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BEVARING AV MUSEER I OSLO    21.12.2010 
 

Fellesrådet for lokalhistoriske lag i Oslo besluttet på sist fellesrådsmøte, den 26.10.d.å. på 

Frogner hovedgård, å avgi uttalelse om bevaring av museer i Oslo. 

 

Kulturdepartementet har Nasjonalgalleriet som sitt myndighetsområde, mens kulturbyrådet i 

Oslo har ansvar for Munch-Museet. Vi tillater oss likevel å rette henvendelser til begge 

instanser i samme brev. 

 

Fellesrådet ønsker at Nasjonalgalleriet ved Tullinløkka opprettholdes som museum for 

fremtiden, som visningssted for den eldre, historiske billedkunst i Norge. Både kunsten som 

presenteres, og museet i seg selv, tilsier at landets nasjonalgalleri bibeholdes. Bygningen har 

meget stor kulturhistorisk egenverdi, og fortjener å bli benyttet i samsvar med sin 

formålsbestemte oppgave. Billedkunsten til de gamle mestere synliggjøres best i rammen av 

dette ærverdige bygg. 

 

Munchmuseet er av nyere dato, og vil bevaringsmessig være av en annen kategori enn 

bygningsmasse fra 1800-tallet. Men også dagens Munch-Museum har en særegen kvalitet 

som oppleves som verdifull. Museet har en gunstig plassering ved Tøyenparken og Botanisk 

hage. Det huser Edvard Munchs malerier og tegninger på en utmerket måte. Vi forutsetter at 

den bygningsmessig standard kontinuerlig vedlikeholdes mot fuktskader eller annet. 

 

Vårt hovedanliggende er å bevare ovennevnte bygninger som museer. Vår primære hensikt er 

ikke å stille oss kritisk til planer om beliggenheten til nye museer på Vestbanetomten eller i 

Bjørvika.  

 
Vi vil dog påpeke at et nytt museum på Vestbanetomten bør hensynta både Vestbanebygget og Rådhusplassen 

som sådan. Det bør gis tilstrekkelig med rom og luft, slik at det fremstår med et arkitektonisk uttrykk som byen 

kan være bekjent av, og som tilgodeser omgivelsene i størst mulig grad. Vi innrømmer skepsis til plasseringen av 

det såkalte Lambdabygget, med tanke på Middelalderparken og den visuelle kontakten derfra mot sjøen og 

Akershus festning.  

 

 

Vennlig hilsen 

Hans A. Grimelund Kjelsen 

 

 

 

 

 

 


