørvika ga derimot ingen forespeiling om at flytting ville bli forkynt som vedtatt allerede et halvt år
senere (se pkt. 5 nedenfor), og spesielt ikke med Elvestuens uttalelse
før valget.
www.venstre.no/oslo/gamleoslo/artikkel/7199
E-post fra Veivåg til E.S. 26.03.2010.
Se note 1 om forfatterens (K.A.) rundspørring til politikerne.
Dagsavisen 23.11.2005, altså to uker før bystyrets énstemmige vedtak 7. 12. om å bygge ut på Tøyen og bestille alternativanalysen fra
HolteProsjekt, se pkt 1.
Se neste artikkel, s. 59-67, om økonomien i Bjørvika-alternativet.
E-post fra Veivåg til K.A. 21.04.2009.
Opplysninger inter pares (E.S.), se note 1. Unntaket var tidligere
museumsdirektør Gunnar Sørensen og direktør for Oslo kommunes
kunstsamlinger Lise Mjøs, som i 2002 støttet ideen om flytting til
Vestbanen (Aftenposten 18.02.2002). Sørensen uttalte at han i sin
tidligere stilling ved Stenersenmuseet «jobbet for å få Stenersenmuseet
til Vestbanen», og at han også da hadde Munch-museet i bakhodet.
«Jeg er selvfølgelig meget glad. Nå får vi de tunge kulturinstitusjonene
samlet på Vestbanen. Dette er vettugt, det hender at fornuften seirer.
Er det ikke snakk om å markere seg i Oslos kulturliv da?» Mjøs argumenterer med «fleksibiliteten i et nybygg» og at Vestbanen blir «helt
suverent både for Munch-museet og Stenersenmuseet», med mulighet for
et tett samarbeid mellom de to museene. Samme reportasje påpeker
at byrådet «ikke vil fortrenge noen, (de) skal ha 1000 kvadratmeter på
Vestbanen, på Tøyen har museet 8000 kvadratmeter til disposisjon. Plassen blir altså ikke vesentlig større».
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17 Reportasjen «Omfavner nybygget» (Aftenposten 29.01.2010) forteller bl.a. at «Skepsis ble snudd til begeistring etter at Munch- og Stenersenmuseet var på seminar med arkitekten», og at det uvanlige høyhuskonseptet skal ha virket overbevisende etter møtet med Herreros.
Reportasjens sitater fra enkelte av de ansatte er imidlertid merkbart
reserverte, og gjennom samtaler med de som var til stede på møtet er
det gjort klart (både for E.S. og andre av mine museumskolleger) at
de ansatte overhodet ikke kjenner seg igjen i journalistens fremstilling. Konfrontert med dette pr. e-post har vedkommende journalist
svart at dette var hennes inntrykk der og da. Forklaringen kan være
at flyttevennlige elementer fra ledelsen har dominert inntrykket. I
kommunens eget informasjonsorgan «Oslonå», nr. 1, januar 2010,
hevder Ole Slyngstadli, kommunens oppnevnte koordinator for
brukermedvirkningen i nybygget, på brukernes vegne at Lambdas
tårnfasong «er et godt system både logistisk, miljø- og sikkerhetsmessig.»
At Lambda nettopp på disse punkter er meget dårlig egnet fra et
museumsteknisk synspunkt må skyldes vedkommendes egen manglende museumsfaglige bakgrunn og kompetanse, og kan vel skrives
på Oslo kommunes propagandakonto. For nærmere beskrivelse av
disse og andre ulemper ved bygget, se s. 71–73.
18 Se note 13 ovenfor.
19 Alle sitater fra Dagbladet 26.08.2009.
20 E-post fra Veivåg til E.S. 26.03.2010.
21 Se Eivind Otto Hjelle, «Fjordbyen er en bløff», kronikk i Aften
28.04.2010. For en bearbeidet versjon av kronikken, se s. 15–19.
22 Jeremy Hutchings og Erling Skaug, «Blir Lambda et godt museum?»,
elektronisk versjon av 14.03.2010, sendt bystyrets og byrådets
medlemmer, Bellona, Riksantikvaren, Byantikvaren og NTB, publisert av Oslo Byes Vel i «St. Hallvard» 4/2009, utgitt i juni 2010.
Omarbeidet versjon her, s. 69–82.
23 Intervju med NRKs tidligere programredaktør Eivind Otto Hjelle,
Klassekampen 29.10.2010.
24 Lise Mjøs, «God ramme for Munch», Aftenpostens kronikk
15.02.2010. Avisen tok ikke inn replikk, Mjøs’ innlegg ble besvart
av E.S. i «Lambda og virkeligheten», VGs kronikk 02.03.2010.
25 Aften 11.03.2010, NTB 12.03.2010.
26 «Besøksrekord for Munch på Tøyen», Aften 28.07.2008. De reelle
besøkstall var tvertom stigende i de siste fem år og satte rekord i 2007
med 128 000 gjester, 20% over fjoråret. Dette skal Ødegaard ha
kalt «betydelig nedgang» og Lae «dramatisk» nedgang. Konfrontert
med tallene skal Ødegaard ha innrømmet at det var oppgang, men
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at han sammenlignet med «1960- og 70-tallet», da museet var nytt.
Den gang hadde museet angivelig «200 000-300 000» besøkende
iflg. Ødegaard, «i seg selv et oppsiktsvekkende omtrentlig» anslag
iflg. Haugli. Direktør Alf Bøe oppgir at besøkstallene for perioden
1977-95 varierte mellom 90 000 og 110 000, så besøket må ha vært
jevnt og stigende i lang tid. Haugli opplyser videre: «‘Kommunen må
slutte å vanskjøtte kunstsamlinger av nasjonal betydning’, sa Lae da
flytteplanene ble kunngjort. Innrømmelsen er interessant, ikke bare
fordi Lae gjennom en årrekke har hatt det politiske ansvaret for kommunens kunst, men særlig fordi det er Munch-museet på Tøyen – og
den alene – som visstnok representerer ‘vanskjøtsel’. Alle de øvrige
grep byrådet ønsker å ta i Bjørvika kan også tas på Tøyen.»
Byrådssak 137/2009, «Utbygging av kulturinstitusjoner i Bjørvika»,
dat. 16.06.2009 (saksnr. 200901305-6), ved byrådsleder Erling Lae
og kulturbyråd Torger Ødegaard. De følgende sitater er hentet fra s.
1-4.
Store deler av kjellelokalene ble tidligere brukt til dokumentarutstilling, dog uten tilstrekkelig vakthold. Dertil østfløyen som opprinnelig
var en del av foyeren, og vestfløyen som tilhørte den tidligere restauranten. Disse lokalene var vanskelige for permanente utstillinger,
men kunne brukes til mindre spontanutstillinger. Av sikkerhetsgrunner og manglende vilje til å påkoste utbedringer ble disse rommene
sløyfet etter ranet. Kjellerrommene ble tatt i bruk til konservering,
som kort tid senere også la beslag på hele foredragssalen. Totalt sett
minket det arealet man før hadde brukt til utstillinger sterkt, men
det opprinnelige utstillingsarealet, slik museet var tegnet, er egentlig
ganske uendret. Den permanente grafikksalen er tapt, man har for
liten plass til skiftende spesialutstillinger, og lokalene er blitt mindre
fleksible, men de påståtte «40% reduksjon» kommer helt an på hva
man regner ut fra.
Se arkitektutkastene til en slik løsning, s. 109–115.
En «vellykket» publikumskampanje for Amsterdams Rijksmuseum
i 1980-årene fikk daværende direktør Henk van Os til å skrive det
tankevekkende essay «The cost of success». Ideen om høyest mulig
besøkstall som en museal hovedoppgave er ren konsumteori. Kvantitet er vesensforskjellig fra museenes primære mål om kvalitet,
opplevelse og erkjennelsesdybde.
Aftenposten bragte i vår følgende reportasjer: «Kulturhistorien råtner
på rot», «Museene klarer ikke vedlikeholdet», «Finnes ingen nasjonal
tilstandsoversikt» (09.03.2010), «Opposisjonen krever museums
tiltak», «Kulturministeren opprørt over museenes pengekrise»
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(10.03.2010), avsluttet med Per Anders Madsens presise kommentar «Synlighetens tvangstrøye» (11.03.2010), der han bl.a. påpeker
«Regjeringen vil at museene skal profilere seg. Det blir ikke vedlikeholds
penger av slikt (…) Det jevne, systematiske og kjedelige arbeidet med
å ta vare på og vedlikeholde det man allerede har – det synes nettopp
ikke.» Temaet har vært på medienes dagsorden siden 1963. En av
forfatterne (E.S.) skrev en kronikk i Aftenposten ved 30-årsjubileet
(07.10. 1993). «Flyttesjauen» for Oslo-museene, heldigvis uten at
spadene ennå er satt i jorden, må kunne kalles det siste groteske
tilskudd til norsk kulturpolitikks mentalitetshistorie.
32 Kronikk ved Ronny Fagereng, Aftenposten 23.01.2006.
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Hva koster Lambda?
Erling Skaug

Mer presist: Hva koster Lambda sammenlignet med utbygging på
Tøyen?
Efter bystyrets enstemmige vedtak i 2005 om å bygge ut Munchmuseet på Tøyen bestilte byrådet en alternativanalyse fra Holte
Prosjekt.1 Det foretrukne alternativ, nytt bygg ved siden av det gamle,
hadde en kostnadsramme på 852 millioner kroner.2 Ut fra dette kan
det gjøres en forhåndssammenligning mellom Tøyen og Bjørvika.
Innledningsvis et annet spørsmål: Hva har det eksisterende Munchmuseum kostet i dagens kroneverdi? Spørsmålet er interessant fordi
byrådet vil selge museet for 90 millioner for å finansiere Lambda.3
Tre hovedposter gir en antydning: det opprinnelige byggebudsjett i
1963 (9 millioner, beskåret på forhånd av Oslo kommune til 7 millioner, sluttsummen ukjent, her er middeltallet 8 millioner brukt),
påbygning og rehabilitering ved Idemitsu Corporation for 56 millioner i 1991, og sikkerhetsinstallasjoner efter tyveriet i 1994–1995
for 22 millioner.4 Omregning til 2009-kroner er foretatt efter SSBs
og Stormbulls indekser for boligbygg (museer og kontorbygg finnes
ikke i statistikken).5 Beløpene blir da:
Opprinnelig bygg (8 mill. 1963-kr)		
	Påbygning osv. (56 mill. 1991-kr)		
Sikkerhetsinstallasjoner (2009-kr)		
Sum 					
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= 83,550 mill 		
= 100,300 mill
= 22,000 mill
= 205,850 mill
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Differanse ved det planlagte salg for 90 millioner blir 115,850 milli
oner i selgers disfavør. Selv denne ufullstendige sammenligningen
viser at et museumsspesifikt bygg skal selges som et hvilket som helst
trivialbygg til under halv pris. Munch-museet skal på billigsalg.
	Museets fortsatte beliggenhet på Tøyen var en selvfølge i 1991.
Flytting hadde aldri vært på tale, og gavebrevet har derfor ingen
føringer i den anledning. Både daværende direktør Alf Bøe, kommunen og de generøse japanske donatorer gikk ut fra at påbygningen
– den største investering noensinne i museets historie – ville bli til
permanent gagn.6
Så til Lambda. Det forelå ikke noe sammenlignende overslag for henholdsvis Tøyen og Bjørvika ved avstemmingen i bystyret 26. august
2009. Selv over ett år efter at prosjektet ble vedtatt, vet ingen hva
Bjørvika-alternativet vil koste. Det har heller ikke vært enkelt å finne
ut hva som faktisk er beregnet hittil. I et brev til HAV Eiendom a/s
den 16. februar 2010 stilte forfatteren fem spørsmål under høringsrunden. De to første var:
1. Så vidt jeg vet forelå det et enstemmig vedtak i bystyret i
2005 om å la Munch-museet ligge på Tøyen og bygge det ut
der. Når ble dette endret, og med hvilken begrunnelse?
2. Forelå det noe forslag og/eller priskalkyle over dette, som
sammenligningsgrunnlag for det nåværende prosjekt?
Henvendelsen ble videresendt til Kulturbyggene i Bjørvika (KIB)
ved Anne Beate Hovig, uten å bli besvart. Oppsummeringen av
høringsrunden fra Plan- og bygningsetaten (PBE), datert 30. juni
2010,7 besvarer heller ikke spørsmålene, men refererer til dem som
«spørsmål av politisk karakter om beslutningene rundt flyttingen av
Munchmuseet» (s. 13) og «Det er stilt en del spørsmål til planleggingen som delvis er besvart i planprogrammet og vil bli besvart i
reguleringsplanforslaget» (s. 19).
Kostnadsrammen for Lambda etfer arkitektkonkurransen i 2009
viser seg å ha vært beregnet til 1,630 milliarder kroner, med forventet
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prisstigning til 1,950 milliarder.8 Kommunen skulle i tillegg kjøpe
tomt av HAV Eiendom a/s, til et beløp HAVs direktør Eva Hagen
senere ikke ville ut med. Hagen viste til KIB ved Hovig, som hadde
fått den første henvendelsen av 16. februar med senere purringer, men
uten å svare. Forespørselen ble da rettet til finansbyråden og byråds
lederens pressekontor, med kopi til Riksrevisjonen og henvisning til
innsynsretten. Etter nesten to og en halv måneds korrespondanse
(16. februar – 29. april 2010) opplyste KIB at tomten kostet ca. 161
millioner. Hva kommunen i sin tid solgte den for, er ikke bragt på
det rene, men en fordobling ved tilbakekjøpet har vært antydet.9
Dertil kommer forsert nødkonservering av bilder som ikke tåler
flytting. Dette ble i mars 2010 kalkulert til 24 årsverk eller 22 milli
oner kroner – en omkostning som ville vært unødvendig ved Tøyenalternativet, og som heller ikke var med i forhåndskalkylene.10 Et halvt
år senere rapporterte Aftenposten at beløpet var steget til 47 millioner,
men dette var en presselapsus.11 Munchs teknikk og bildenes tilstand
gjør det likevel umulig å vite hvor man vil ende. Det beste fra et
konserveringsmessig synspunkt ville selvsagt være å unngå flytting.
	Totalt så langt vil Lambda-prosjektet koste (1,950 + 0,161 + 0, 022)
2,133 milliarder.
Dette overslaget er altså langt fra fullstendig. Pr. juni 2009 knyttet
det seg, ifølge byrådet selv, «store usikkerheter» til kostnadsberegningen:12
«De lovpålagte krav til energi og miljø i Oslo kommunes målsetting for nye bygg går lenger enn forskriftskravene», og de økonomiske
konsekvenser av dette er ikke utredet. I tillegge har Kommunaldepartementet høsten 2010 varslet ytterligere innstramminger i retning av
«nullenergihus».13
	Men fortsatt er Lambda bare et konsept, «det foreligger ikke
detaljerte arkitekttegninger og tekniske tegninger og beskrivelser som
grunnlag for kostnadsberegningene» – et magert utgangspunkt. Heller
ikke finnes det «vedtatt reguleringsplan for byggene», et vesentlig
poeng for et 14-etasjers bygg som man vil plassere i et område regulert
for seks etasjer.
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Beregningene er ifølge byrådet «delvis basert på antagelser om
løsningsvalg». I de pågående bearbeidelser for å omgjøre Lambdakonseptet til et egnet prosjekt er bl.a. LPO arkitektkontor og eksterne
konsulenter engasjert. Forslag til løsninger er ennå ikke kjent, men
kan foreligge med forslag til ny reguleringsplan høsten 2011.14
I motsetning til Tøyen knytter det seg «usikkerhet til de vanskelige
grunnforholdene i Bjørvika», der mulige forsinkelser ved arkeologiske
funn også kan påregnes. «Samlet sett representerer disse faktorene en
vesentlig kostnadsmessig usikkerhet.»
Vedtaket i bystyret 26. august 2009 om å flytte Munch-samlingene
fra sitt nåværende museum til Lambda ble med andre ord gjort på et
stadium der det «på denne bakgrunn ikke vil være forsvarlig å fremme
forslag om en endelig kostnadsramme».
	Mer er kommet til siden. Flytteutgifter, en nødvendig post i en
konsekvensutredning, er ikke beregnet. Pakking og flytting av samlingene er en tid- og kostnadskrevende prosess med høy risiko, dertil
kommer museets teknisk-administrative utstyrspark. Begge kan by på
overraskelser: Sammenligningsvis har de estimerte utgifter for flytting
av Norges Veterinærhøgskole fra Oslo til Universitetet for miljø- og
biovitenskap på Ås – efter at flyttingen ble vedtatt i 2008 – pr. juli
2010 steget med 1 milliard kroner fra de opprinnelige 2,3 milliarder
(iflg. andre anslag til det dobbelte). Flere politikere har tatt til orde for
ny vurdering av flyttingen. Statsråd Tora Aasland (SV) understreker at
flyttingen ble vedtatt på rent politisk grunnlag15 – vel i en tilsvarende
«visjon» som flyttingen av Munch-museet16 – og at endelig drøfting
av kostnadene først kan finne sted høsten 2010.17 En betydelig budsjettsprekk etter at vedtaket var gjort, burde ha betydning. Statsråden
er dessverre ikke klar på dette punkt.
Klar er imidlertid Oslo kommune i denne sak: Byrådsleder Stian
Berger Røsland (H) mener at budsjettsprekken i startfasen – pluss
de høyere driftsutgifter på Ås sammenlignet med Oslo – bør hindre
vedtaket om flytting.18 Røslands innstilling gir håp om en rasjonell
holdning også til Lambda når tallene blir kjent. Først neste år blir
disse kanskje klarere. 19
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Med bare en del av utgiftspostene tallfestet må det antas at de ovennevnte 2,133 milliarder i forhåndskalkyle for Lambda fort kan stige
til 2,5 milliarder og mer. Sammenligningsvis hadde, som allerede
nevnt, det foretrukne Tøyen-alternativet i 2006 en kostnadsramme
på 852 millioner.20 Beløpene i 2006- og 2009-kroner er direkte sammenlignbare.21
Ut fra de tilgjengelige, men ufullstendige anslag pr. oktober 2010 kan
altså Bjørvika-alternativet fort vise seg å bli tre ganger dyrere enn den
tidligere prosjekterte utbygging på Tøyen – allerede før spaden er stukket
i jorden.
Ingen av disse beløpene finnes i byrådets, PBEs eller HAV Eiendoms informasjonskampanjer for Lambda. Og sluttsummen kan bli
langt høyere. Oslo kommune har hatt en egen evne til å underbud
sjettere politiske vedtak, særlig prestisjevedtak, mens evnen til å styre
dem har vært lav. I tillegg til IKT-skandalen og reklamesøylene (40
millioner) huskes kanskje særlig tre saker fra den senere tid:
De kommunale sykehjem i Spania har hittil kostet 25 millioner
uten at byggingen er begynt. Det ble aldri utarbeidet budsjett eller
regnskap for prosjektet, flere avtaler er inngått og betalt uten anbud
og kontrakt, inkludert millionhonorar til en spansk advokat uten at
det er klart hva han har gjort. Kommunen benyttet seg ikke av sin
angrefrist da det begynte å gå galt. Opposisjonen i bystyret krevde
(september 2010) at byråd Sylvi Listhaug (FrP) skulle gå av.
Kollektivtrafikkens nye billettsystem Flexus, planlagt siden 1984,
ble 600 millioner dyrere enn forutsatt. Daværende byråd for samferdsel
og miljø, Peter N. Myhre (FrP), gikk av like før billettskandalen ble kjent.
Det er fremdeles (oktober 2010) stor uklarhet omkring systemet.
	Holmenkollebakken steg fra en vedtatt opprustning på 52,8 milli
oner i 2005 til 1,8 milliarder i 2009 for et helt nytt anlegg som ennå
ikke er avsluttet (oktober 2010). Den ansvarlige kulturbyråd Anette
Wiig Bryn (FrP) gikk av efter budsjettsprekken, og byrådsleder Erling
Lae (H) gikk like etter.
Imidlertid har Oslo kommune nylig bevist at det går an å trekke i
bremsene: Anlegget for kildesortering på Klemetsrud, «kommunens
viktigste miljøtiltak», viste seg å bli så mye dyrere efter at byggingen
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begynte – og 200 millioner allerede var brukt – at prosjektet ble
stanset.22 Den nåværende byrådsleder var ikke ansvarlig for flyttingen
av Munch-museet, og hans innstilling til budsjettsprekk for andre
vedtatte prosjekter – som flyttingen av Veterinærhøgskolen, nevnt
ovenfor – innbyr til besinnelse på Kåre Willochs ord: «Ethvert vedtak
gjelder til et nytt er fattet.»  
Museenes primære oppgaver er bevaring, forskning og formidling.
Det er den offentlige eiers plikt å sørge for at disse oppgavene får best
mulige vilkår. Byen vil få et bedre museum på Tøyen for under halve
prisen av Lambda i Bjørvika. At det nåværende Munch-museum da
kan overtas av Stenersensamlingen – en løsning i tråd med giverens
ønske – vil bety nok en innsparing.23 Også denne innlysende mulighet
har politikerne hittil valgt å overse. Differansen på en eller flere milliarder mellom de to alternativer kan brukes på langt mer fruktbare
måter innenfor de reelle behov for Oslo kommunes kunstsamlinger.

Noter

1 Aslaksen og Skaug, s. 39–57.
2	Notat til bystyrets organer, v/Kultur- og utdanningskomiteen, fra
byråd for næring og kultur Anette Wiig Bryn, Saksnr. 20050077219, Arkivkode 830, 27.11.2006. Notatet gir et sammendrag av
HolteProsjekts analyse. Beløpet gjelder det prioriterte alternativ B1,
kostnadsramme P85, usikkerhetsmargin +/- 126 millioner.
3	Utbygging av kulturinstitusjonene i Bjørvika, Byrådssak 137/09,
ved byrådsleder Erling Lae og kulturbyråd Torger Ødegaard, dat.
16.06.2009, s. 17. Beløpet er vurdert som «markedsverdi» – for
modentlig som en vanlig bygning av denne størrelse.
4 Opplyst av sikkerhetstjenesten ved museet via Oslo kommunes
Munch-etat (MUM), med følgende referanse: «Det er tidligere sagt
fra media at det ble levert sikkerhetssystemer for ca. 22 millioner
2006-kroner», e-post til forfatteren 11.10.2010. Byggkostnadene i
2006- og 2009-kroner er direkte sammenlignbare (note 21 nedenfor).
5 Byggekostnadene for boligblokk steg med 944,9 % fra 1963 (13,8
poeng) til juni 2009 (144,2 poeng), dvs. til 73,1 mill for 7 mill og
94,0 mill for 9 mill. Middeltall for 8 mill blir 83,550 millioner.
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Stigningen for boligblokk steg med 79,1 % fra 1991 (80,5 poeng) til
juni 2009 (144,2 poeng), dvs. fra 56 mill til 100,3 millioner. Opplyst
av Åse Wilhelmsen, Statistisk sentralbyrå (e-post 24.09.2010).
6 Bystyresak 523/91 (2 s.). Utvekslingsavtale mellom Munch-museet
og det japanske selskap Idemitsu Kosan Co. Ltd i Tokyo, brev til
Byrådet i Oslo 05.07.1991 fra direktør Alf Bøe, Oslo kommunes
kunstsamlinger (5 s.). Contract between Idemitsu Kosan Co., Ltd.,
Tokyo, and The Munch Museum in Oslo, concerning support for
the MM’s Building Programme and support by the MM for Idemitsu
Museum of Art’s Edvard Munch Exhibition Programme, 08.07.1991
(3 s.). Takk til Hans Christian Lillehagen, Oslo bystyre, for dokumentene. Kirsti Strøm Bull og Eivind Smith har vært behjelpelige
med å gjennomgå dem.
7	Munch/Deichman-området i Bjørvika. Fastsettelse av program for
planarbeidet, saksnr. 200911541-59, ved etatsdirektør Ellen de Vibe
og fungerende avdelingsdirektør Kjell Kr. Jacobsen, dat. 30.06.2010.
Et følgeskriv med samme overskrift, saksnr. 200911541-60, ved
Kjell Kr. Jacobsen og saksbehandler Frank Hofsøy, dat. 01.07.2010,
oppsummerer endringene, bl.a. fire alternativer for Lambda med
varianter i høyde, dybde, lengde og plassering, som skal behandles i
tiden fremover.
8 Byrådssak 137/09 (note 3 ovenfor), s. 20. «Forventete prisstigning»,
anslått av Holte Consulting, kan forstås som forhåndsvurdering av
utgifter til infrastruktur (pkt. 4.2, s. 14) og forprosjektering (pkt
4.6, s. 17), delt mellom Deichmanske bibliotek og Munch-museet.
Konklusjonen er likevel at det «ikke er forsvarlig å fremme forslag om
endelig kostnadsramme på et så tidlig stadium». Siv.ing. Per Amund
Gulden har vært behjelpelig med å gjennomgå kalkylene.
9 Opplysning fra bystyrerepresentant som ikke ønsker sitt navn gjengitt.
10 «Munchs malerier tåler ikke flytting», Aften 11.03.2010, opplyser
at nødkonserveringen var beregnet til 22 millioner frem til 2013.
Beløpet ble bekreftet i «Lytter til nødskrik fra Munch», Aften
09.06.2010.
11 «Nødkonservering av Munch», Aftenposten 28.09.2010. De 47
millioner viste seg å være et totalbeløp til Oslo kommunes kunstsamlinger for en lang rekke ulike aktiviteter (opplyst til forfatteren
av museets ansatte). Beløpet kom frem da byrådet sammenkalte
til pressekonferanse i Munch-museets konserveringsavdeling for å
«lekke» fra neste års budsjett. Interessant nok skjedde dette uken
efter at motstanden mot Lambda manifesterte seg i vår overlevering
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av oppropet til byrådet 20.09.2010 (Appendiks 2, s. 118), se Aftenposten 21.09., «Gir ikke opp Munch. Kjemper for Tøyen. Ikke for
sent for politikerne å snu.»
12 Byrådssak 137/09, 2006 (note 3 ovenfor), s. 20-21.
13 Kommunal Rapport 24.08.2010. Rapport fra en arbeidsgruppe
levert til kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp), med anvisning om halvert energiforbruk i norske bygg. En stortingsmelding vil
bli lagt frem i 2011. «Jeg kan allerede nå love å stramme inn kravene
til nybygg» sier statsråden.
14 «Vår eller høst 2011» ifølge byrådsleder Stian Berger Røsland den
20.09.2010, jfr. note 11 ovenfor. Se note 19 nedenfor for de siste
opplysninger.
15	Hverken fra Veterinærhøgskolen eller Ås forelå det noe initiativ eller
ønske om fusjon eller flytting.
16 Alle vurderinger om flytting av Munch-museet er underordnet
«den politiske visjon», Kjell Veivåg (V) i e-post til Kamilla Aslaksen
21.04.2009
17 «Flytting av Veterinærhøgskolen blir dyrere» (Aften 21.07.2010),
«Veterinærhøgskolen bør bli» (Aften 22.07.2010), «Bønder sine
økser brynte» (Aftenposten 25.07.2010), «Hvem bryner sine økser?»
(Aftenposten 31.07.2010).
18 «Tror ikke på flytting. Flytteomkostningene blir store, og driftsutgiftene i Ås vil bli større enn de er i dag. Dette er et problem,» sier
Røsland og tror flytteplanene vil gå over (Aftenposten 28.08.2010).
Se også det avbrutte søppelprosjektet på Klemetsrud i år, nevnt
nedenfor.
19	Under Oslo kommunes informasjonsmøte i Bjørvika 29.08.2010 ble
opplyst at man arbeidet med minst fire alternativer for Lambda etter
Riksantikvarens og Byantikvarens foreløpige innsigelser. Forslag til
ny reguleringsplan skulle foreligge ved årsskiftet, med «miljørapport»
fra konsulentselskapet KAM Energi. En måned senere opplyser
byrådsleder Stian Berger Røsland at tidspunktet blir forsinket til vår
eller høst 2011 (se note 14 ovenfor). NB: Mens denne artikkel står i
korrektur sender kulturbyråd Torger Ødegaard et notat til bystyrets
organer, ref. 200904773-61 (arkivkode 830), dat. 19.11.2010,
om at Riksantikvarens innsigelse minst betyr utsettelse til høsten:
Byrådet «vil ikke kunne fremme reguleringssak våren 2011. Videre
betyr risikoen knyttet til reguleringsplanen og hensynet til forsvarlig
økonomiforvaltning at … oppstarten av forprosjektene avventer en
mer avklart reguleringssituasjon.»
20	Notat til byrådets organer 27.11.2006 (note 2 ovenfor).
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21 I perioden 2006-2009 sto prisene for boligbygg praktisk talt stille.
Indeksen var 109,6 i 1. kvartal 2006 og 110,3 i samme kvartal
2009. Opplyst av Jon Olav Folsland, Statistisk sentralbyrå (e-post
01.08.2010).
22 Aftenpostens økonomibilag 30.08.2010, også for Holmekollbakken
og Flexus.
23 Brukernes prioritering av HolteProsjekts alternativ B1, nybygg
ved siden av det nåværende museum, «gir Munch-museet de mest
gunstige driftsforhold i anleggsperioden. I tillegg gir alternativet
mulighet for å anvende eksisterende anlegg til andre formål uten
nevneverdige tilleggskostnader. Det innebærer … en betydelig
tilleggsverdi for Oslo Kommune», notat til bystyret fra kulturbyråd Anette Wiig Bryn, 27.11.2006. Nybygget Lambda skal derimot
inneholde både Munch- og Stenersen-samlingene og Rolf Stenersens
navn slettes, avgjort av kulturbyråd Torger Ødegaard i strid med
givernes ønsker.
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Kan Lambda bli et godt museum?
Jeremy Hutchings og Erling Skaug1

Oppføring av et nytt museum er en opplagt anledning til å etablere
et bygningsmessig grunnlag for stabilt innendørsklima og redusert
risiko for utstilling og oppbevaring av samlingene. Det foreslåtte
nye Munch-museet må vurderes i dette perspektiv. Vinnerutkastet
er blitt kritisert for sitt utseende, sin plassering i siktlinjen mellom
Middelalderbyen og Akershus festning og sitt skjemmende naboskap
til Operaen, mens dets museumstekniske sider har vært lite berørt i
debatten.
Kort bakgrunn for nybyggplanene. Bystyret i Oslo vedtok i desember
2005 enstemmig å bygge ut Munch-museet på Tøyen. To og et halvt
år senere (vedtak 27. mai 2008, fulgt av vedtak 3. s eptember
2008) bestemte bystyret seg for å flytte museet til Bjørvika og
å utlyse arkitektkonkurranse. Konkurransegrunnlaget er datert 5.
januar 2009.2 Konseptet Lambda av Juan Herreros ble kåret som
vinner allerede 27. mars, og utkastene utstilt i mai.3 Deretter skrev
Munch-museet en rom- og funksjonsanalyse der kravene til bygget
ble spesifisert.4 26. august 2009 ble så Lambda vedtatt i bystyret.
Vedtaket om plassering av Lambda på Paulsenkaia ble fulgt av et
planforslag fra utbyggerselskapet HAV Eiendom a/s, utlagt til høring
4. februar 2010 med høringsfrist 17. mars.5 Forslaget forutsetter ny
reguleringsplan i området, da den eksisterende reguleringsplan på
seks etasjer ikke tillater Lambdas 14 etasjehøyder. Høringen gir Riks
antikvaren myndighet til innsigelse mot ny reguleringsplan, som i
så fall må stadfestes av Miljøverndepartementet. Bygget vil da ikke
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kunne reises. Det antas at en uavhengig vurdering av Lambda vil ha
betydning i prosessen.
En kortversjon av det følgende sto i Aftenposten 9. februar 2010.
Kommentar fra kommunens kulturetat og den prosjektansvarlige
fulgte 21. februar, med replikk fra oss den 28. februar.6 Oslo kommune ga forøvrig en fire-siders fremstilling av prosjektet i sitt informasjonsblad for februar.7 Det har også vært holdt offentlige møter for
å informere publikum og skape forståelse og begeistring for Lambda
og utbyggingen i Bjørvika.8 En elektronisk første versjon av denne
artikkel ble sendt bystyrets og byrådets medlemmer i slutten av mars
2010.
I det følgende beskriver vi først noen basiskrav til et museumsbygg,
og knytter disse til Lambda. Deretter tar vi opp det tekstmaterialet
som allerede er nevnt, i den grad det angår sakens museumstekniske
sider.

1 Ideelle museale krav og lambda
Klimapassivitet i museer. Stabilt innendørsklima, optimalisert
for samlingene, er et musealt primærkrav. Kunstverk er, både på
kort og lang sikt, ytterst sårbare for klimatiske variasjoner. I denne
sammenheng spiller museumsbygningen selv en vesentlig rolle: Et
grunnleggende prinsipp for stabilitet, sikkerhet og ressurseffektivitet
er en bygning med høy termisk treghet, redusert ytterflate i glass og
flerlagsglass, samt tilpasset solavskjerming og kompakt form med
minimal overflate i forhold til volum9 (jfr. idealmodeller som kulen
og kuben). En maksimalt klimastabil side er den som vender mot
bakken. Disse elementære forhold taler for velutviklet bakkekontakt
og lave, tilnærmet kubeformete bygninger. Lambda-tårnet er den
motsatte modell.
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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.

Høy termisk treghet og buffereffekt i bygningsskallet er et ufravikelig
krav, som først og fremst kan imøtekommes med tykke vegger og
reduserte vindusåpninger. Likevel vil slike tiltak bli ineffektive hvis
bygningen ikke er tett forseglet, dvs. har lav luftutveksling.
Lambdas glassarealer utgjør iflg. tegningene ca. 30 % av bygnings
volumet, med åpen adgang til utstillingene (fig. 1). Dette motarbeider
effektivt de nevnte krav: Glassdelen av bygget, med rulletrapper og
«mingleplass», vil reagere raskt på ytre klimaendringer, og innemiljøet
vil destabiliseres når endringene brer seg uhindret til utstillings
områdene i byggets betongkjerne. Betong er forøvrig uten evne til
å utjevne klimatiske skiftninger, slik et hygroskopisk materiale vil
kunne ved å avgi og oppta fuktighet i luften. Problemet kan bare
løses med et dobbelt sett av dører eller sluser for å redusere luftsirkulasjonen.
Klimaanlegg som pris- og risikofaktor. Lambdas bygningsmessige ulemper forutsetter et omfattende klimaanlegg. Med byggets
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eksponering for det ytre miljø gjennom glasspartiene vil som nevnt
skiftninger raskt forplante seg til inneklimaet og utstillingsrommene.
Et klimaanlegg må da kunne utligne raske og kompliserte vekslinger
i temperatur og relativ luftfuktighet, dvs. rask avfukting og tilleggsbefuktning. Slike anlegg er i beste fall svært kostbare i installasjon,
drift og vedlikehold. De vil også kreve kanalanlegg med store diametre
for å redusere støy, noe som både vil ta mye plass og blir vanskelige
å inkorporere i et allerede konsipert romdesign. Vi kommer tilbake
til museets egne spesifikasjoner nedenfor.
Over 50 års internasjonal erfaring har vist at klimaanlegg også er
upålitelige. Hvis man gjør seg totalt avhengig av et kunstig opprettholdt
klima i et uegnet bygg, kan svikt, som garantert vil inntreffe, kunne få
katastrofale følger for samlingene – ofte verre enn om man ikke hadde
installert anlegg overhodet. «Passiv kontroll», med bygningen som
verktøy, er en sikker og ressursbesparende løsning som bærekraftige
prosjekter for fremtiden må satse på. En permanent kamp mellom
motstridende faktorer, som Lambda-prosjektet har valgt, er ikke bare
ressurskrevende, men også et typisk tegn på konflikt mellom design
og funksjon.
Lysnivå. I utstillingsrom for malerier tillates maksimum 250 lux, for
papir 50 lux. En solskinnsdag ute kan gi 100 000 lux, hvilket rimeligvis
kan gi minst 10 000 lux inne i glassområdene. Uten overgangssoner
med gradvis redusert lys blir kontrasten til utstillingsområdene stor
(jfr. fig. 1). Ett eksempel: Allerede i 1960-årene ble draktavdelingen i
Victoria & Albert Museum i London utstilt i områder der publikum
først ble ledet gjennom rom med trinnvis neddempet lys. En omstil
ling på flere minutter kan i motsatt fall trenges før den besøkende
venner seg til det lavere lysnivå. Ubehaget ved å tre direkte ut i lyset
igjen (blending) blir også merkbart. Lambdas direkte forbindelse
mellom glassområder og utstillingsrom vil gjøre både lyskontroll for
samlingene og publikums omstillingsmulighet vanskelig, slik bygget
er konsipert.
Høyhusproblematikken. Problemet med høye bygninger er deres
operasjonelle ineffektivitet. Intern flytting av kunstverk (her opptil
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4,5 x 11,5 m) blir bestemmende for heiser, dører og passasjer mellom utstillinger, magasiner og konserveringsatelier. Ulempene for
publikum ble påpekt allerede ved anmeldelsen av vinnerutkastene:
«Erfaringene fra kritikerroste og vertikale New Museum i New York,
som ble innviet i fjor, viser at publikum tilbringer mye tid foran og
i heiser. Vil besøkende tilbringe mer tid i rulletrappene enn foran
Munchs kunst?»10
	Mer alvorlig er det at fluktveier, sikring ved brann og andre nødsituasjoner blir mer komplisert og risikofylt enn i lave bygg. Direkte
brannskader, alvorlige nok, er ikke den eneste bekymring i denne
forbindelse. Røk og varme er også en alvorlig trussel mot kunstverk.
Hvis en brann begynner i én del av bygningen, er det kritisk viktig at
røkfylt luft kan hindres i å spre seg til resten av bygningen. Høye bygg
og åpne heissjakter vil virke motsatt. At fluktveier for publikum og
nødtransport av kunstverk i krisesituasjoner blir betydelig vanskeligere
i høybygg enn i lave bygg, sier seg selv. Fasadens vindtetthet blir også
mer kritisk i høye bygninger, i betraktning av trykkforskjeller oppe
og nede. Kontroll av trekk og temperatur blir vanskelig. Generelt
ligger forøvrig total kvadratmeterpris for høye prestisjebygg grovt
regnet 50 % over to-etasjers bygg.
Sjøluft. Bør et museum ligge ved sjøen? Mulige skader fra sjøluftens
kloridinnhold er én faktor. Høye nivåer av salt i kystområder virker
katalyserende på annen aggressiv forurensning i byluft.11 Biltrafikk og
fyring gjør luftkvaliteten i Bjørvika utilfredsstillende både med hensyn
til NOx og PM10.12 Det antas at den vil bedres, men knapt bli ren,
når det planlagte veisystemet er gjennomført.13 Målinger viser at oson,
sterkt nedbrytende på malerier og andre museumsgjenstander, kan øke
inntil 30 % i havnestrøk.14 Luftfiltrering kan redusere dette, men øker
driftsomkostningene. Den gjennomsnittlige relative luftfuktighet på
årsbasis er avgjort høyere i Bjørvika enn i Tøyen-området.15
Fremtidig havnivåstigning har vært beregnet til mellom 21 og 76
cm pr. århundre i Oslo-området. En forventet stormflohøyde hvert
hundrede år (den siste var i 1914) vil da kunne nå 2,70 m.16 Operaens
sikkerhetsmargin er 2,60 m.17 Potensielt betyr altså plassering i sjøkanten øket risiko.
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2. Momenter fra oppdragsgiversiden
Konkurranseprogrammet og juryens arbeid. Juryen hadde ett
møte med representanter fra Munch- og Stenersenmuseene 20. mars
2009, og avga sin vurdering 27. mars. Innledningsvis konkluderer
juryrapporten med at Lambda «må utvikles videre og mer inngående
i samarbeid med museets brukere», at «energibruk, miljømessige sider
… må utvikles videre, med vekt på de punktene som er påpekt i rapporten», at prosjektet «bringer en viktig konseptmessig forståelse til
konkurransens kompliserte planløsnings- og utformingsoppgaver»,
men må «tegnes om i samsvar med juryens rapport og fremtidige
brukeres behov».18
Det fastslås at «det overordnete mål for Bjørvika er (å bli) et
foregangsområde for bærekraftig byutvikling», og at man derfor har
premiert «robuste museumskonsepter» med «potensial til å oppfylle
et energimål som ligger godt under offentlige krav og til å bli iverksatt som bærekraftige prosjekter». I en «helhetlig tilnærming» skal
bygningen «ha et godt gjennomtenkt energikonsept» og «minimalisering av energibehovet.» Nettopp på dette punkt har juryen innvendinger mot Lambda, som trenger «ytterligere tiltak og endringer … for
å nå konkurransens mål for energibehov», og tror åpenbart at dette kan
justeres underveis. Størrelsen av nødvendige ventilasjonskanaler (med
støyisolasjon) er nevnt ovenfor, noe juryen også innser: «Luftfordelingssystemet gir grunn til en viss bekymring. Lufttilførselen er i kontakt
med betongveggen på østveggen og det vil skje en varmeutveksling her.
Avstanden til luftkondisjoneringsanlegget er lang og tidsintervallet
betydelig. Det kan derfor bli svært krevende å kontrollere systemet,
tatt i betraktning de strenge kravene til temperatur og fuktighet.»19
Når det også tilføyes at «nyskapende løsninger med lave energikrav
bør premieres», og at «tekniske anlegg skal ikke kompensere for en
dårlig utformet bygning» er det vanskelig å forstå hvorfor Lambda
ble premiert. Avgjørelsen er selvmotsigende.
	Øyensynlig har andre faktorer fått forrang. Konkurranseprogrammet opplyser at «Oslo ønsker en ‘ikon-bygning’ som … en verdig
ramme … og signal» om Munch-samlingens betydning. Juryen
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virker noe overrasket over at mange av prosjektene i den forbindelse
har valgt «et svært ekspressivt formspråk og med plassering av en
ny og visuelt sett svært dominerende bygning som skaper vanskelige kontekstuelle forhold», likeså at flere av forslagene «har meget
sterkt preg av ‘signature architecture’ der den enkelte profilerte
arkitekt bringer med seg sin arkitektur som en merkevare inn i
Bjørvika».20
	Men i den offentlige debatt efter kåringen ble Lambda nettopp
kritisert som en gjentagelse av Herreros’ hotell på Las Palmas, altså som
«signaturarkitektur». Øyensynlig har juryen ikke oppdaget dette selv.
Juryen har videre diskutert hvorvidt museet «skal bli et arkitektonisk
symbol for Edvard Munchs liv og verk», og mener at «arkitekturens
potensielle ikonografiske innhold må ta opp samtidens demokratiske
verdier fremfor å bruke historiske eller symbolske representasjoner
som arkitektonisk representasjon».21 Herreros selv har lagt vekt på at
bygget nettopp skal symbolisere Edvard Munch – hans unike person,
liv og verk, grenseoverskridende og kontroversiell i sin samtid, med
byggets knekk som referanse til et (lite kjent) fotografi av kunstneren
stående i hagen med litt lutet nakke. Hvorvidt denne symbolske representasjon, som juryen ikke synes å ønske, oppveies av byggets uttrykk
for å har tatt opp «samtidens demokratiske verdier», er vanskelig å
avgjøre da kriteriene ikke er definert. Uansett må man spørre om
Herreros hadde fotografiet av Munch i tankene også da han tegnet
hotellet i Las Palmas.22
Det er mulig at den begrepsverden som arkitekt og jury her og andre
steder går inn i, vil kunne oppfylle sosiologen Jon Elsters definisjon av
«bløt obskurantisme».23 I mangel av andre holdepunkter virker det som
om de grunnleggende tekniske krav til et moderne museumskonsept
er kommet i bakgrunnen for meta-kunstneriske betraktninger og
oppdragsgiverens ønske om å bruke museet som et blikkfang («signal
bygg», «ikonbygg») for Oslo i sjøkanten. I sin markering av nettopp
dette gjør juryen seg også skyldig i en virkelighetsfordreining.24 Til
takene for redusert energibruk overbeviser heller ikke som redning
for konseptets grunnleggende uegnethet.25
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Synspunkter fra kommunen. Her er meningene delte. Eiendomsog byutviklingsetaten i Oslo «har uttalt seg tvilende til om bygget vil
bidra til å nå Oslo kommunes mål om reduksjon av CO2-utslippene
med 50 %». Kritikken av bygningen som et energisluk ble også tidlig
fremmet av Arbeiderpartiets bystyremedlemmer og Bellona. Byrådet
var kjent med disse advarslene i forbindelse med avstemmingen den
26. august 2009, men avviste dem som «partipolitiske utspill» og
«justeringsspørsmål».26 Mens bystyrevedtaket om å bygge ut Munchmuseet på Tøyen var enstemmig vel tre og et halvt år tidligere, ble
Lambda i Bjørvika vedtatt med ca. 60 % flertall.
I replikk til vårt avisinnlegg 9. februar 2010 opplyser prosjektansvarlig
Bjørn Sund og kulturetatens Lise Mjøs 21. februar at innvendingene
også skal være reist av Munch-museet «etter at (vår uthevelse) Lambda
vant konseptkonkurransen», og at «oppgaven nå er å finne løsninger for
alle museumstekniske forhold». At man håper å kunne løse de fundamentale problemer i et slikt konsept ved å lappe på det post festum, er
bemerkelsesverdig. Mer presist hevder Sund og Mjøs at utstillingsrommene skal få «klimasluser for å sikre stabilt klima- og dagslyskontroll».
Tilfredsstillende ombygninger til disse formål vil føre til noe helt annet
enn det som vises i høringsutkastet pr. 4. februar 2010 (jfr. fig. 1) – og
bør efter vår mening føre til et helt annet bygg.
Ole Slyngstadli fra kommunens kulturetat, koordinator for brukermedvirkningen for det nye Munch-museet, hevder – på brukergruppenes vegne – at Lambdas «tårn … er et godt system både logistisk,
miljø- og sikkerhetsmessig» (Oslonå nr. 1, februar 2010). Med sin
manglende museumsfaglige bakgrunn kan den kommunale koordinators sviktende innsyn i ulempene for nettopp disse tre aspekter ha
overskygget kvalifiserte synspunkter ellers i brukergruppen.
Synspunkter fra museet. Brukerspesifikasjoner finnes både i
konkurransegrunnlaget fra januar 2009 og i rom- og funksjons
analysen åtte måneder senere.27 Dokumentenes spesifikasjoner for
klimakontroll er diskutable.
Det absolutte klimakrav til områder der det oppbevares kunst ble
opprinnelig satt til 50 % relativ luftfuktighet (toleranse pluss/minus
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5 %) ved 20 grader C (pluss/minus 2 grader C). For papirmagasiner
er kravet en temperatur under 15 grader C og 50 % relativ luft
fuktighet (pluss/minus 5 %).28 Årssykler og toleransenivåer ved svikt
i anlegg og andre tilfeldigheter er ikke nevt. Men slike krav har bare
vist seg oppnåelige på museumsnivå med særdeles sofistikert mekanisk luftkondisjonering. I nyere tid har slike krevende spesifikasjoner
vist seg som ressurssløsende og teknisk sett ekstremt vanskelige å
opprettholde. Dette har ført til nye standardnormer, som lenge har
vært under arbeid i det internasjonale konserveringsmiljøet og blir
vedtatt i Norge senere i år.29
Selv om kravene senere ble modifisert,30 kan man spørre hvorfor en
utdatert tilnærming til klimaproblematikken, med urealistisk rigide
og abstrakte krav, ble lagt til grunn for en ny museumsbygning. En
aktuell tilnærming til problemet innebærer at samlingene ikke flyttes
til klimatiske forhold som er forskjellige fra dem de allerede har vent
seg til. Dette krever primært en kartlegging av klimaforholdene på
stedet i dag, som øyensynlig ikke er gjort.
Synspunkter fra arkitekten. Juan Herreros skal ifølge Dagbladet (26.
august 2009) selv ha uttalt at det ikke var noe mål å komme frem til
et ressursbesparende resultat.
I en avisreportasje i Aftenposten (29. januar 2010), samt under et
offentlig møte i Sentrum Scene i Oslo 2. mars, hevdet Herreros at
vertikale museer er på moten, og nevnte blant annet Tate Modern
i London og New Museum i New York. Eksemplene er villedende.
New Museums logistiske ulemper ble, som nevnt ovenfor, oppdaget
snart etter åpningen.31 Er Tate Modern et vertikalt bygg? Museet
holder til i en nedlagt kraftstasjon, 200 m lang, 152 m bred og 35
m høy. Gjennomsnittsforholdet mellom bredde/lengde (352 m : 2 =
176 m) og høyde (35 m) er 5 : 1, altså et utpreget horisontalt, ikke
et vertikalt bygg. Det planlegges et tilbygg i form av et vridd tårn,
som bl.a. skal romme inngangslobby med billettsalg og informa
sjon, en avdeling for «performance and events», didaktisk avdeling,
studierom med pc-stasjoner, videorom, mindre skiftende utstillinger,
auditorium, møte- og seminarrom, kafé, restaurant, utsiktsterrasser
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og andre publikumsfasiliteter. Men samlingene vil fortsatt være i det
eldre horisontale bygget.32
(Et personlig inntrykk: Under en samtale med Juan Herreros i
Sentrum Scene 2. mars 2010 påpekte den ene av forfatterne (E.S.)
at Tate Modern var fem ganger så langt som høyt, og dermed ikke
et vertikalt bygg. Herreros svarte at «vertikalt» for ham var et «høyt»
bygg, proporsjonene var uinteressante. Han hadde tillit til at alle
klimaproblemer rent teknisk kunne la seg løse. Andre prioriteringer
sto på agendaen: «We are trying to make an exceptional and unique
building, a landmark» – forsåvidt i overensstemmelse med en del av
oppdraget.)

3. Sluttkommentar og oppsummering
Etter vår mening er Lambda uegnet som museumskonsept. Vertikale
bygg er gunstige sett ut fra plassmangel og tomtepris, men museer
stiller helt andre krav.33 Et museumsbygg må gi den best tenkelige
oppbevaring av uerstattelige kunstverk. All risiko må reduseres til et
oppnåelig minimum og forenes optimalt med hensynet til publikum.
Museer blir derfor praktisk talt aldri bygget vertikalt, heller ikke med
store glassflater. Å la et uegnet bygg kompenseres med klimaanlegg
er dårlig design, ressursslukende og uforenlig med prinsipper om
bærekraftig utvikling. Høyhus er dessuten generelt mer kompliserte,
usikre og ressurskrevende i oppføring og drift.
Arbeidet går nå inn i den avsluttende fase fra konsept til prosjekt
(«RIBA stages C, D and E»34). Konkurransegrunnlaget viser klart at det
har sviktet i utformingen av adekvate krav i forprosjektfasen («RIBA
stages A and B»). Mangelen på klare, forhåndsdefinerte kriterier for
et funksjonelt museumsprogram har ført til valget av en bygning som
bare med meget store vanskeligheter og omkostninger kanskje kan
nærme seg enkelte moderne standarder. Oppdraget har vært å forene
to målsetninger – både blikkfang og museum – et potensielt dilemma
md implikasjoner som hverken arkitekt, jury eller Oslo kommune synes
å ha gjennomskuet, og dermed valgt blikkfanget.
78

kan l am b d a bli et g odt museum?

En konsekvensutredning bør nå overveies. Det er ikke for sent å
revurdere både plassering og prosjekt for å fastlegge gjennomførbarhet
og pris på forhånd. Uansett om intensjonene kan ha vært gode må
planlegging og resultat så langt sies å ha ført til et «kapellanens egg»
(curate’s egg), i sin opprinnelige betydning:

Fig. 2. Bishop: «I’m afraid you’ve got a bad egg, Mr Jones»; Curate: «Oh, no,
my Lord, I assure you that parts of it are excellent!» («Sann ydmykhet» av
George du Maurier, opprinnelig publisert i Punch 1895)
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Noter
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17 Opplyst telefonisk av Snøhetta arkitektkontor, januar 2010.
18 Juryrapport 2009, s. 9.
19 Juryrapport 2009, s. 25.
20 Juryrapport 2009, s. 12–13. Det er selvinnlysende at klare premisser
er av vital betydning for et vellykket arkitekturprosjekt og avgjørende
for en velorganisert prosess. Begge deler mangler åpenbart i dette tilfelle, noe som viser seg i juryens respons. Et veldefinert konkurransegrunnlag kan beskrives som «a lighthouse in the sea of chaos», noe
som i dette tilfelle synes å ha gått tilbunns. Se Wilson, G. (1999)
«The brief: the ideal and the reality», i May Cassar (red.), Delivering
a successful museum building, The Royal Armouries (Leeds).
21 Juryrapport 2009, s. 12–13.
22	Påpekt av arkitekt Karl Henrik Seemann, «Lambda-arkitektens lumbago», Aften 11.03.2010.
23 Elster, J. «Vitenskapelig obskurantisme», foredrag på Det norske
Videnskaps-Akademi 19. 02.2009.
24 Juryrapport 2009, s. 21: «Prosjektet har alle de egenskaper man
venter av et monumentalbygg, samtidig som det har nødvendig
respekt for intensjonene i eksisterende regulering.» Påstanden
gjentas på s. 23: «Lambda er et konsept som tilpasser seg regulerings
planen, både når det gjelder regulering og prosjektering.» Som kjent
er prosjektet tvert i mot uforenlig med den eksisterende reguleringsplan,
og forutsetter tillatelse til å innføre ny reguleringsplan i efterkant:
«Intensjonene» i et seksetasjers område kan ikke omfatte 14 etasjehøyder. I resten av avsnittet på s. 21 legges det vekt på blikkfang
effekten, holdt i juryens spesielle prosastil.
25 Juryrapport 2009, s. 25.
26 Alle uttalelser er hentet fra Dagbladet 26.08.2009.
27 Konkurransegrunnlag 2009; Balas 2009.
28 Konkurransegrunnlag 2009, s. 23. «De tekniske anleggene vil bli
dimensjonert for fremtidige utvidelser og høyere besøkstall. Det skal
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to limit climate-induced mechanical damage in organic hygroscopic
materials.
30 Balas, G. (2009) kapittel IV, s. 91–101.
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Bærekraftige museumsbygg
Jeremy Hutchings
Dedikert til minnet om Alf Bøe, tidligere
direktør for Munch-museet, som til det
siste engasjerte seg sterkt i denne saken og
uttrykte ønske om en artikkel om dette tema.

Denne artikkelen vil drøfte begrepet bærekraft i forhold til ressursbruk
ved eventuell flytting av Munch-museet fra dets nåværende beliggenhet på Tøyen til en ny bygning ved Oslos sjøside. Dagens museums
bygning ble oppgradert og utvidet i 1991–1993 (Bøe 2010). Spørsmålet
stilles her om det er helt nødvendig å avskrive det nåværende Munchmuseum som museumsbygg. Forfatteren setter også spørsmålstegn
ved om Lambda-konseptet, vinnerutkastet i arkitektkonkurransen, er
et bærekraftig alternativ som nytt museumsbygg. Svarene avhenger av
en mer generell diskusjon om hva som gjør bygninger bærekraftige.
Håpet er at en åpning av denne debatten vil føre til videre betraktninger rundt dette viktige temaet i tiden fremover.

Museer sett i forhold til bærekraftig forvaltning av ressurser
Ideelt sett kan museer og kunstgallerier beskrives som rasjonelt
organiserte institusjoner med et klart formål i forhold til samfunnet
forøvrig. På sitt beste oppnår de sine mål med maksimal effekt og
minimalt ressurstap (Weil 2002). En slik optimal balanse mellom
sosial institusjonsverdi og kostnader utgjør den ønskelige grad av et
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bærekraftig museum. Denne balansen blir skarpt fokusert når valget
mellom å flytte et museum, eller oppgradere og utvide et eksisterende,
sees i forhold til en bærekraftig utnyttelse av ressursene. Gitt dagens
aktuelle forslag om å flytte et antall museer i Oslo, vil denne artikkelen diskutere bærekraft og ressursbruk som overordnede relevante
prinsipper for slike vedtak.
Slike prinsipper er like viktige for organisering og forvaltning
av kulturarven som for alle andre aspekter av samfunnslivet. Den
voksende erkjennelse av deres betydning i en verden stilt overfor
klimaendringer og minskende naturressurser har gitt disse prinsippene en nøkkelposisjon i avgjørelsesprosesser innen mange sektorer
– konkret også i museumsetaten og fortidsvernet. Bærekraft, og i
særdeleshet bærekraftig utvikling, er i økende grad en uttalt målsetting på nesten alle samfunnsområder. Ved sin omfattende relevans blir
begrepet ofte uttrykt som tre bæresøyler for fremtidig menneskelig
eksistens, nemlig de samfunnsmessige, økonomiske og miljømessige.
Hvis fokus flyttes videre til kulturarven, reises en fjerde søyle, selve det
fysiske materiale. Selv om begrepet bærekraft høres enkelt ut, er det
vanskelig å bruke på en rekke områder da tolkningen kan være uklar.
Begrepet er også blitt brukt misvisende i markedsføringssammenheng,
med en viss offentlig og faglig forvirring som resultat. Forhåpentligvis
vil denne artikkelen bidra til å klargjøre noe av dette.
Bærekraft som moderne begrep oppsto ved FNs miljøkonferanse
i Stockholm 1972 (UNEP 1972), og ble ansett som et revolusjonært
gjennombrudd for en balansert forvaltning av verdens natur- og
kulturressurser. Innen kulturarvfeltet anerkjente UNESCO samme
år plikten til å sikre disse ressursenes «identifisering, beskyttelse og
overlevering til fremtidige generasjoner» (UNESCO 1972: Art. 4).
Mens «bærekraft» i moderne betydning altså kan dateres til 1972,
ble «bærekraftig utvikling» først definert av Brundtland i 1987 som
«development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs»
(WECD 1987). Selv om begge begreper ble vidt anerkjent som viktige
har det gått langsomt med å sette dem ut i livet, kanskje mest av
praktiske grunner. Først nylig har utslagene av klimaendringer lagt
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ytterligere press på behovet for bærekraftig praksis i alle livets forhold.
Ifølge aktuell forskning vil den nåværende økning i klimautslipp
sannsynligvis få den gjennomsnittlige globale temperatur til å stige
med mellom 1,1 og 6,4 °C ved århundrets slutt (IPCC 2007). For
å unngå de verste konsekvenser av disse endringene må «Annex
1»-landene redusere menneskeskapt CO2-utslipp med inntil 80 %
under 1990-nivået innen 2050 for å stabilisere atmosfæren under
det beregnede katastrofenivå, dvs. klimasammenbrudd (Gupta et al.
2007). Bygninger spiller en hovedrolle her, som den største enkelt
faktor for klimaendringer: Konstruksjon, drift og vedlikehold av
verdens bygningsmasse er beregnet til å utgjøre 50 % av all energibruk,
og bidrar til mer enn 50 % av utslipp som fører til global klimaendring
(Smith 2005). Det er mot denne bakgrunn det anbefalelsesverdige i
å flytte Munch-museet fra Tøyen til den foreslåtte Lambda-bygning
ved Oslos sjøside må vurderes.

Tilslutning til bærekraft som begrep
Så langt er begrepet altså basert på behovet for respons på bekymringer
i forhold til klimaendring, energibruk, ressursmangel, forurensning og artsutryddelse. Behovet for handling gjelder konstruksjon og
drift av alle bygninger, inkludert museer. Bærekraft som mantra kan
oppsummeres som tilrettelegging av et maksimum av meningsfylte
fordeler og samtidig redusere, gjenbruke og resirkulere ressurser for å
minimalisere belastningen på miljøet. Det ledende prinsipp, å «tenke
globalt og handle lokalt», får nå økende anerkjennelse i nesten alle
sammenhenger. Samtidig som dette er økonomisk fordelaktig for
offentlige institusjoner med begrensede midler, oppmuntrer det et
miljømessig og sosialt ansvar i design og drift av bygninger, samt
økt livskvalitet. Museumssektoren skiller seg ikke fra andre sider av
samfunnet i så måte.
	Tilslutning til den ethos som begrepet bærekraft innebærer i våre
omgivelser er særlig viktig ved vurdering av saneringsspørsmål.
Bygninger er på den ene side reservoarer av innebygget miljø- og
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energikapital, og på den annen side betydelige avfallskilder. Anslag
i Storbritannia viser at omtrent en tredjedel av alt avfall i samfunnet skapes av bygningsindustrien (DFRA 2007). En eksisterende
bygnings innebyggede miljøenergi, i form av treverk, stein, tegl, glass
og metall, representerer en investering for fremtiden. Mengden av den
energi dette representerer, som potensielt kan omdannes til avfall, er
betydelig.
Det kan hevdes at oppussing og oppgradering alltid vil innebære
en mindre miljøbelastning enn konstruksjon av en tilsvarende ny
bygning. Gjenbruk av eksisterende strukturer reduserer uvilkårlig
behovet for å produsere nye byggematerialer, som i mange tilfeller
krever ekstremt energiintensive fremstillingsprosesser. I tillegg kommer
den åpenbare fordel at den eksisterende bygning kan brukes istedenfor
å bli kassert. Riving og avfalltransport gir utslipp som kan unngås.
Selv om miljøbelastningen ved bortkjøring av avfall kan kompenseres
ved resirkulering, kan den aldri bli null.
Organisasjonsmessig er en kulturverninstitusjon en ytterst kompleks enhet. Den må fylle et vidt spekter av funksjoner, inkludert
fysiske oppgaver som konservering av samlingene, sikkerhet i forhold
til omgivelsene og mer spesielt vedlikehold av selve eiendommen.
Sosiale funksjoner, som tilrettelegging av publikumsadgang, informa
sjon og formidling av kulturarven er vel definert, i mindre grad museet
som et sted for rekreasjon og et forankringssted til fortiden for dagens
mennesker. Det økonomiske og personalmessige ansvar har museer
til felles med mange andre institusjoner som ikke har profitthensyn
som mål.
Det mest fundamentale av alle museets ansvarsområder er kanskje
ansvaret for samlingene og bevaringen av den materielle kulturarv.
Dette representerer en av bæresøylene som museet ikke kan klare
seg uten. De fysiske og driftsmessige aspekter av institusjonen bidrar
til to av de andre søylene: økonomisk og miljømessig bærekraft. Da
gjenstår bare én søyle som ikke må neglisjeres: sosial bærekraft. Mens
den fysiske bevaring av samlingene er en forutsetning for fortsatt bruk,
er på samme måte den sosiale funksjon – innsamling og utstilling av
kunst- og kulturhistoriske gjenstander – et «større og offentlig gagnlig
86

b ære kraft i g e museumsbyg g

formål» (Weil 1990:45). Museer inntar en betydelig større plass i vår
tids samfunnsliv enn tidligere (Stephen 2001). Deres sterkere sosiale
betydning innebærer at kulturinstitusjoner har like mye å si for samfunnsutviklingen generelt som for den mer spesifikke kulturformue
i samfunnsregnskapet. Det må kort sagt innsees at den historiske arv,
representert ved en eksisterende plassering av et museum, i seg selv
er et miljøgode som trenger støtte i fremtiden.
Etablering og drift av museer bør ikke betraktes som noe mål
i seg selv. Det kan bare rettferdiggjøres i form av ett eller flere
offentlige formål som lar seg oppsummere i spørsmålet: Er Tøyen
er bedre sted på grunn av Munch-museet? Hittil har spørsmålet
ikke vært forsøkt besvart, og ingen studie har vært publisert om
virkningen av den foreslåtte relokaliseringen. Å flytte museet fra
Tøyen, hvor Edvard Munch tilbrakte mange av sine oppvekstår,
vil avskjære en betydningsfull forbindelse både for samlingen og
det lokale fellesskap den er plassert i. I tillegg representerer den
nåværende lokalisering et tidligere ønske om å spre kulturinstitusjonene rundt i byen, snarere enn å gruppere dem langs sjøsiden.
Munch-museet, med sitt naboskap til Universitetets Naturhistoriske
Museer, Geologisk museum og Botanisk hage, representerer ett av
flere kulturelle episentre i byen. Konglomeratet av synergi-givende
kulturattraksjoner på Tøyen gir verdifulle økonomiske og sosiale
tilskudd til denne delen av byen – inkludert indirekte økonomiske
fordeler av turisme i området, tilgang til utdannelse og opplysning,
og en forhøyet fellesskapsfølelse.
Flyttingen av museet kan heller ikke hevdes å få positive følger
for samlingens størrelse og dens samfunnsrolle hvis spørsmålet om
virkningen av en flytting forblir ubesvart. Det er derfor vanskelig å
vurdere konsekvensene av disse aspektene, sett i forhold til begrepet
bærekraft, ved å plassere samlingen i Bjørvika. Det som da gjenstår
å diskutere er dette aspektet anvendt på selve bygningen.
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Museumsbygg og begrepet bærekraft
Rent generelt representerer museer og kunstgallerier en meget spesiell
bygningstype, som kombinerer utstilling og bevaring av vår felles
kulturarv med en rekke andre funksjoner. De åpne utstillingsarealene
i slike bygninger må være inspirerende og tilgjengelige. De lukkede
områder må tilby hensiktsmessig oppbevaring for samlinger som
ikke er utstilt. Begge områder må ha et adekvat sikkerhetsnivå både
i fysisk og miljømessig forstand. Det må være nok tilleggsareal til
kontorer, butikk, kafé, studierom, visningsrom og serviceområder.
Funksjonelle rom må være logisk arrangert for enkel tilgang og bruk,
og kombinasjoner der aktiviteter og utstyr i ett område kan utgjøre
risiko for museumsgjenstandene i et annet, må unngåes. Ennvidere,
når verden står overfor en mulig katastrofe hvis klimautslippene ikke
reduseres drastisk, må alle offentlige bygninger, inkludert museer, ha
en plikt til være signalbygg for bærekraft og ressurssparing. Dette er
da også Oslo kommunes uttalte mål.
Både konsipering av et nytt museum og ombygging av et eksisterende gir, på den ene side, store utfordringer i løsningen av dets
funksjonelle behov, og utgjør på den annen side en viktig anledning
til å ta i bruk prinsippene for bærekraft og ressursøkonomisering.
En bærekraftig «grønn» bygning kombinerer gjennomtenkt bruk av
tomt, bygningsdesign og strategi ved byggets oppførelse som holder
dens miljøavtrykk på et minimum. Slik vil bygningen tjene som et
godt foregangseksempel og inspirere til å fremme rasjonell bruk av
energi, øke økologisk bevissthet og demonstrere sosiale verdier både
i dag og for fremtidige generasjoner. Mens slike ambisjoner lett lar
seg tilpasse mandatet for et museum, gjenstår likevel forpliktelsen til
å skape et lavrisikomiljø for samlingene.

Energibruk og musealt innendørsklima
Moderne innstilling til bevaring av kulturarven kan oppsummeres
som organisering av forandring. Inngrepskonservering er uunngåelig
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for gjenstander som er blitt skadet, er i ferd med å bli nedbrutt eller
allerede er nedbrutt hinsides en akseptabel tilstand. Forebyggende
konservering har et langt mer vidtrekkende perspektiv. Basert på
analyse og risikoreduksjon representerer forebyggende konservering
den mest gjennomførbare måte å ivareta et stort antall kunstverk og
gjenstander på samme tid. Prinsippet er å innføre et klima for samlingene med det formål å forsinke deres uunngåelige nedbrytning en
masse, ved å redusere muligheten for skadelige hendelser. I praksis
betyr det at museer plikter å etablere sikre klimaforhold i ethvert
rom som inneholder klimatisk sensitive gjenstander. Tidligere ble
sikre klimaforhold ansett som smale intervaller av relativ fuktighet
og temperatur rundt fastlagte punkter (Thomson 1986). Man har
imidlertid nå erkjent at gjennomføringen av slike strenge grenser
bare kan oppnås – om overhodet – ved installasjon av kompliserte
og dyre anlegg for klimakontroll, og aldri i store rom der personer
beveger seg ut og inn. Installert i et helt museumsbygg vil dette kreve
et omfattende system av maskineri og kanalgjennomføringer som er
ytterst vanskelig både å konstruere og kontrollere, kostnadskrevende
å vedlikeholde, samt enormt energikrevende i drift og som – hvis det
svikter – kan føre til katastrofale skader. Konsentrasjonen av maskineri på ett enkelt sted gir enorme avstander som den behandlede og
resirkulerte luften må reise. Dette krever mengder av energi og vanskeliggjør eksakt kontroll i de enkelte rom av en stor bygning.
For at denslags utstyr skal kunne sikre en stabil relativ fuktighet
rundt 50 %, et typisk innstillingspunkt for klimakontroll i europeiske museer (Thompson 1986), må bygget være godt forseglet
og tungt isolert. Ofte er dette hverken mulig eller ønskelig uten
vesentlige strukturelle endringer og oppgraderinger av bygningen. I
Norge, der temperaturen vinterstid vanligvis faller under frysepunktet, vil forsøk på å opprettholde en relativ fuktighet rundt 50 %
kunne skade bygningen, dersom den ikke er spesielt konstruert for
formålet. I tillegg vil omfattende krav til isolasjon og lufttetthet
være lite forenlig med store glassflater (Thompson 1986) og utstil
lingsrom som åpner seg mot et stort atrium, slik som det foreslåtte
Lambda-konseptet.
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Ett spørsmål som ofte stilles er om klimakontroll må være så hårfint
regulert? Selv om mye taler for de gode sider av dette, har røster i de
senere år gitt utrykk for at graden av nøyaktighet ikke har tilstrekkelig
vitenskapelig grunnlag, og at konvensjonell praksis er i konflikt med
bærekraftprinsippet (Erhardt et al. 2007). I beste fall vil overholdelse
av strenge klimagrenser kunne gi stabile forhold til høye omkostninger, i verste fall vil svikt i det komplekse maskineriet forårsake
vesentlig skade på samlingene og bygningen. Energiforbruket kan
uansett bety en svært høy finansiell byrde på museets budsjett, og
hvis systemet drives med forurensende drivstoff, vil forurensingen
konsentreres der energien genereres. Det er flere rapporterte tilfeller
av museer som med de stigende kraftpriser ikke kan klare driftsomkostningene for sine klimaanlegg, og derfor simpelthen slår dem av.
Dette vil ikke være mulig for den bygningen som nå er foreslått som
nytt Munch-museum.
Et museums håndtering av klimaproblematikken forutsetter
en fullgod forståelse av samlingenes behov. Vanligvis faller det på
konservatoren eller eventuelt det naturvitenskapelige fagpersonale
å spesifisere betingelser som er pragmatiske, bærekraftige og fremfor
alt tar samlingenes sikkerhet i betraktning. Moderne tilnærming til
klimakontroll i museer innebærer at følgende etableres:
•
•
•
•
•

Forhold som forsinker samlingenes nedbrytning
Akseptable forhold for personale og besøkende
Høy grad av stabilitet
Lavest mulig energiforbruk
Begrensning av energivalget til fornybare kilder

Det nyeste skritt i denne retning vil bli offentliggjort som European
Standard prEN15757 i slutten av 2010. Denne standarden beskriver
en prosess, basert på målinger av en samlings tidligere oppbevaringsforhold der små eller ingen skader er registrert. Basert på løpende
månedsgjennomsnitt vil slike historiske data, hvis tilgjengelige, brukes
til å vurdere om og hvordan dagens forhold kan forbedres. En slik
tilnærming, som på det nåværende tidspunkt ennå ikke er feilfri, åpner
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for mer fleksible måter å gjennomføre klimakontroll. Den lover godt
for fremskritt i retning av en bærekraftig klimatisering, gjennom å
definere og opprettholde et tilfredsstillende miljø basert på de lokale
forhold og samlingenes egen relative robusthet, som alternativ til
brede generelle retningslinjer, som kan spores tilbake til 1950-årene
(Plenderleith & Werner 1956) der det ikke tas hensyn til omstendig
hetene. Grensene for relativ fuktighet og temperatur som kan bety
risiko for samlingene og bygningen, vil i praksis velges på grunnlag
av konkrete lokale omstendigheter. Systemet vil tilby logiske måter
å senke vinterklimaet innendørs og vil samtidig redusere risikoen
både for samlingenes skadeeksponering ved raske fluktuasjoner og
høye løpende utgifter. En forbedring av selve bygningen er imidlertid
en forutsetning for å kunne oppnå dette. Følgende skritt er derfor
nødvendige:
1. Et realistisk anslag over samlingenes behov, basert på deres
forhistorie og nåværende tilstand.
2. Vurdere passive kvaliteter (termisk treghet og klimastabilitet) i
bygningen, rommet eller utstillingsmontre der museumsgjenstander oppbevares.
3. Justere det som er nødvendig der det er påkrevet.
En slik tilnærming har som plattform en grunnleggende problematikk, med lavt energiforbruk, passive strategier og aktiv kontroll.
Målet er å skape daglig og sesongmessig stabile forhold til lav pris for
naturen og museet, ved å legge til rette forhold som er tilpasset både
bevaringen av samlingene og menneskers komfort. En sammenligning
mellom nye og oppgraderte bygninger må selvfølgelig ikke bare
regne med driftsomkostningene, men også den energi som brukes til
bygging eller ombygging. Som med alle bygninger er et eksisterende
museum et reservoar av innebygget miljø- og energikapital. Selv om
alternativ bruk av et museumsbygg kan finnes, kanskje uten altfor
mange endringer, er konstruksjonen av et nytt museum en meget stor
investering, både finansielt og energimessig.
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Innebygget energi
Forholdet mellom byggematerialer, konstruksjonsprosesser og
miljøavtrykk er gjenstand for økende kritisk oppmerksomhet.
Bygninger bruker ikke bare energi i drift, men også under oppføring
og ved periodevist vedlikehold. Dette kalles «innebygget energi». Den
første fase av innebygget energi er mengden ikke-fornybar energi
medgått til anskaffelse og produksjon av råmaterialer, fremstilling av
byggeprodukter, transport til byggeplassen og selve oppførelsen. Gjentatt konsum av ikke-fornybar innebygget energi skjer ved vedlikehold,
reparasjoner, oppussing, ombygging og utskiftning av materialer i
løpet av bygningens levetid.
	Pragmatisk sett er mindre og enkle bygninger bedre enn store
og komplekse. Vel utformet planløsning, uten unødvendige sirkula
sjonsområder, høy isolasjonsgrad, velisolerte og få vinduer og høy
skalltetthet er nødvendig. Prinsippet for bærekraft favoriserer monomaterialer, som lettere kan sorteres, gjenbrukes eller resirkuleres i
fremtiden. Materialer med lav innebygget energi, som er lokalt produsert og som fungerer like godt eller bedre enn mer energi-intensive materialer, er opplagte valg. For eksempel har glassvattisolasjon
omkring 30,3 MJ/kg innebygget energi,1 som tilsvarer omkring 970
MJ/m3. Celluloseisolasjon, som fungerer bedre ved lave temperaturer,
har bare rundt 1/10 av den innebyggete energi for glassvatt, 3,3 MJ/
kg og 112 MJ/m3, og er fremstilt av 100 % resirkulerte materialer.
Selv om valget burde være opplagt når dette opplyses, har markedsmekanismene gjort glassvatt mest utbredt i Norge, mens cellulose er
relativt lite benyttet. Bygningsdesign og det maskineri som installeres
i et typisk nybygg, for eksempel klimaanlegg med høy kapasitet,, vil
vanligvis representere 20 til 25 % av den totale innebyggete energi i
konstruksjon og installasjon, og den interne sluttføring 12 til 15 %
av det samme (Cole and Kernan 1996).
Dette betyr imidlertid ikke at kriteriene for valg av materialer,
tekniske innretninger og intern finish bør baseres utelukkende på
deres innebyggete energi. Faktorer som egnethet og varighet må også
tas med i beregningen. For eksempel, ved å velge varige materialer
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til konstruksjon eller oppgradering som eldes hensiktsmessig, kan
klima-avtrykket ved bruk spres over en lang periode. Til tross for
eventuell høy anskaffelsespris vil materialer med lang levetid og behov
for mindre vedlikehold vanligvis spare både energi og penger i det
lange løp.
	Mulighet for tilpassing til skiftende bruk, tatt planmessig i betrakt
ning under konstruksjon eller ombygging, er like viktig som bruk
av lavenergimaterialer og installasjon av energisparende elementer –
ganske enkelt fordi det reduserer behovet for endringer og mulighet
for sløsing. Selvgenerert energi fra fornybare kilder kan redusere
behovet for inntak utenfra, for eksempel solstrøm, vindturbiner og
bruk av naturlig dagslys og naturlig kjøling når det er mulig. Selv om
en norsk naturressurs som vannkraft ikke kan ansees som mangelvare,
vil parkområder med lite behov for vanning, spesielt hvis man bruker
renset vann, representere innsparing i den nære infrastruktur. Når
en bygning blir mer energieffektiv, vil balansen mellom innebygget
energi og bygningens energiforbruk over hele dens levetid endres i
positiv retning. For bygninger som omtales som «null-energi» eller
«autonome» er det klart at den energi som brukes i ytterfasene av
bygningens levetid – konstruksjon og nedrivning – vil gi begrepene
en ny betydning.

Høye glassbygningers bærekraftige troverdighet
På bakgrunn av de ovenfor skisserte prinsipper for bærekraft kan
det drøftes hvorvidt det foreslåtte nye Munch-museet kan anbefales.
Rent generelt er en 57 meter høy vertikal bygning med store glassflater, plassert i vannkanten, ikke et åpenbart valg som en bærekraftig
museumstype. Uansett de energikrevende faktorer som også ligger i
flytting kontra utbygging på stedet, vil dette avsnittet konsentrere seg
om høye glassbygningers egenskaper.
	Hvorvidt høye bygninger er en passende typologi for nåværende
eller fremtidige bysentre, kan diskuteres, særlig i betraktning av den
lavbyggspolitikk som har dominert Oslo tidligere. Det kan hevdes
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at det er økonomisk og bærekraftig med høye bygninger i områder
med høye tomtepriser (Greater London Authority 2008). På den
annen side kan det hevdes at den innebyggete energi som forbrukes
i oppførelsen av høyhus, kombinert med den virkning bygningene
har på det urbane miljø, gjør dem ikke-bærekraftige (for eksempel
HRH The Prince of Wales, 2001). Argumentene for og imot høyhusposjekter som Barcode langs Oslos sjøside vil ikke bli tatt opp
her, da denne diskusjonen kun vil dreie seg om høyhusmuseet som
konsept.
Dessverre er det få eksempler på museumsbygninger av tilsvarende
høyde som Lambda. Bare Guggenheim i Bilbao med sine 57 m og
Naturalis i Leiden, Nederland med 62 m – begge bygd utelukkende til museumsbruk – er funnet sammenlignbare. Proporsjonene i
Guggenheim-museet er imidlertid fundamentalt annerledes. Kanskje
den eneste lignende bygningen er Naturalis, selv om det også her er
store forskjeller. Tegnet av arkitekt Fons Verheijen og fullført i 1998,
er galleriene her begrenset til større flater over de tre nederste etasjene,
og tårnet er kun for magasiner.
	Naturlis-bygget har høy termisk masse og en praktisk talt vindusløs
fasade. Dette bidrar både til å isolere interiøret mot klimatiske ytterligheter samt til en kompakt magasinløsning for en stor samling på en
ekstremt liten tomt. Men bygget er ikke problemfritt, og langt fra en
ideell «grønn» løsning, med sine typiske høyhusproblemer. For eksempel er heislobbyen i hver etasje eksponert for akkumulert solvarme fra
et 1,5 m2 tolagsvindu, noe som medfører et høyt energiforbruk. Dette
skyldes dels bygningstypen, dels sentralsystemet som nødvendiggjør
store mengder kanaler og et stort maskineri for luftsirkulasjonen i
alle rom, og dels den strategi for miljøkontroll som er valgt (Van der
Berg, personlig opplysning).
	Hvis egenskapene for høyhus generelt tas i betraktning, vil følgende faktorer tale mot deres egnethet som museer (basert på Wood
2008):
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• Høybygg krever mer innebygget energi for struktur og materialer.
• Konsumet av driftsenergi er høyere – inkludert heiser og rulle
trapper. Dette kan utgjøre opptil 15 % av bygningens energibruk.
• Vedlikehold og utvendig vask (vinduspussing) blir energi- og
ressursskrevende.
• Virkningen på bybildet er negativ, særlig ved plassering nær
sjøen. Dette inkluderer faktorer som turbulens, trekk samt
skyggedannelse.
• Vindpåkjenningen på bygningen blir sterkere i høyden og langs
sjøen.
• Kravene til forsegling blir høyere, særlige vanskeligheter med å
kontrollere utstillingsrom, og det oppstår behov for mer omfattende klimaanlegg.
• Det blir nødvendig med kunstig belysning, særlig med
Lambdas overgangssoner mellom et vestvendt atrium og østvendte vindusløse utstillingsrom.
• Vertikale trafikkmønstre resulterer i mindre netto utnyttbare
arealer i forhold til bruttoareal, og setter derved begrensinger
for den interne planleggingen.
• Mulighetene for fremtidige endringer i museumsplanen blir
redusert.
• Det oppstår sikkerhetsproblemer, både med hensyn til fluktveier for besøkende og særlig ved evakuering av store kunstverk
fra de øvre deler av bygningen.
• Implikasjonene ved strømbrudd er alvorligere i høyhus, særlig
med publikumsområder mot toppen av bygningen.
• Transporttid internt i bygningen økes, særlig mellom utstil
lingsrommene.
• Fremtidig gjenbrukspotensial er mindre og rivningsomkostningene større.
Argumentene i favør av høyhus dreier seg mest om tomtepris og
-utnyttelse, og om urban infrastruktur. Det finnes også enkelte argu95
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menter for mer effektiv termisk masse og mer effektiv energibruk,
men disse gjelder ikke når fasaden inneholder store glassflater.
Lambda-konseptet har et omfattende sirkuleringsområde med sydvestfasade i glass og stål – selv om utstillingsdelen er innesluttet i en
«vertikal betongboks». Dette er ment å gi et «maksimum av romlig
åpenhet og letthet i kontrast til det tektoniske nærvær av museumsvolumet» (Herreros 2009). Selv om betongstrukturen i seg selv utgjør
en termisk kompakt barriere utad, vil det store antall åpninger mellom de to arealtypene gi en betydelig grad av luftutveksling mellom
dem. Forholdene som kan oppnås i det ene område, vil influere
det andre. Derfor kan man ikke se bort fra sirkuleringsområdet,
som anslagsvis vil utgjøre en tredjedel av volumet i de øvre etasjer,
spesielt når det består av en lettvektsstruktur med et transparent
dobbeltskall. Det ytre laget er i polymetyl-metakrylatplast, som
har meget høy innebygget energi, høy pris, lav levetid og høye
vedlikeholds- og kasseringsfaktorer, og derfor ikke ansees som et
bærekraftig materiale. Det indre laget består av trelagsglass. Selv
om dette foreskrives for «passivhus»-design, er både de store flater,
anskaffelsespris, vedlikeholdskostnader og forventet levetid negative
aspekter i et bærekraftsperspektiv. Fremfor alt er det de foreslåtte store
glassflatene som gjør en nærmere undersøkelse av slike bygninger
relevant i denne sammenheng.
I de senere år er det bærekraftige aspektet av glassbygninger satt
under lupen i økende grad, noe som kanskje signaliserer slutten på
den arkitektoniske vektlegging av letthet og transparens som har vært
på moten i de siste tiår. Moten kan spores tilbake til Le Corbusiers
Cité de Refuge (Banham 1984), en stor lettvektsbygning med sydvestfasade for eldre mennesker. Denne bygningen er det første dokumenterte tilfelle av overoppvarming med alvorlige helsemessige følger for
beboerne. Det førte til nok en arkitektonisk nyhet av Le Corbusier,
brise-soleil, en utvendig sprinkelaktig konstruksjon av vertikale og
horisontale skyggepaneler som ble montert på bygningen i etterkant
for å minske problemet (Banham 1984). Dette var ikke hans eneste
innovasjonsforsøk på å løse glassfasadeproblemet: Mur neutralisant var
et tolagssystem av glass, eller av glass og et annet materiale, med opp96
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varmet eller avkjølt luft blåst inn mellom lagene for å fjerne eller tilføre
varme og hindre ubehagelige inneforhold. Selv om denne metoden
har vært populær i Europa i bygninger av «landemerke»-typen, tegnet
av arkitekter som Richard Rogers og Norman Foster, er fordelene ved
dem kontroversielle og uten dokumenterte egenskaper i bærekraftig
forstand. En kort vurdering utført av Butera (2005) finner liten eller
ingen beviselig fordel ved systemet, gitt de ekstra komplikasjoner og
konstruksjonsomkostninger som kreves.
	Mens varmeledningstap reduseres av trelags glass og av bæresystemer der kuldebroer unngås, er trelagselementene dyrere å produsere,
gir betydelig tyngre veggseksjoner og har en innebygget energi som
er omtrent 50 % høyere enn tolagsglass. Selv om trelagsglass påbys i
for eksempel toppnivåene i forskriftene i «UK Government’s Code
for Sustainable Homes» og «Passivhaus Institut», har det en betydelig
lavere verdi (0,8 Wm²K) enn en velisolert vegg (under 0,3 Wm²K).
Om isolasjonsverdiene for trelagsglass aksepteres, gjenstår to
viktige problemer: soloppvarming og -blending. Det siste er særlig
viktig for museumsbesøkende som beveger seg fra de lave lysnivåer i
utstillingsrommene til høylysnivåene i sirkuleringsområdene. Typisk
nok blir lysets blendende effekt møtt med avskjerming, som i effekt
vil motvirke den intenderte virkning av lyshet og åpenhet for slike
områder. Tiltak for å redusere sterkt lys er ikke så enkle som de
kan synes. Hvis, for eksempel, blending og varmeinnslipp reduseres
med tonet glass, en populær arkitekturløsning lik den som brukes i
Barcode-rekken ved Oslo sentralbanestasjon, vil fargetemperaturen
fra dagslysinnslippet i interiøret bli for «kaldt». Dette er en lyskvalitet
som både er uakseptabel for et museum og utrivelig for de besøkende. Selv om naturlige lysnivåer er akseptable i sirkulasjonsarealene,
brukes ofte kunstlys for å kompensere for lyskvaliteten – noe som
skaper ekstra unødvendig energiforbruk. Intern avskjerming slipper
inn varme og krever kjøling, mens ekstern avblending endrer den
arkitektoniske intensjon og øker vedlikeholdsutgiftene. Resultatet er
en bygning med langt fra optimalt energiforbruk, vanskeligheter med
kontroll av soloppvarming, og større problemer med å opprettholde
akseptable interne forhold.
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Konklusjonen er at store ytterflater av glass forverrer energibalansen
i en bygning, fører til mer varmetap enn nødvendig gjennom fasaden,
samt ukontrollert soloppvarming både vinter og sommer. Mens soloppvarming kan bidra positivt i vintermånedene, er den vanskelig å
kontrollere, og dens fordeler motvirkes ved øket behov for avkjøling i
sommermånedene. Videre vil et klimaanlegg med høy kapasitet, som
vil være nødvendig for å kontrollere inneklimaet, trenge mer tilleggs
kapasitet enn nødvendig for å holde miljøet innenfor akseptable
rammer. Alt dette bidrar til dyre og kompliserte installasjons- og
driftsforhold for bygningen. The International Energy Conservation
Code (IECC) fastslår at en bygningsfasade ikke bør ha mer enn 30
% glass. Selv bortsett fra fasadekledningen, som dekker hele bygget,
vil Lambda anslagsvis overstige denne prosentdelen.

Konklusjon
Prinsippet om bærekraft utgjør en betydelig utfordring for mange
kulturinstitusjoner i vår tid. Til tross for innslag av tvetydighet, subjektivitet og motsigelser er det ikke et begrep som lett lar seg avvise.
«Regardless of the state of theory and practice in sustainable development,
there is no doubt that an ethical/moral imperative exists to address socioeconomic inequality and degradation of the environment» (Fernando
2003: forord). Behovet for å innrette seg på en mer fremtidsrettet
og bærekraftig måte kan ikke forkastes, uansett hvilke teoretiske og
praktiske utfordringer man stilles overfor. Å forkaste det vil bety at
en ikke-bærekraftig konstruksjon kan rettferdiggjøres, noe man ikke
kan. Like innlysende er det – hvis fremskritt skal gjøres selv innenfor
det smale område som kulturarven representerer – at det må ha en
vitenskapelig begrunnet basis, fast forankret i objektivitet og konsensus. Videre er det klart at en «bærekraftig utvikling innebærer motsetningsfylte utspill» (Carew-Reid et al. 1994:51) mellom ulike faktorer,
som typisk uttrykkes i økonomiske, sosiale og miljømessige termer.
Balansen mellom disse faktorene krever verdivurderinger, og derfor
en humanistisk tilnærming, drevet av integrerte og balanserte betrakt98
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ninger av forskjellige utviklingsprioriteringer. Det er avgjørende at de
som selv berøres av problematikken, blir hørt og tatt i betraktning,
både av hensyn til nåtiden og særlig for å vinne større visshet om hva
som vil bli ønskelig for fremtidige generasjoner.
Bærekraft er i siste instans personsentrert, idet både innsikten i og
anvendelsen av dens prinsipper influeres sterkt av angjeldende personers synspunkter. Hvis fokus utelukkende er økonomisk, utledet
av begrepet «bærekraftig vekst», vil enhver handlemåte gå på bekostning av sosiale og miljømessige aspekter. Hvis anvendt utelukkende
på miljø, i betydningen «en nøysom bærekraftig stat» og «selvvalgt
enkelhet», vil handlemåten gå på bekostning av økonomiske og sosiale
aspekter. Dette reiser spørsmålet: Kan en triade av potensielt motstridende krav bli tilfredsstilt på samme tid?
Valget er klart – kulturell kapital kan brytes ned over tid eller
bestå. Tilgang kan tilbys eller holdes tilbake. Informasjon kan gjøres
tilgjengelig eller ikke. Kort sagt – dens sosiale verdi kan anerkjennes
eller avvises. Med andre ord kan kulturarven forvaltes slik at den fyller
det formål som passer den enkelte eller samfunnet best, og slik at den
fortsatt kan gjøre det for fremtidige generasjoner (Throsby 2003:7).
Blant et museums utvidede kulturelle roller bidrar dets status som
symbol for fellesskapets stolthet og en styrket borgerånd. Museets
image og aktiviteter foregår ikke uavhengig av samfunnets øvrige
retningsvalg, og begrepet bærekraft er nå erkjent som den kurs vi må
velge. Museer bør derfor gå inn for en bærekraftig tilnærming basert på
en fornuftig samlingsforvaltning – en ansvarlig bruk av energiressurser
der hensyn til miljøer er tatt i betraktning. Dette vil uunngåelig bety
sterkere vekt på «passiv bevaring», langsiktighet og fleksibilitet. Ut fra
mantraet reduksjon, gjenbruk og resirkulering er det logisk for Munchmuseet å bli værende i sitt nåværende område, dersom det ikke kan
demonstreres at dette er fullstendig ugjennomførlig. Ved vektlegging
av et mer ideelt energiforbruk kan de fleste bygninger av lav standard
oppgraderes med bedre isolasjon, høyfunksjonelle vinduer, avskjerming og tetting av luftlekkasjer.
Strategier for samlingsforvaltning, basert på risikovurdering og
vedvarende utbytte i forutsigelig fremtid gir – med et økende behov for
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å redusere CO2-avtrykket fra våre offentlige institusjoner – mulighet
for utvikling av enklere løsninger for klimakontroll. Da må man
innse at tidligere tiders standarder kan ha vært unødvendig strenge,
eller til og med misvisende, for et gitt sted og klima. Videre må man
være åpen for at de fleste løsninger for klimakontroll i museer verden
over fremdeles baseres på minimal teknologi, snarere enn på komplekse, stort anlagte og ressurskrevende klimaanlegg. Lavteknologi
på dette området kan utgjøre en harmonisk og bærekraftig balanse
mellom samlingenes bevaringsbehov og ressursbruk, som kan tillate
museer å fortsette i sine eksisterende bygninger. Dette kan minske
avhengigheten av ekstern støtte til service og vedlikehold, noe som
ofte trekker vitale ressurser fra museenes begrensede budsjetter. Ikke
desto mindre krever en «passiv-klima» filosofi en tilpasset og velholdt
bygning for å fungere som effektiv buffer mot skiftende ytre forhold,
sammen med adekvate kontrollsystemer.
*
Mange takk til konservator Jaap van der Burg (Preventive Conservation),
Direktør for Helicon Conservation, støttet av den nederlandske stat, for kommentarer og ekspertise. Takk også til Erling Skaug for oversettelse fra engelsk,
og til Mari og Kaja Kollandsrud for supplerende gjennomgang av teksten.

Noter
1	MJ = Mega Joules (1 million joules, energienhet)

Referanser

Banham, R. (1984) The Architecture of the Well Tempered Environment,
Chicago, The University of Chicago Press.
Butera, F. M. (2005) Glass architecture: is it sustainable? International
Conference Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment,
May 2005, Santorini, Hellas.
Bøe, A. (2009) Munch-museets fortid: Minner fra min tid som direktør på
Munch-museet, St. Hallvard 4/2009, s. 42–57.
100

b ære kraft i g e museumsbyg g
Carew-Reid, J., Prescott-Allen, R., Bass, S., Dalal-Clayton, B. (1994)
Strategies for national sustainable development: a handbook for their
planning and implementation London : Earthscan [http://www.nssd.
net/references/Reid/main.htm] (sjekket 1.07.2010).
Cassar, M. (2001) Sustainability and the historic Environment, innlegg på
BUILDING ON THE PAST: INVESTING IN THE FUTURE Government Historic Estates Unit Conservation Seminar, English Heritage,
22 June 2004.
Cole, R. J., Kernan, P. C. (1996) Life-Cycle Energy Use in Office Buildings,
Building and Environment, Vol. 31, No. 4, s. 307–317, 1996.
Defra (2007) Waste Strategy for England 2007, Cm 7086, May 2007, s. 24.
Erhardt, D., Tumosa, C. S., Mecklenburg, M. F. (2007) Applying Science to the Question of Museum Climates, Museum Microclimates,
Contributions to the Copenhagen Conference, 19–13 November 2007,
Nationalmuseet, København
Fernando, J. L. (2003) The power of unsustainable development: What is
to be done? The Annals of the American Academy, 590, s. 6–31.
Greater London Authority (2008) The London Plan, Policy 4B.9 Tall
buildings – location.
Gupta, S., Tirpak, D. A., Burger, N. et al. (2007) Policies, instruments and
co-operative arrangements. In: Metz B, Davidson OR, Bosch PR, Dave
R, Meyer LA (eds) Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of
Working Group III to the Fourth Assessment
Herreros (2009) Munch/Stenersen presentation panel 5, http://www.haveiendom.no/eng/
Projects/MUNCH+STENERSEN/MUNCH+STENERSEN_contributions. Dokumentet er konsultert 30.09.2010.
HRH The Prince of Wales (2001) Tall Buildings, speech at Invensys Conference, QE2 Centre, London, 11th December 2001.
IPCC (2007) Climate Change 2007, The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the IPCC 4th Assessment Report (AR4)
of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D.
Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. B. Averyt, M.Tignor and
H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom and New York, NY, USA.
Plenderleith, H-J. & Werner, A. E.A. (1956) The Conservation of Antiques
and Works of Art. Treatment, Repair and Restoration, London 1956
(revidert utgave 1962).
101

j e re m y h u tchi ng s
Smith (2005) Architecture in a Climate of Change: a guide to sustainable
design. Architectural Press. Oxford 2nd Edition.
Stephen A. (2001) The Contemporary Museum and Leisure: Recreation
As a Museum
Function, Museum Management and Curatorship, Vol. 19, No. 3, s. 297–
308, 2001
Thomson, G. (1986) The Museum Environment, Butterworth Heinemann.
Throsby (2003) Sustainability in the conservation of the Built Environment: An Economist’s Perspective, in Managing Change: Sustainable Approaches to the Conservation of the Built Environment 2001 4th
Annual US/ICOMOS International Symposium, Getty Conservation
Institute.
UNEP (1972)  Stockholm 1972, Report Of The United Nations Conference
On The Human Environment, Brief Summary of the General Debate
UNESCO (1972) Convention Concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage Adopted by the General Conference at
its seventeenth session Paris, 16 November 1972.
WECD (1987) World Commission on Environment and Development, Our
Common Future. London: Oxford University Press.
Weil, S. E. (1990) Rethinking the Museum and other Meditations, Smith
sonian Books, Washington.
Weil, S. E. (2002) Making Museums Matter, Smithsonian Books,
Washington.
Wood, A. (2008) Green or Grey? The Aesthetics of Tall Building Sustainability, CTBUH 8th World Congress.

102

Stenersen og Munch må få hvert sitt museum
Thorvald Steen og Jan Erik Vold

Teksten består av tre deler. Del I er Jan Erik Volds kronikk i Aftenposten
24. mars 2010. Den gir bakgrunnen for Stenersen-museet i Oslo som
skal romme giverens samling med norsk kunst, samt forklaringen på
hvorfor samlingen med utenlandsk kunst gikk til Bergen by der kommunen på kort tid bygde et eget museum. Del II er 52 Oslo-forfatteres
krav av 16. juni 2010 om at det må reises et eget Stenersen-museum
i Oslo, og at innlemmelse i et Munch-museum er i strid med gavens
forutsetning. Initiativet til og formuleringen av forfatteroppropet kom
fra Thorvald Steen og Jan Erik Vold. Del III er en forkortet, noe revidert
versjon av initiativtagernes debattinnlegg i Dagbladet 23. juni 2010.

I Rolf Stenersen, den generøse giver
Husker noen Rolf Stenersen? Forfatteren, kunstsamleren, aksjemegleren, mesenen – Edvard Munchs betrodde håndlanger og venn.
De unge maleres hjelper i Norge på 1930-tallet, da han fulgte Munchs
råd om å kjøpe slike bilder som andre ikke ville ha. Slik ydet denne
kløktige finansmann fornøden støtte til landets nye generasjon av
fattige modernister: Sigurd Winge, Arne Ekeland, Bjarne Engebret,
Kai Fjell, Erik Harry Johannessen, Olav Strømme, Aage Storstein,
Erling Enger og andre.
Rolf Stenersen (1899–1978) var en klok mann. Han visste at han
som aksjemegler hadde tjent sine penger på å utnytte «en feil i sam103
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funnsholdningen», som han sa. Dette bøtet han på ved å gi tilbake til
befolkningen det han hadde stjålet fra befolkningen. Også dette etter
et memento fra Munch: «Den rike som giver stjæler to Gange. Først
har han stjaalet Pengene. Så stjæler han Menneskenes Hjerter.»
I 1936 skjenket Stenersen hele sin norske kunstsamling – rikholdig
på Edvard Munch, men også på Ludvig Karsten og alle de unge – til
Aker kommune, på det vilkår at kommunen «innen tre år skaffer samlingen et passende lokale», og at giveren fikk konferere med Munch
om forslag til lokaler.
Så kom krigen 1940, så kom 1948 da Aker ble innlemmet i Oslo,
så ble Studentbyen åpnet i 1952 – der mange av Munchs trykk ble
hengt opp, etter Stenersens ønske. Inntil det begynte å bli svinn fra
veggene, og bildene måtte pakkes ned.
Rolf Stenersens samling med utenlandsk kunst var holdt utenfor gaven
til Oslo. Etter en invitt fra Bergen by sa Stenersen seg i 1971 villig – ennå
fantes ingen planer om museum i hovedstaden – til å gi fra seg sine
Picasso og Klee, Kandinsky og Kollwitz, Siri Derkert og Asger Jorn for
en tiendel av verdien, mot at Bergen forpliktet seg til å reise et museum
for hans utenlandske kunst. Bygget ble innviet våren 1978, et halvt år
før Stenersens bortgang. På dette tidspunkt lå hans gave til hovedstaden
magasinert vekk, innlemmet i «Oslo kommunes kunstsamlinger».
	På begynnelsen av 1990-tallet kom forslag opp om å reise et
Stenersen-bygg på Tøyen, i tilknytning til Munch-museet. Det ble
ikke noe av. Henie-Onstad Kunstsenter påtok seg å bygge museum
på Høvikodden, kostnadsfritt for hovedstaden. Det ble avvist. I et
brev til Oslo kommune høsten 1992 bad Stenersens sønner om å
få farens gave tilbakeført. Det ble avvist. Sønnene sier i et intervju
(Aftenposten Aften 24.9.92): «Vårt ønske er at Henie-Onstad Kunstsenter skal overta samlingen.» Deres krav støttes av Arbeiderbladet
og Dagbladet.
	På dette tidspunkt tvinger Oslo by Stenersen-samlingen inn i kommunens ledige kontorlokaler i Konserthus-terrassen, lavt under tak
og lite egnet som museum. Der ligger den den dag i dag, Stenersenmuseet. Og her har mange fine utstillinger vært holdt, for all del.
Sist vinter pågikk en praktfull mønstring av «Surrealismen i norsk
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kunst 1930–2010», som betegnende hadde tittel etter Rolf Stenersens
nyskapende – og omstridte – debutbok God natt da du fra 1931.
	Men løsningen med Konserthus-terrassen er et provisorium. Planer
kom opp om å bygge et Stenersen-bygg på Vestbanetomta. Det ble
ikke noe av. De aktuelle planer nå går ut på å innlemme samlingen
høyt oppe i et fjorten etasjers gigantbygg i Bjørvika.
Om kunstmuseer sier Rolf Stenersen (Dagbladet 28.8.1972):
«Museer må ikke være for store. Det er bedre å gå der ofte enn å gå
der lenge (...) Det bør ligge på ett plan og ligne på Munch-museet
eller Høvikodden. Der trivs alle.»
	Hvordan rimer dette med byrådsleder Stian Berger Røslands
brautende uttalelse om et signalbygg «som ikke ber om unnskyldning
for å være til og som ved sin plassering forteller at bygget huser noe av
betydning « (Aftenposten 5.1.2010)? Hvordan rimer flytteplanene til
Bjørvika med det enstemmige vedtak Oslo bystyre fattet i desember
2005, om ikke å flytte Munchmuseet – dengang var alternativet Vestbanen? Hvordan rimer den spanske løsningen med Kåre Willochs
reaksjon: «Munch ville snudd seg i graven» (VG 30.12.2009)?
Da Munch-museet i 1963 ble åpnet på Oslos østkant, var det
fordi kunstneren var vokst opp på den kanten av byen, der det aldri
hadde funnes noe stort kunstmuseum. Også Stenersen-museet under
planlegging 1939 var tenkt lagt i øst, til Nordre Skøien gård i Østre
Aker. «Denne løsningen aksepterte Edvard Munch, som mente det var
på tide at en samling norsk kunst ble plassert på østkanten,» skriver
Espen Søbye i sin Stenersen-biografi (1995).
Siste utspill fra Oslo byråd er at Stenersen-museet som selvstendig enhet skal opphøre.»Ut med Stenersen,» sier kulturbyråd Torger
Ødegaard (Aftenposten 13.1.2010). Samlingen «vil være i noen rom»,
men bygget skal ikke bære spor av giverens navn. På arkitekt-tegningene står det «Munch-Stenersen Museet». Men bygget skal nå hete
«Munch-museet».
Da har Oslo byråd lykkes å trekke et sluttgyldig glemselens pledd
over hovedstadens mest generøse kunstsamler og finansmann, han
som for 74 år siden var ubetenksom nok å overlate til sin fødeby hele
sin samling norsk kunst, med Edvard Munch i spissen.
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Konklusjon: Nok et bevis på at planene om et gigantmuseum i
Bjørvika er dårlig gjennomtenkt. Rykk tilbake til start. Bygg ut på
Tøyen, der Munch-museet har vært skammelig behandlet av kommunen i årevis. Det var japanske Idemitsu som måtte yde museet
pengehjelp ved utvidelsen i 1991–1994. På samme måte som franske
Alcatel kom Vigelandsparken til unnsetning 1992–1997.
	Når det gjelder Stenersens samling av moderne norsk kunst: Bygg
et separat museum, slik giveren stilte som vilkår. Dessuten bør juridisk
kompetanse inn: Har Oslo kommune rett til å slette Rolf Stenersens
navn? Lå det ikke underforstått i begrepet «et passende lokale», at
giverens navn skulle pryde bygget?
Oslo er en kunstfiendtlig by. At Edvard Munchs og Gustav
Vigelands donasjoner av deres kunst er gaver som forplikter, har ikke
hovedstaden forstått. At byen nå på 2000-tallet øyner Edvard Munchs
«merkevareverdi» og insisterer på bygge et såkalt signalbygg, er et
utslag av en markskrikersk tankegang som lå Edvard Munch uendelig
fjernt.
Ingen byggeplaner i hovedstaden har møtt slik motstand blant
vanlige folk siden Det Norske Teater ville rive hele husrekken ut
mot Karl Johan på 1970-tallet. Vi vet hvordan det gikk. Og er takk
nemlige.

II Opprop fra 52 Oslo-forfattere
Vår generøse forfatter, finansmann og kunstsamler Rolf Stenersen
(1899–1978) gav i 1936 sin rikholdige norske kunstsamling til Oslo
by, under forutsetning av at kommunen «innen tre år skaffer samlingen et passende lokale», og at giveren fikk konferere med Edvard
Munch om forslag til lokale.
Et slikt lokale var planlagt i 1939, på Nordre Skøien gård i Østre
Aker, i samsvar med. Munchs innstilling til en kunstsamling også på
østkanten av byen.
Rolf Stenersens gave lå nedpakket inntil den i 1994 ble plassert i
kommunens kontorer i Konserthus-terrassen, lite egnet som museum.
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Som reaksjon på sin hjembys behandling av hans norske kunstgave
hadde Stenersen allerede i 1971 skjenket sin utenlandske samling til
Bergen, som syv år senere reiste et eget bygg.
Oslo kommunes planer år 2010 er å innlemme Stenersens norske
samling i det planlagte gigantbygget for Munch i Bjørvika, der giverens
navn skal slettes. Det er vanskelig å tenke seg at Edvard Munch ville
ha godtatt at hans museum skulle «sluke» hans venns og hjelpers gave
til deres felles hjemby.
Vi, undertegnede 52 forfatterkolleger og hovedstadsborgere,
finner det opprørende og uakseptabelt at Oslo kommune ikke følger
betingelsen for Stenersens gave fra 74 år tilbake. Nå er det på tide at
kommunen tar de forpliktelser alvorlig som knytter seg til gaven og
beslutter seg for å hedre Stenersen på en måte som er giveren og gaven
verdig. Dette er ikke bare et anstendighetskrav, men også et krav som
har sin klare juridiske forankring i de forutsetninger som lå til grunn
for donasjonen.
Vårt krav er: Oslo må gi Rolf Stenersens samling et eget museum, under
giverens navn. Innlemmelse i et annet museum er ikke akseptabelt.
Oslo, 16. juni 2010
Olav Angell Kjell Askildsen Øyvind Berg Ketil Bjørnstad
Aage Borchgrevink Ane Borgen Tor Åge Bringsværd
Tor Edvin Dahl Torgrim Eggen Kjartan Fløgstad
Johan Fredrik Grøgaard Cathrine Grøndahl Geir Gulliksen
Jostein Gaarder Klaus Hagerup Erik Fosnes Hansen
Inger Elisabeth Hansen Cindy HaugKarin Haugane
Kjell Heggelund Vigdis Hjorth Peter R. Holm
Henrik Hovland Ragnar Hovland Tone Hødnebø
Torstein Bugge Høverstad Nils-Øivind Haagensen
Espen Haavardsholm Roy Jacobsen Erling Kittelsen
Erland Kiøsterud Jan Kjærstad Arve Kleiva Sverre Knudsen
Terje Holtet Larsen Tom Lotherington Stein Mehren
Sidsel Mørck Lillebjørn Nilsen Morten Harry Olsen
Torgeir Rebolledo Pedersen Per Petterson
Geir Pollen Arne Ruste Torgeir Schjerven
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Dag Solstad Thorvald Steen Terje Stigen
Øystein Sunde Espen Søbye
Fredrik Fasting Torgersen Jan Erik Vold

III Stenersen ønsket et eget, lavt museum
Oslo, med mindre sjøutsikt enn Hamar. Oslo, med mindre byinnsikt
enn Trangvik. Ødeleggelsen av strandsonen fortsetter, med uforminsket
kraft. Synes mange av oss.
Operabygget var et under. Elsket av alle. Fordi det la seg lavt.
Hevnen kom, med Thon-hotellet, Barcode-byggene, planene om et
14-etasjers Munch-museum med aparte arkitektur. Elsket av meget
få.
Dagens kunstfaglig ekspertise er entydig i at kunstmuseer skal
bygges lavt, ikke i høyden. Det gjorde man for Munch-museet på
Tøyen. Å innlosjere Stenersen-samlingen høyt oppe i etasjene i et bygg
med en annen manns navn er å føye ytterligere skam til skade.
Det er også imot Stenersens uttrykkelige ønske: «Herr Munch har
tenkt på å tilby staten eller kommunen sin egen store samling, og
en av grundene til at min samling blev gitt Aker kommune var ikke
å bringe nogen forstyrrelse inn i Munchs egne planer. Det er derfor
litt uheldig at planen er påstemplet «Munchsamlingen», idet dette
muligens kan falle herr Munch litt tungt for brystet» skrev han til
Aker kommune 5. oktober 1938.
Ved å overkjøre både Rolf Stenersens ønske og hans kvalifiserte
og fremtidsrettede syn på hvordan museer skal være, forbryter Oslo
kommune seg tredobbelt mot giveren.
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Tøyen kan ved enkle grep bli det nye stedet i
Oslo, inkludert nytt Munch-museum
Didrik Hvoslef-Eide, Harald Hjelle, Stein Halvorsen

Vedtaket om en lokalisering av Munch-museet til Bjørvika og valget
av Lambda kan ende i en skikkelig økonomisk blåmandag, og med et
produkt hvor snart bare «knekken» er bevart i forhold til konkurranseforslaget. Protestene ble formalisert etter Riksantikvarens innsigelser,
og fulgt opp i et økende antall protester i en pågående nettaksjon.
Som arkitekter og planleggere vet vi at et nybygg på Tøyen for Munch,
med forslagsvis Stenersen i det rehabiliterte nåværende museum, halverer omkostningene for byens skattebetalere. Men tall alene har aldri
tent noen begeistring hos folk flest. Oslos politikere er dessuten blitt
«lurt» før, og de har angret i ettertid. Byen må denne gangen ha en
retrettmulighet når den endelige prislappen legges frem for bystyret.
Retrettmuligheten er fortsatt Tøyen. Men et nytt «spektakulært» bygg
på Tøyen alene vil heller ikke være nok, selv om dette som arkitektur
overgår Lambda.
Tøyen må endres som sted, både fysisk og i folks bevissthet. «Tøyen
er tungt tilgjengelig», sier Bjørvika-tilhengerne. Men avstanden til
en attraksjon kan ikke alene måles i kilometer og tid. Like viktig er
opplevelsen mot målet. T-banen mot Munch-museet og Tøyen stasjon
har i så måte alltid vært nedslående, også for bydelen som sådan.
Tøyen har jo allerede mye å by på, men er dårlig annonsert og svakt
utviklet som sted. Botanisk hage og Naturhistorisk museum er perler
isolert sett og når en internasjonal legende som Edvard Munch har
et så lavt besøkstall, noen jukser riktignok med disse for å promotere
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Lambda, skyldes dette ikke bare avstanden fra sentrum, heller ikke
bare manglende stimuli under reisen, men også manglende kvaliteter
mellom anleggene. Det beste bevis på at et museum er vellykket, er at
en god del av de besøkende bare er der uten nødvendigvis av interesse
for det utstilte. Seriøs registrering viser at en høy prosent av dem som
besøker det danske Louisiana-museet, milevis fra København, er der
uten egentlig for å se kunsten. Det er viktig at den er der og borger
for det sosiale livet mellom det utstilte og en alltid stappfull kafé –
også på hverdagene.
Tøyen må sees i et nytt byutviklingsperspektiv. Landets mest
berømte person, relatert til visuelle opplevelser, er som et paradoks
gjort helt usynlig i sin egen hjemby. «Nærheten» til Munch er forbausende nok ikke en gang annonsert på byens sentrumsstasjoner,
annet enn som «østgående tog». Tøyen stasjon er ikke bare et trist
møte med bydelen, men knapt synlig som stoppested for Munch.
Skiltingen, inkludert den mot Universitetets naturhistoriske museum
og Botanisk hage, er en parodi på grafisk design – før du endelig når
baksiden av Munch-museet. Det skal så lite til før Tøyenanleggene
kan bli det nye stedet i Oslo. De sentrumsnære stasjonene mot Tøyen
må imidlertid ikke bare annonsere Munch, selv om dette er det store
trekkplasteret, men også de andre anleggene på Tøyen. Gjør som
på Flytoget, men omvendt kommersielt. På skjerm i hver vogn for
østgående tog starter «folkeopplysningen», mot en av de meste spennende destinasjonene i Oslo. Tøyen stasjon må omdøpes til «Tøyen/
Munch» og opprustes funksjonelt og estetisk.
Med relativt enkle midler kan man umiddelbart etter første trapp
fra Tøyen stasjon, som er felles for vestgående tog, anlegge en rampe
direkte mot Munch-museet. Denne kommer opp i en radikal nedkortet avstand til Tøyenanleggene. Den videre ferd mot museene har
den eksisterende flotte Tøyenparken til høyre. Til venstre ligger det
til rette for informasjon og spektakulære dekorasjoner på lave «settstykker» mot målet. Disse skjuler eller neddemper boligblokkene som
svekker de aktuelle temaer. Den siste bakken, som i dag får folk til å
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tro de har gått galt, blir selve ouverturen til alle tilbudene, før man
med full oversikt vandrer ned det siste stykket mot Stenersen-museet
i den omorganiserte gamle bygningen, nytt Munch-museum som et
lavt anlegg i bakken mot østre parkområde, det nye Veksthuset som
nå ser ut til å bli realisert, Naturhistorisk museum og fantastiske
Botanisk hage – hvorfra hele byen og fjorden kan beskues sydover.
Stikkordene for denne opprustning av stedet er trivsel og opplevelser
mot kunnskap, gjerne på barns premisser – for de er den viktigste
målgruppen i et sivilisert samfunn.
Munch burde i prinsippet ha et like stort gjestende publikum som
Vikingskipshuset og Vigelandsanlegget. Som for Ikea-bussen, som
ikke bare gir gratis tur til salgsstedene, men også smart mobil reklame,
burde det i turistsesongen være gratis shutle-transport med høyprofesjonelt dekorerte Munch-busser gjennom sentrum. Disse får også
sine hyppige kulturstopp andre steder. Den nest siste ved Operaen,
som slapp å få svekket sin «lavmælte monumentalitet» av et høyt
konvensjonelt energikrevende glasshus med «knekk», som aldri kan
utvides, og som i avstand til det folkefylte sentrum i tid og opplevelse
ligger lenger unna enn Tøyen-anleggene. Som arkitekter og planleggere vet vi at prislappen på Tøyen, inkludert radikale inngrep for å gi
stedet den status det fortjener, etter alle måleregler halveres i forhold
til feilgrepet i Bjørvika.
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Kommentar til skissene
Det understrekes at idéutkastet kun illustrerer potensialet for en
utbygging på Tøyen, med et nytt Munch-museum på den anviste
tomten og Stenersensamlingen i det nåværende museet. Skissene skal
først og fremst gi rammebetingelser for en arkitektkonkurranse.
Snittet viser konseptets fleksibilitet, som vil dekke de aktuelle rombehov med muligheter for dagslys og andre kontrollerte lyskilder.
Et lavt, horisontalt bygg vil ivareta hensynet til publikums krav,
logistikk, sikkerhet, bevaring, klimastabilitet og ressursøkonomisering. For eksempel vil underjordiske lokaler, inkludert magasiner, få
minimalt behov for luftkondisjoneringsanlegg.
	Taket kan bli åpent for publikum, med servering. Situasjonsplanen
antyder trafikk- og parkeringsløsninger, samt plassering og adkomst
til det eksisterende museumsbygg og det kommende Veksthuset for
Universitetets botaniske museum.
En oppgradering av hele området kan bidra til å gjøre museene på
Tøyen til det kultursentrum som bydelen fortjener.
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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-Stenersenmuseum i Bjørvika. Vinnerutkastet
Lambda er vedtatt plassert på Paulsenkaia, og Hav Eiendom har lagt
ut 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 i
det angjeldende område. Byrådets vedtak innebærer at 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 planbehandlingen får den tilstrekkelige bredde og åpenhet.
Vi har merket oss denne muligheten, og vil sterkt anmode Riks
antikvaren 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
Ingeborg Glambek Finn Graff Didrik Hvoslef-Eide Morten Wessel Krogstad
Francis Sejersted Erling Skaug Synne Skouen Rune Slagstad Eivind Smith
Thomas Thiis-Evensen Fredrik Torp Magne Malmanger Jan Erik Vold
Vigdis Ystad Ingjald Ørbeck Sørheim Jan Sigurd Østberg
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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 Munchmuseet 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 labyrådet 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 kampanje
preget 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 arkitektkonkurransen om et nytt
Munch-museum beliggende i Bjørvika. Vinneren ble det omdiskuterte bygget «Lambda», som bystyret i august 2009 med 36 mot 23
stemmer vedtok å bygge på Paulsenkaia.
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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 vedtakene. 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

118

l a m u nc h - museet bli på tøyen!

barndomsmiljø, i et åpent kulturlandskap som bare Slottet har
maken til i denne byen.
Liv Bliksrud    Anja Breien    Aage Borchgrevink    Peter Butenschøn    
Signe Horn Fuglesang    Ingeborg Glambek    Finn Graff   
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