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I desember 2014 åpner dørene til Frankrikes mest spektakulære museum, arkitektonisk sett – og det hittil dyreste. Stedet er
Lyon, og navnet er le Musée des Confluences. Som med flere nyere museumsnavn vegrer man seg for å si hva slags
museum det er, men velger stedet som
identifikasjon. ’confluence’ betyr at to elver
flyter sammen, og nettopp Confluence er
navnet på den bydelen som ligger på en
smal landtunge inne i Lyon, der elvene
Rhônen og Saônen flyter sammen. Museet
har fått en fremskutt plass ytterst på landtungen, der Saônens grønnlige og Rhônens
mer blågrå vannmasser møtes og blandes.
Navnet er også symbolsk ment; her skal
kulturhistorien, naturhistorien og naturvitenskapene møtes, flyte sammen og
formidles.
Det er ikke lett å si hva slags museum
dette er. Det omtaler seg som et museum
om vitenskap og samfunn (un musée des
sciences et des sociétés). Ambisjonen er å
forvalte kunnskaper fra en rekke fag, eller
som museets ledere har beskrevet det med
referanse til de store Paris-museene: Under
ett og samme tak skal det være et museum
for verdens kulturer og primitiv kunst –
som Branly; et museum for naturhistorie –
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som le Muséum; et teknisk museum og
vitensenter – som la Villette; og et museum
for menneskehetens historie – som le
Musée de l’Homme.
Og interessant nok er det i utakt med
flere store museumsetableringer i nyere tid:
Estetikken følger nok med på lasset, men
den skal ikke stå i fokus. Vekten skal
snarere legges på samfunnsmessige sammenhenger, utfordringer og konsekvenser.
Ansiktsløfting for en loslitt bydel
Bydelen la Confluence er avgrenset av de to
elvene og en jernbane som krysser landtungen. Bydelen var inntil nylig dominert
av et havneområde for lektertrafikken og
jernbaneterminalen, stapelplasser og lagerbygninger, et engros-marked og noe industri, og var dessuten kjent som Lyons prostitusjonsdistrikt. La Confluence gjennomlever nå en rask gentrification à la Londons
dokkdistrikt, Bilbaos havneområde – eller
Aker Brygge. Moderne boligblokker, kontorer og et kommersielt senter er under
oppbygging, alt med strenge krav til energiforbruk, en lystbåthavn skal erstatte lekterhavnen, en trikkelinje er anlagt og kombinert med en ny bro over elvene, og det
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kulturelle alibiet er på plass – le Musée des
Confluences. Kort sagt en kraftfull byfornyelse.
Bakgrunnen
Et stormuseum oppstår sjelden av intet, ei
heller Le Musée des Confluences. Samlingene stammer i hovedsak fra le Muséum
de Lyon – eller som dets fulle navn var:
’Musée d’histoire naturelle – Guimet’, som
stengte dørene i 2007. Museet var
Frankrikes nest største naturhistoriske
museum, etter le Muséum i Paris.
Det ligger en lang historie bak dette
’dobbeltmuseet’, som i korthet besto av

byens naturhistoriske samlinger og Émile
Guimets samlinger. Industribaronen og
samleren Guimet åpnet i 1879 et museum
for etnografi og fremmede religioner i
Lyon, men han ble så skuffet over mottakelsen at han få år senere donerte samlingene til Paris – der de endte opp som le
Musée Guimet, i dag Europas største
museum for asiatisk kunst. Men han fortsatte å samle etnografi, og et nytt Musée
Guimet så dagens lys i Lyon i 1913. Dette
ble etter hvert slått sammen med samlingene fra et tidligere kolonimuseum og et
misjonærmuseum. Disse samlingene – med
alt fra paleontologiske specimen, utstop-
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Museet sett fra Rhônen,
våren 2014. 22.000 m2
kultur. ’Skyen’ til venstre,
’Krystallen’ til høyre. Foto:
Quentin Lafont – Musée des
Confluences/Département du
Rhône.
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pede mammuter, sommerfugler og mineraler, til egyptiske mumier og etnografika fra
Amerika, Afrika og Oceania – skal nå overføres til det nye museet. Og et dinosaurusskjelett er nylig kjøpt inn fra USA … Noen
mente at 10 millioner kroner var uhørt,
andre at det var en latterlig lav pris. I tillegg
mottar museet teknikkhistoriske objekter
fra andre franske museer og statlige
samlinger, og prioriterer nå dette feltet i sin
samlingspolitikk.

Fourvière. De tre museene skal fusjonere
administrasjon og fellesfunksjoner, noe i
likhet med konsolideringen av norske
museer.
Det er verdt å merke seg bakgrunnen til
disse lederne. I motsetning til store nasjonalmuseer som Branly og MuCEM, som
ledes av personer med ren administrativ
bakgrunn (såkalte enarc’er), er Michel Côté
museolog av utdanning og Hélène LafontCouturier arkeolog og kunsthistoriker.

En seig prosess og et pengesluk
Fra det første vedtaket i 1999 til i dag er
kalkylene godt og vel femdoblet. Det ser ut
til man vil lande på den pene sum av rundt
350 millioner €, eller 3 milliarder kroner. I
tillegg kommer svært varierende kalkyler om
driftskostnader. Det sier seg selv at kostnadene og overskridelsene har skapt et stort
engasjement – og motstand – blant Lyons og
fylkets befolkning, og det desto mer som det
er fylket alene som står for hele regningen.
Museet har i henhold til museumsloven av
2002 fått status som ’Musée de France’, som
innebærer statlig overoppsyn og logistikktjenester, men ikke finansiering.
Prosjektet skulle stå ferdig i 2008. Flere
omstendigheter, både lokalpolitiske, økonomiske og tekniske, førte til at det lå
brakk i flere år. Drivkraften bak museumskonseptet var kanadieren Michel Côté,
direktør for Muséum de Lyon. Han ledet
prosjektet frem til 2010, da han dro hjem
til Canada for å overta ledelsen av le Musée
de la Civilisation i Quebec. Men det var
etter at prosjektet var kommet på skinner
igjen, både økonomisk og med hensyn til
nye kontraktører.
I 2011 overtok Hélène LafontCouturier ledelsen. Hun ble samtidig
oppnevnt som leder av to arkeologiske
museer i Lyon, blant annet det vellykkede
arkeologiske Musée Gallo-Romain de

En spektakulær bygning – og svarte
bokser, grått interiør og åpne tekniske
løsninger
Bygningen er tegnet av det østerrikske arkitektfirmaet Coop Himmelb(l)au. Den ene
halvdelen, en enorm stål- og glasskonstruksjon, av arkitekten døpt Krystallen, skal
være publikums første møte med museet.
Krystallen skal – ifølge arkitekten – illudere
det urbane rommet, som en slags agora.
Den andre halvdelen, et like enormt skall
av rustfrie stålplater – døpt Skyen – skjuler
utstillingslokalene. Bygningen har naturlig
nok fått en blandet mottakelse. Den gir
assosiasjoner til et kjempeinsekt på vei opp
fra elven, og den har vært omtalt som et
romskip fra en Star Wars-film. Alt er ikke
like positivt ment … ”I forhold til denne
bygningen er Pompidou-senteret vakkert”,
skrev en observatør på nettet.
Byggingen har i hvert fall bydd på
utfordringer nok. Den smale grunnen
mellom de to elvebankene krevde store
stabiliseringsarbeider. Det måtte drøyt
20 000 m3 betong til for å få en såle som
tåler 6 000 tonn stålbjelker i vegg- og
takkonstruksjonene. 17 000 takplater i
rustfritt stål, alle med ulik form og størrelse, skulle tilpasses pinlig nøyaktig for å
forme Skyen. Diskusjonene er godt i gang
om hvordan bygningen kan vedlikeholdes.
Seks hundre solcellepaneler og jordvarme
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Inne i Krystallen, juni 2014.
Konstruksjonen i midten,
døpt ’Le puits de gravité’ eller
’Tyngdens brønn’, tjener både
som skulptur og bærende
element for det enorme glasstaket. Foto: Bjarne Rogan.

sørger for det meste av energien. Landtungen rundt museet skal opparbeides til
en park med fri adgang for byens borgere.
Magasinene er plassert i en annen bygning
i utkanten av Lyon.

Utstillingssalene i andre og tredje etasje
er utformet som ’svarte bokser’, med åpne
tekniske installasjoner uten nedfelte
himlinger. Over dem ligger kontorarealene
og takterrasser – for publikum. Mot de
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Utsikt over Rhônen og Lyon,
tatt fra den kommende publikumsterrassen. I forgrunnen
den nye trikkebroen. Juni
2014.
Foto: Bjarne Rogan.
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svarte boksene skal resten av innredningen
gå i ”grått, grått – og kanskje lysegrått”,
ifølge Nicolas Dupont, museets ansvarlige
for samlinger og utstillinger.
Fra skallet til innholdet
Bygningen er på drøyt 20 000 m2 og inneholder åtte utstillingssaler, med til sammen
5–6 000 m2 utstillingsareal, to auditorier,
dokumentasjonssenter, verksteder og andre
museale fasiliteter, restaurant og kafeer,
butikk og øvrige publikumsarealer.
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Fire saler i andre etasje skal romme faste
utstillinger og fire saler i tredje gir plass til de
midlertidige – etter planen seks i året. De faste
utstillingene skal ha temaer som universets,
jordens og menneskets opprinnelse, belyst
både naturvitenskapelig og i et symbolsk
(humanistisk-religiøst) perspektiv. Videre
homo sapiens’ utvikling og dets relasjoner til
naturgitte og sosiale omgivelser. En tredje sal
tar for seg temaet ’Leve sammen’ i fortid,
nåtid og fremtid. En fjerde behandler ’Døden’
i ulike samfunn og hvordan livets grenser
stadig forlenges. Så langt de programmerte
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basisutstillingene. Medio juni, 5–6 måneder
før åpningen, har museets håndverkere så vidt
begynt innredningsarbeidet til den første
utstillingen, om universets historie …
Museet har satt som prinsipp at hver
utstilling skal gjøres av forskjellige scenografer, dels egne, dels innleide. Staben som
tar seg av samlingsforvaltning, utstilling og
forskning er ikke stor, i alt bare 16–18
personer (per juni 2014). Museet har imidlertid samarbeidsavtaler med en rekke institusjoner. Viktigst er samarbeidet med den
anerkjente forskningsinstitusjonen École
Normale Supérieure (ENS) Lyon. ENS
dekker både MatNat-fagene og HumSamfeltet.
Bilbao-effekt?
Både den spektakulære arkitekturen og
byfornyelsesprogrammet leder tanken hen
på kunstmuseet i Bilbao. Selv i Frankrike,

på mange måter finkulturens høyborg, er
det nærmest utenkelig at lokale myndigheter ville koste så mye på et rent kulturelt
prosjekt, og spesielt ikke på et prosjekt som
ikke dreier seg primært om kunst. Byfornyelsen og håpet om den såkalte ’Bilbaoeffekten’ – en forsterket økonomisk avkastning av kulturisme knyttet til museet – må
ha vært sterkt medvirkende, til tross for at
det er en kjent sak at nettopp denne effekten er svært vanskelig å få til.
Museet kalkulerer med et storinnrykk
første året og deretter et årlig besøkstall på
ca. 400 000, og det er kanskje ikke urealistisk. Museet er i alle fall blitt det kulturelle
alibiet for en ny, moderne bydel. Og i løpet
av det siste året ser det ut til at Lyons
befolkning har snudd fra en nokså negativ
til en avventende holdning til museet, etter
at bevilgningene ugjenkallelig er vedtatt og
det merkelige bygget har reist seg ytterst på
odden.
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