
Hvor bør Munch-museet ligge? 
 

Etter at et knapt flertall i bystyret for et års tid siden satte en stopper for videre arbeid med 

Lambda-prosjektet, har debatten om Munch-museets fremtid utviklet seg i mange retninger. 

Det er forståelig at byråden ikke har kunnet få på bordet et bystyredokument med en klar og 

overbevisende museumsfaglig løsning.  Nye utredninger og såkalte kvalitetssikringer har 

bare gjort problemene mer kompliserte. Alternativene er tåkelagt i et utilgjengelig fagspråk. 

Grafiske illustrasjoner gir et imponerende helhetsinntrykk, men øker ikke forståelsen hos 

vanlige folk. Det kan virke som om det virvles opp en masse støv og trylleformularer, mens 

noen grunnleggende problemstillinger blir borte. Et kjent illusjonistisk trick.       

La meg derfor minne om et par forhold som er blitt borte underveis.  

1. I den såkalte «konseptkonkurransen» for Bjørvika var parkeringsmulighetene for 

charterbusser formulert som «et avgjørende suksesskriterium for det nye museet». Juryen 

dvelte ikke ved problemet, men da man ved kommunens gjennomgang av Lambda-

prosjektets første skritt skulle gi en evaluering, viste det seg at plassen foran Lambda er så 

liten at det ikke går an å komme fram med charterbusser der. Bussene må parkeres på 

vestsiden av Akerselva, og passasjerene må gå over en ny bro og videre til Paulsen-kaia. 

Suksesskriteriet er altså ikke oppfylt, tvert imot. 

2. Slik gikk det også med en annen spesifikasjon fra konseptkonkurransen: kravet om at 

«leveransekjøretøyer skal stanse i eget, avlåst varemottak for kunst». Da kjelleren under 

Lambda ble fjernet under bearbeidingen av prosjektet, ble dette umulig.  

Disse åpenbare mangler ved Lambda-prosjektet måtte kommunens prosjektledelse 

innrømme at det var knyttet «store utfordringer» til. Man kunne sagt «umulige». Problemene 

gjaldt egentlig ikke Lambda, men selve tomten. Den er ganske enkelt for liten til å kunne gi 

plass til et nytt Munch-museum. Den var slett ikke «byens beste tomt» som Venstres 

daværende byråd proklamerte den gang bystyreflertallet etter en tvilsom beslutningsprosess 

vedtok flytting til Bjørvika.   

Disse grunnleggende svakheter ved tomtevalget er helt fraværende når nå politikere, 

konsulentfirmaer og diverse interesserte utreder, vurderer og synser om alternativer til 

Lambda.  Tvert imot synes det nesten som om lokalisering på Paulsen-kaia fortsatt gir 

Munch-museet den ideelle plassering. For nå er antall besøkende plutselig blitt det nye 

suksesskriterium.  

Dette er også et illusjonistisk trekk: Led oppmerksomheten mot noe som ikke involverer 

målbare fakta, som ikke berører de grunnleggende realiteter, men som alle kan mene noe 

om. Noe som ikke er underlagt vanlige metoder for kritisk analyse. For å snu stemningen 

bestilte Kommunen nettopp en slik hurtiganalyse av det som kaltes «ikke prissatte effekter 

for nytt Munch-museum i Bjørvika (Lambda)». Den gjaldt alt fra Riksantikvarens siktlinjer og 

museets formidlingsmuligheter til ivaretakelse av antikvariske verdier og estimerte 

besøkstall. Hurtigsvaret fra OPAK/Metier gjennomgikk alt dette ved hjelp av metodefri 

synsing. Særlig spørsmålet om besøkstall ble et populært tema. Det er blitt stående som det 

sentrale. Alt annet kommer i skyggen. Kunstens behov og publikums opplevelser betyr ikke 



så mye som hvordan hundretusener av utenlandske turister hastig kan lokkes innom museet 

i løpet av de få timer charterskipene ligger til kai i Oslo. Siden dette åpenbart er blitt en viktig 

sak for turisttrafikk-Oslo er det nødvendig å analysere grunnlaget for OPAK/Metier’s 

konklusjon om at Lambda-prosjektet «sikrer måloppnåelse for tiltaket». 

Målet var 500 000 besøkende årlig.  Tallet hadde noen i Munch-museet grepet ut av luften. 

Et luftig håp. Når over en million mennesker hadde tatt turen på taket av den nye operaen 

burde et prangende høybygg ved siden av kunne bringe hundretusener nysgjerrige inn i 

museet. La oss være nøkterne. Det vrimler ikke så mange tusen turister langs 

bryggekantene i Oslo. I alle fall ikke i Bjørvika, for av de 166 cruiseanløp Oslo hadde i fjor 

skjedde 120 ved kaier som ligger 2 km eller mer fra Paulsen-kaia. Turistkontorets argument 

om at nærhet til cruisebåtene betyr mye, har derfor ikke rot i virkeligheten.  

Viktigere ville det trolig være at Munch-museet inngår i turistbussenes faste sightseeing-

opplegg. Men det gjør få av dem i dag. Vikingskipene, Vigelandsanlegget, Kontiki/Fram og 

Holmenkollbakken er derimot faste mål på rundturene. Når det hevdes at rundturen blir for 

lang hvis man skal føye til Munch-museet på Tøyen, er dette selvfølgelig bare tøv. For 

bussene spiller det ingen rolle hvor de skal kjøre. Hvis Munch er så berømt i verden som alle 

nå mener, vil kanskje turistene foretrekke å treffe ham fremfor å beskue et så spesielt 

byggverk som en særnorsk hoppbakke. Men hvis turen i stedet skal gå til Bjørvika oppstår 

problemet. For der er det ikke planlagt noen parkeringsplasser for busser, bare 

parkeringslommer. Hvor skal så bussene befinne i den timen som er avsatt til Munch?  

 

Selv om det i vår klimabevisste byplandebatt ikke er politisk korrekt å snakke om 

parkeringsplasser som noe positivt, kan det likevel være hensiktsmessig å registrere 

virkeligheten som den er i dag. Ved Oslos største turistattraksjoner finnes følgende 

parkeringsmuligheter: 

   Folkemuseet: 6 busser, 105 personbiler, 4 handicap-plasser.    

   Vikingskiphuset: 11 busser, 88 personbiler, 6 plasser for handicappede og 

spesialtransport. 

   Kontiki, Fram og Maritimt museum: 6 busser, ca. 100 personbiler og 5 handicap-plasser. 

   Vigelandsanlegget: I alt fire parkeringsplasser ved inngangene i vest, nord, øst og sør:   

   14 busser, 164 personbiler, 14 el-biler, 7 handicap-plasser og taxi-stasjon. 

   Munch-museet på Tøyen: 4-6 busser, 128 personbiler, 2 handicap-plasser. 

Det er neppe noen direkte sammenheng mellom antall parkeringsplasser og antall 

besøkende. Ved Nasjonalgalleriet er det i realiteten ingen spesielle parkeringsmuligheter. 

Men når Vigelandsanlegget antas å være landets mest besøkte turistattraksjon (nest etter 

Operataket!) kan noe av årsaken likevel være at det er lett å parkere i nærheten. Dessuten 

er parken åpen døgnet rundt, med gratis adgang. Ved Vikingskipene er det også lett å 

parkere for turistbussene. Til tross for at det ligger langt fra Grand Hotel er museet et av 

byens best besøkte. Dette fremgår ikke direkte av OPAK/Metier-rapporten. I den er 

besøkstallet for Vikingskipene skjult under rubrikken «Kulturhistorisk museum, Universitet i 

Oslo», som er oppført med ca. 470.000 besøkende. I realiteten gjelder hele 433 717 av dem 



det fjerntliggende museet på Bygdøy. I 2011 fant også 258 153 personer veien ut til naboen 

der ute, Folkemuseet. Det har flere besøkende enn Nordiska Museet i Stockholm. På Tøyen 

hadde Universitetets naturhistoriske museer og botaniske hage 500 000 besøkende.     

Slike tall tilbakeviser påstanden om at Munch-museet bør flyttes til Bjørvika av hensyn til 

publikum, særlig turistene. Diskusjonen om påståtte synergi- eller konkurranseelementer ved 

ulike lokaliseringer bør også skrus av. Flytting av Nasjonalmuseet til Vestbanen, Tullinløkkas 

fremtid og etablering av Tjuvholmen som et lite kunstsenter, har i realiteten intet å gjøre med 

byggingen av et nytt og moderne museum for Edvard Munchs kunst.  Museet er uavhengig 

av andre samlinger. Det skal bli en dominerende kraft i landets museumsverden. Det skal bli 

et sentrum for opplevelse, forskning og kunnskap. Også internasjonalt. 

I stedet for ørkesløse debatter om lokalisering bør de ansvarlige i Oslo Kommune 

konsentrere seg om å etablere museet og dets virksomhet på nytt, som en selvstendig 

institusjon med større ansvar for egen virksomhet. Et nytt museum betyr en ny giv. Det er 

museets indre liv som gir dets ytre styrke. Og museet ligger på Tøyen.  Flytteidéen var en 

fiasko. 

Eivind Otto Hjelle  

 

 

  

     


