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Museet - et offer
Myndighetenes opptrcden i prosessen rundt
flytting av Munch-museet er vandalisme.
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uNoen" har bestemt at
Munch-museet skal f lyttes
lraFøyen iil Bjørvika, tilet
planlagt nybygg ved navn
Lambda. Etter tegningene
å dømme blir det et
spøkelse så sty$ at det
halve kunne væft nok.
Hovedproblemet er likevel
ikke det estetiske, men
hele prosjeKets menings-
løshet. Det har vært en
prosess som ruller frem lik
etløreløsl tog som er
kommet idrift.

lokalisering.
D6t spørs-
målet burde
aldri vært stilt
- svaret har
vært gitt helt
siden museet
kom på plass
i 1963. En
verdifull
tilvekst tilvårt
ubane kultur-
landskap,
med plass
nok til ut-
videlses-,
eller om-
byggingsbe-
hov. Be-
liggenheten
ble tilnærmet

Odd Gunnar
Skagestad,
skribent og
samfunns-
debattant

museet skulle få lov til å
bli værende påTø,yen.

Men den 28. mai 2008
la daværende kulturminis-
ter Trond Giske sammen
med daværende byråds-
leder Erling Lae og ho-
vedstadens kultubyråd
Torger Ødegaard frem sin
oppsiktsvekkende "kultur-
kabal" for lokalisering av
en rekke av byens og
landets kulturinstitusjoner,
hvorav blant annet
Munch-museet skulle
havne i Bjøwika. Nok en

ldeell beliggenhet
Vi har vært vitne til et selsomt
skuespill, iscenesatt for å håndtere
spørsmålet om Munch-museets

gang skulle Munch bli en kasteball
og kulturpolitisk alibi for klåfingrede
og historieløse operatørers for-
fengelige forsett om å fylle igjen
byrommene nede ved vannkanten

med kostbar
bygnings-
masse. Og
fanden spare,
her skal milliar-
dene rulle! Slik
det ser ut i
skrivende
stund, blir
resultatet at
Edvard
Munchs ska-
perveft for
fremtiden skal
stilles til skue i
en fjorten
etasjers gape-
stokk i et goldt
og ugjestmildt
nærmiljø.

Omkamp er mulig!
Hvordan denne prosessen harfått
utvikle seg ide kommunale irrgan-
ger, er en gåte. Det som skjer,
kommer i alle fall ikke som følge
av noe folkekrav. Noen må likevel
ha tenkt at dersom byen først skal
skjemme seg ut, så kan man like
godt gjøre det til gagns. For-
tellingen om LamMa er en saga
sa utrolig at det fortsatt er van-
skelig å forestille seg at den kan
bli realisert. Men d6t er øyensynlig
meningen.

Byrådsleder Stian Berger Røs-
land er ikke arkitekt, monsteret er
ikke hans skaperuerk. Men Røs-
land & Co. tror øyensynlig at fordi
noe (er blitt bestemt", kan det
ikke omgjøres. Vet de ikke at
omkamp nettopp er demokratiets
vesen? For de mange av oss som
faKisk er lift glad i denne rare
byen vår, kan våre ansvarlige
myndigheters opptreden i denne
saken vanskelig fremstå som
annet enn halsløs vandalisme.
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o B/styret hr siKe på å sluthehandle
saken med reguleringsplan sommeren
2011 med byggæhrt samme høst.

ideell da T-banen ble satt i drift i
1966. Med nærheten til de naturui-
tenskapelige museene i og ved
Tøyen-parken, er Munch-museet
en del av en "kultur*lyngeD som
har beriket hele bydelen.

Godt nok. skulle man tro - for
Edvard Munch og hans verker så
vel som for byen og dens borgere!

Kasteball
Likevel har steke krefter gjennom
de siste 20 år ivret uopphørlig for
kavet om at Munch-museet må
flyftes. Noen fornuftig hensikt har
vært vanskelig å spore. I mange
år ble kravet grunngitt med et
angivelig presserende behov for å
fylle opp Vestbane-tomten med
nybygg og ny viksomhet, etter at
den gamle jernbanestasjonen ble
nedlagt på slutten av 1980-tallet.
Dette ble til slutt for dumt, og i
november 2005 vedtok bystyret å
skrinlegge planene om flytting.
Dermed trodde vi flyttespøkelset
var avlivet for godt og at Munch-
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Vnnerukastet til
det nye Munch
q Stoner.sen-
museeterWet
av spanske Her-
rercs Aquitæ'to,
og harfått navnet
LanMa. Her
bygigønodell
æm viær det
nw musæE be-
ligffihet i ælo.
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Museet - et offer
ltyttdighefienes oppmOen i proeæsen rundt
ffing av Munclr-museet er vandalisme.
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Godt nok, skullå man tro - for av noe folkekrav, Noen må fikåvel
Edvad Munch og hans verkerså ha tenkt at dersom byen først sl€l
vel som for byen og d€ns borgsr€l skjemme sag ut, så kan man like

godt giøre det tl gagns. For-

t&srehn :X"ffitTHffiffi:?ffi.r"
Likevel har sterke kefter oiennom skeliq åiorostille seq at den kan
$ sisJe 20 år ivret uopptrirtig tor bfi råtisort. Men ddier øyensyntig
kravetom at Munch-mus€et må meningen.
flyttgs. Noen toquftig hensikt har Byråd$leder Stian Berger Røs-
vært vanskelig å spore. I mange land er ikke arkiteK, mon-steret er
år ble kravet grunngitt m€d et ikks hans skapewert. Men Røs-
angivelu.presserende behov for å land & Co. tror øyensyntig at fofdi
[tlle opp Vestban6-tomten med rpe (er blitt bestårnt\ kai'l det
nybygs oS nyvirksomhet, etter at ikke omgjøres, Vet de ikke at
den gamle jembanestasjonon bls omkamp nettopp er donEkratiets
n€dlagrt på slutten av 198$bllet. vesen? For de manqe av Gs som
Defte ble lil slutt for dunrt, og i faktisk er litt glad i dårine rare
nov.ember 2005 vedtok bp!6ei å byen vår, kan våre anwarlige
$'flnlegge plan€ne om flytting. myndigftet€rs oppted€n i denno
Dermed todæ vi flyttespøkelset saken vanskel[ femstå som
var avlrvet tor godt og at Mundr- annst enn halsløs vardalisme.


