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Munch-krangel i Oslo-bygda

E
r et krumbøyd høyhus et 
passende sted å vise fram 
Edvard Munchs kunst for 
verden? Krangelen om 
et nytt Munch-museum 

i Oslo overgår alt som noen gang er 
prestert av lokaliseringskamp i nor-
ske bygder. Alle ingredienser er der: 
Hestehandel, skiftende flertall, pre-
stisjekamp, umake allianser og de-
batt om avstander.

Når det kommer til avstander, må folk 
i distriktene gni seg i øynene. For 
noen er det for langt til Tøyen, der 
Munch-museet ligger i dag, en kort 
spasertur fra Oslos sentrumsgater. 
T-banen kjører dit med få minutters 
mellomrom. Det er til å le og gråte av. 
Danske Louisiana ligger en halvtime 
med toget pluss like lang gåtur fra 
København. Likevel valfarter folk 
dit. Ingen synes det er avsides.

Kampen står først og fremst mellom 
Tøyen og Bjørvika, men også Vestba-
nen, Vippetangen og det nåværende 
Nasjonalgalleriet er med i debatten. 
Ingen alternativer har politisk fler-

tall etter at Frps Carl I. Hagen gikk 
inn i kommunepolitikken og blok-
kerte for Høyres og Venstres agen-
da. Ap, SV og Rødt vil ha Tøyen. En 
rekke investorer har meldt seg på i 
debatten.

Saken er fastlåst ved inngangen til 
det store jubileumsåret for Munch. 
Fram til 150-årsdagen neste år skal 
åtte kommuner markere den store 
og verdensberømte fornyeren i eu-
ropeisk bildekunst. Munch bodde 
eller hadde berøringspunkter med 
både Åsgårdsstrand, Løten, Vågå, 
Vestby, Kragerø, Fredrikstad og 
Moss.

Oslo fikk de fleste bildene. Arven er 
svært dårlig forvaltet. Kunstneren 
Håkon Bleken fortalte i høst om da 
han gikk på Kunstakademiet i 50-
åra og gikk opp til Munchs hus på 
Ekely. Huset lå uten sikring og vakt. 
Studentene kunne lene seg inn mel-
lom ødelagte vinduer og så at meste-
rens bilder lå overalt. Bleken mener 
det ikke er skjedd så mye siden da, 
bortsett fra at bestemmelser nå blir 
tatt i panikk.

Norge dyrker sportshelter og forsøm-
mer kunst, kultur og arkitektur. Vi 
tror det er fint og urbant å bygge i 
høyden. Munch selv likte ikke høy-
hus. Han mente det nye rådhuset 
stengte utsikten til fjorden og var 
opptatt av at gatene skulle ligge slik 
at alle kunne se havna og sjøen. Det 
er godt at han slipper å se Oslo i dag, 
når de høye Barcodebygningene 

helt har stengt av. Høyhusene skyg-
ger for sola og lager vindtunneler 
som krever ekstratiltak.

Det bygges slik det var moderne i 
New York og Chicago for hundre år 
siden, skriver tidligere programdi-
rektør i NRK, Eivind Otto Hjelle. I 
et kvartal av stål, glass og betong er 
Lambda planlagt med 14 etasjer. Det 
hagler med innvendinger. De hand-
ler ikke bare om at bygget er stygt. I 
et høyhus går mye areal med til trap-
per og heiser. Bygget får ikke den 
fleksibiliteten som er nødvendig 
med tanke på skiftende utstillinger. 
For bilder som trenger dunkel be-
lysning, er ikke store glassflater ide-
elt. Vedlikehold blir dyrt. Fluktveier 
blir komplisert. Sjøluft med fukt 
er en risiko for bildene. Poeten Jan 
Erik Vold skriver at ved sjøkanten 
bygges akvarium, ikke høyhus.

Museumsfaglige argumenter synes 
å prelle av på dem som har bestemt 
seg, blant dem mange museumsfolk. 
Kulturengasjerte gikk i fakkeltog 
for Lambda i høst. Andre advarer 
og går inn for Tøyen, blant dem flere 
kulturpersonligheter og ikke minst 
arkitekter. En gruppe arkitekter 
med Fredrik Torp i spissen la på eget 
initiativ i høst fram en skisse for et 
toetasjes tilbygg til det nåværende 
Munch-museet. Han mener dette 
alternativet vil bli 700 millioner 
kroner billigere enn Lambda og stå 
ferdig enda tidligere. 

Lambda må bli høyt fordi det er en 

liten tomt. På Tøyen er det fortsatt 
plass og friområder som kommu-
nen eier. Publikum kan vrimle i 
det grønne rundt bygget. Botanisk 
hage ligger i nærheten. Nåværen-
de magasiner i Muchmuseeet kan 
benyttes. For meg som alminne-
lig borger tilsier all fornuft at det 
nye Munch-museet må komme på 
Tøyen. 

Jeg tenker på museer i byer i andre 
land, med kronglete adkomst og 
sjeldne bussforbindelser. Men jeg 
fant alltid fram. I farten kommer 
jeg ikke på noen som er typiske 
høyhus, men flere som har utstillin-
gene helt eller delvis under bakken. 
Mange museer har en arkitektur 
som er tilpasset og glir inn i terren-
get. 

Slik ønsker jeg meg det i Oslo også, 
selv om fjordbyen mellom åsene 
er ødelagt for alltid. Noen gjør et 
poeng at alle Munchs bilder bør 
samles på ett sted. Det er sært. 
Store kunstnere i andre land er 
ofte fordelt på flere museer, selv 
når de har sitt eget bygg. Munch 
henger i viktige kunstbygg også 
utenfor Norges grenser. Oslo har 
en kunstarv å forvalte på vegne 
av hele landet og hele verden. For 
verden og distriktene ligger kan-
skje Oslo litt avsides, men det gjør 
ikke nødvendigvis Tøyen.  

Kari Gåsvatn er kommentator
i Nationen

Oppsummert

Munch-museet

1 Oslo krangler om 
lokalisering, men får 

ikke bestemt seg.

Gammeldags

2 Innvendingene hagler 
mot å plassere munch 

i et høyhus ved sjøen. 

Munch i verden

3 Tøyen ligger ikke mer 
avsides enn Oslo
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