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Finn Graff: Tullinløkka - plass for museum (NG.K&H.1997.1242), 1997.  Foto: Jacques Lathion / Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design  

 



ii 



iii 

�
���������	�
 
Denne oppgaven presenterer en analyse av nyhetsmedienes roller og symbolske makt i og 
overfor arkitekturfeltet ut ifra et feltanalytisk, kultursosiologisk perspektiv. Empirisk 
avgrenses oppgaven til medienes nyhetsdekning, kommentarer og iscenesettelse av debatter 
av arkitektkonkurransene om utbygging av Tullinløkka i tre perioder: 1972, 1996 og 2007. 
For å få fram hvordan det diskursive møtet mellom det journalistiske feltet og arkitekturfeltet 
er strukturert, blir først de to feltene beskrevet. Deretter foretas kvalitative innholdsanalyser 
av tekster fra papiravisene Aftenposten, Aften, Dagsavisen (Arbeiderbladet), Dagbladet, 
Morgenbladet, Dagens Næringsliv og Arkitektnytt, og intervjuer av sentrale aktører fra begge 
feltene. Analysene viser at medienes diskursive posisjoner i de tre periodene er og var 
betinget av strukturelle og situasjonelle forhold både i og utenfor mediet selv. Mens bare 
enkelte avisers posisjoner synliggjøres i 1972, kom flere avisers posisjoner og symbolske 
makt til uttrykk i 1996. Analysene viser at både i 1972, 1996 og i dag er medienes symbolske 
makt virksom i arkitekturfeltet på en strukturert måte, og at mediene anlegger forskjellige 
strategier for å posisjonere seg gjennom deres dekning av arkitekturstoff generelt og 
Tullinløkkakonkurransen spesielt. �
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This thesis presents an analysis of news media’s role and symbolic power in and in relation to 
the field of architecture. The media’s news coverage, commentaries and staging of debates in 
relation to the architect competitions for the development of Tullinløkka in 1972, 1996 and 
2007 is analysed from a field analytical, cultural sociologic perspective. The discourses of 
architecture and city planning are interpreted as a meeting between the journalistic field and 
the field of architecture. Firstly, the fields are described in order to reveal how this meeting is 
structured. Subsequently, the discoursed meetings between the two fields are analysed by 
qualitative textanalysis from the newspapers Aftenposten, Aften, Dagsavisen (Arbeiderbladet), 
Dagbladet, Morgenbladet, Dagens Næringsliv and Arkitektnytt. These are supplemented by 
interviews with key players in the fields. The research shows that the different news 
organisations’ stances in the discourse were and are contingent on structural and situational 
conditions both within and outside the media itself. While some newspapers’ positions were 
revealed in 1972, more newspapers’ positions and symbolic power became evident in 1996. In 
1972, 1996, and today, the analysis shows that the symbolic power of a news organisation is 
decisive for the allocation of symbolic capital within the field of architecture. The different 
news media position themselves differently according to their chosen strategic covering of 
architecture in general and the Tullinløkka competition in particular.   
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Ikke alle forbinder journalistikk med arkitektur eller arkitektur med journalistikk. Det er et 

relativt smalt stoffområde i dagspressen, men møtene mellom disse feltene er betydningsfulle. 

I brytningspunktet utspiller det seg kamper om å definere virkeligheten, om å verdsette 

bestemte former for arkitektur, og om å tillegge bestemte interesser legitimitet. I denne 

sammenhengen forvalter mediene en symbolsk makt, og det er dette temaet vi her skal få et 

innblikk i. Jeg vil ta utgangspunkt i arkitektkonkurransene på Tullinløkka, men oppgaven vil 

vise at nyhetsmedienes diskursive kamper om utbyggingen inngår i større verdidebatter og 

legitimitetsdiskurser enn selve byggesaken på Tullinløkka. 

 

En stor takk til alle som har bidratt til å få delene og detaljene på plass, med inspirasjon, 

engasjement, innsikt og kunnskap. Dere er mange og dere har vært uunnværlige. Spesielt vil 

jeg takke veileder og professor Tore Slaatta ved IMK som fra første stund viste stort 

smittende engasjement og som åpnet mine øyne for et forskningsfelt som har fått prege 

arbeidet med denne oppgaven. Han har også bistått underveis, og har hatt stor betydning for 

prosjektet i sin helhet. Takk også til sentrale representanter fra journalistikkfeltet og 

arkitekturfeltet, som med innsikt og sjenerøsitet har delt erfaringer og kunnskaper med meg i 

forskjellige faser av oppgaven. Også barndomsvenner, og nå arkitekter, Marius Grønning og 

Mirjam S. Steinsvik har bidratt ved å introdusere meg til arkitektligaens mysterier - og 

oppklaringer! Det er samtidig ene og alene mitt ansvar hvordan det er fortolket og anvendt i 

oppgaven. 

 Takk til Rådet for anvendt medieforskning (RAM) for stipend, og til alle gode 

venner og studiekolleger som har stått for gode diskusjoner og stunder på IMK. Særlig Eva 

Engeset, som med sine strukturelle bidrag ga meg en rettesnor (og champagne) mot slutten, 

mens godeste Richard Solem (bror) stod for korrekturlesning. Oppmuntring og inspirasjon har 

kommet på hjemmebane: Gode, kloke Selma E har alltid et gullkorn på lager: ”Husk mor, vi 

gir oss aldri” og lille, kjære Iben Sofie, som inntok livet parallelt med oppstarten av 

oppgaven, har deltatt i prosessen fra den gryende start. Dobbelt glede! Eric; det er bare e-en. 

Hva er vel livet uten deg? Og hva er vel ikke livet med masteroppgaven i boks og lokkende 

klipper på Railay? Eller Kolsåstoppen for den saks skyld. En varm takk til mamma for 

optimistiske og oppklarende innspill, og en evig takk til pappa som jeg så gjerne skulle delt 

dette med.    

Solveig Solem Askildsen, 7. mai 2007 
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Denne oppgavens formål er å bidra til en analyse av nyhetsmedienes roller og symbolske 

makt innenfor og overfor arkitekturfeltet. Oppgaven vil anvende et feltanalytisk, 

kultursosiologisk perspektiv hvor medienes diskurser om arkitektur og byplanlegging leses 

som et møte mellom to ulike delfelt innenfor feltet for kulturproduksjon: det journalistiske 

feltet og arkitekturfeltet. Oppgaven tar sikte på å få fram hvordan dette møtet er strukturert, og 

hvordan spesielt medienes rolle og symbolske makt fremkommer og synliggjøres både i 

nyhetsdekning, kommentarer og iscenesettelse av debatter. Konkret tar oppgaven for seg 

hovedstadspressens nyhetsdekning og debatter rundt arkitektkonkurransene om utbygging av 

Tullinløkka i 1972 og 1996.1 Arkitektkonkurransen benyttes med andre ord som en 

avgrensning og en inngangsport til studiet av en mer generell tematikk omkring arkitektur og 

byutvikling i pressen.  

 

����������������
	�
Det teoretiske perspektivet som legges til grunn for oppgavens analyser og fremgangsmåte er 

Pierre Bourdieus feltteorier og litteratur om symbolsk makt, der samfunnet betraktes som 

avgrensede felt, som er mer eller mindre autonome, og der de ulike feltene preges av 

”feltspesifikke regler og logikker som strukturerer inndelingen og rangeringen av feltets ulike 

posisjoner” (Slaatta, 2003: 32). Det teoretiske utgangspunktet innebærer at nyhetsmediene i 

møtet med arkitekturfeltet besitter og forvalter en form for symbolsk makt. Fordi mediene 

ifølge Bourdieu kan spille viktige roller som arena og aktør for etablering og distribusjon av 

symbolsk makt, vil jeg i denne oppgaven gjennomføre både en synkron og diakron analyse av 

de debatter som utspant seg i pressen i kjølvannet av arkitektkonkurransene om Tullinløkka i 

1972 og 1996, og i forkant av en kommende konkurranse.  

Oppgavens problemstilling involverer og bygger på kartleggingen av to felt, 

journalistikkfeltet og arkitekturfeltet, og beskrivelsen av relasjonene mellom disse. Derfor må 

det avklares hva som definerer disse feltene, hva som skiller dem fra andre felt og hvordan de 

                                                 
1 En tredje konkurranse for Tullinløkka var varslet i 2005, og intensjonene var å innlemme denne i analysene. I 
påvente av ferdigstillelsen av Opera-prosjektet i Bjørvika og en prioritering av Arkitekturmuseets nye bygg på 
Bankplassen, er konkurransen for Tullinløkka foreløpig utsatt. Derfor vil jeg konsentrere analysene rundt de 2 
foregående konkurransene, og heller belyse dagens situasjon ut ifra en analyse av dagens omtaler av den 
kommende konkurransen og enkelte arkitekturdiskurser i dagens nyhetsmedier.  
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inngår i relasjoner med andre felt. Feltbeskrivelsen anvendes som en fremgangsmåte og en 

metode for å kartlegge og etablere utgangspunktet for de empiriske analysene. Med bakgrunn 

i dette, har jeg operasjonalisert følgende tredelte problemstilling:   

 
1) Hva karakteriserer det journalistiske feltet og arkitekturfeltet, og hvordan er møtet 

mellom disse to feltene strukturert?  

 
Denne analysen foregår på feltnivå, og jeg vil anvende sentrale begreper fra feltteori for å 

kartlegge feltenes posisjoner 1) internt i feltet, 2) eksternt i forhold til andre felt og 3) i 

forhold til maktfeltet (samfunnet) i sin helhet (Bourdieu, 1993: 38 og Slaatta, 2003: 34-35). 

Avisdebattene rundt Tullinløkka analyseres ut ifra en forståelse av mediene som 

”plattformer for kretsløp av symboler innenfor og mellom felt og posisjoner i samfunnet” 

(Slaatta 2003: 28). Dette innebærer at mediene innehar en sentral rolle både når det gjelder 

nyhetsdekning og iscenesettelse av debatter i forbindelse med arkitektkonkurransen om 

Tullinløkka. Mediene har dermed også makt til å gripe inn i sosiale felt som arkitekturfeltet 

og fordele, forsterke eller forminske den symbolske kapitalen som er bestemmende for de 

enkelte aktørers posisjoner. Derfor vil arkitekters symbolske kapital i offentlige 

nyhetsdiskurser trekkes inn i analysene om hvordan mediene, herunder journalister, 

presenterer og forvalter nyheter i forbindelse med arkitektkonkurransen om Tullinløkka. 

Hvordan medienes symbolske makt utøves i praksis, vil i følge feltteori alltid være et 

strukturert, men også historisk situert empirisk spørsmål. Derfor vil de videre analysene 

foregå på tekstnivå for å belyse: 

 
2) Hvordan dekkes arkitektkonkurransene om utbygging av Tullinløkka i 1972 og 1996 av 

nyhetsmediene2? Og: Hvordan dekker nyhetsmediene den kommende konkurransen om 

Tullinløkka?  

 
Analysene som belyser hvordan nyhetsmediene dekket og dekker arkitektkonkurransen på 

bestemte måter, søker med andre ord å sannsynliggjøre hvorvidt det ligger individuelle-, 

organisatoriske- og/eller strukturelle forhold til grunn for mediedekningen av 

arkitektkonkurransene på Tullinløkka. Hypotesen det arbeides ut ifra er at de forskjellige 

avisene dekket og dekker arkitektkonkurransen ut ifra strukturelle forhold.  

                                                 
2 Med nyhetsmedier viser jeg i denne oppgaven til papiravisene Aftenpostens morgenutgave, Aftenpostens 
aftenutgave (Aften), Dagsavisen (tidl. Arbeiderbladet), Dagbladet, Morgenbladet og Dagens Næringsliv (DN), 
samt fagbladet Arkitektnytt. Jeg vil også trekke inn enkelte eksempler fra andre aviser og tidsskrifter, bl.a. VG og 
tidsskriftene Byggekunst og NæringsEiendom. 
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Diskurser knyttet til arkitektkonkurransen om Tullinløkka forstås som strukturerte møter 

mellom det journalistiske feltet og arkitekturfeltet. Her kappes feltene og deres aktører om å 

skape legitimitet for deres smakspreferanser og smaksdommer, samt å gjøre sin feltspesifikke 

kapital gjeldende. Dermed blir oppgaven å analysere møtet mellom feltene journalistikk og 

arkitektur, slik det fremkommer i de offentlige meningsutvekslingene i form av diskurser. 

Flere kvalitative tilnærmingsmåter er valgt for å analysere dette møtet, og derigjennom 

besvare oppgavens hovedproblemstilling:  

 
3) Hvordan kommer medienes symbolske makt til uttrykk i medienes diskurser3 som 

omhandler arkitektkonkurransen om utbygging av Tullinløkka? 

 
Pressens symbolske makt, slik Slaatta påpeker, vil kunne tenkes i to former, der andres 

stemmer kommer til uttrykk i spaltene - og dermed befester og legitimerer sin posisjon - men 

på mediets premisser, samtidig som avisene og deres redaksjoner selv formidler sin egen 

stemme. De ulike aktører og felt taler ut fra bestemte posisjoner i en sosial orden; medienes 

ytringer tales fra bestemte posisjoner i en medieorden (Slaatta 2003). En sentral hypotese er 

dermed at medienes fremstilling – hva som dekkes og måten det dekkes på - tjener til å 

”opprettholde mediets symbolske makt” (ibid: 28). Det vil ut ifra dette være nærliggende å 

anta at medienes symbolske handlinger i og overfor arkitekturfeltet også bidrar til å befeste 

mediets posisjon i den norske medieorden. Et feltanalytisk inspirert studies formål er dermed 

å bidra til å avnaturalisere den symbolske makten ved å avdekke hvordan bestemte 

virkelighetsbilder inngår i å legitimere og befeste bestemte posisjoner.  

 

��������������
��������
�����������
�����
�������������
Arkitektkonkurransen pekte seg tidlig ut som et interessant analyseobjekt i og med at denne er 

en veletablert institusjon i arkitekturfeltet. Konkurransen kan betraktes som en 

legitimitetskrise internt i arkitekturfeltet, der posisjoner står på spill. Her inngår arkitektene i 

et avtalt spill om å kappes om den symbolske kapitalen for å få gjennomslag for sin definisjon 

av ”god arkitektur”. I en slik kamp, vil feltets sentrale verdier eksponeres, og forskjellige 

posisjoner synliggjøres. Samtidig er arkitektkonkurransen, spesielt nå den gjelder sentrale 

kulturbygg i hovedstaden, en nyhetsbegivenhet, det vil si: ”hendelser nyhetsmediene finner 

interessante nok til å omtale og framheve” (Allern, 2001:53). Konkurransen er for så vidt ikke 

                                                 
3 Diskurs (fra lat. ’det å løpe hit og dit’ av dis- og currere) som betyr samtale, drøfting. (kilde: 
http://www.dokpro.uio.no). Jeg benytter diskursbegrepet i oppgaven ut ifra Bourdieus feltforståelse, og dermed 
leses mediediskurs som offentlige debatter som springer ut av feltenes relasjoner.  
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en nyhet i seg selv, i den forstand at den bærer med seg noe ”dramatisk” og ”uventet”. 

Konkurransen er en planlagt hendelse, men den bærer også noe nytt med seg, nemlig hvem 

som vinner konkurransen, og hvordan den arkitektoniske oppgaven er løst. Det er dette som 

gjør den interessant for leseren, og det er derfor stor sannsynlighet at pressen dekker 

konkurranser som omhandler sentrale kulturbygg i hovedstaden. Slik fremstår 

arkitektkonkurransen som nyhet i den forstand at ”[n]yheter er i stor grad knyttet til et 

kretsløp av små og store hendelser som rutinepreget blir gjort til begivenheter og nyheter av 

pressen” (Allern, 2001:53). Videre vil avisartikler knyttet til arkitektkonkurranser både kunne 

leses som et møte mellom det journalistiske feltet og arkitekturfeltet, samtidig som de åpner 

for og synliggjør eventuelle diskursive kamper mellom aktører fra flere sosiale felt. Og dette 

gjør konkurransen spesielt godt egnet til å studere medienes roller og symbolske makt i og 

overfor arkitekturfeltet. 

Det har vært gjennomført to konkrete arkitektkonkurranser i statlig regi for utvidelsen 

av Nasjonalgalleriet (og Historisk museum) på Tullinløkka i Oslo, begge etter Norske 

Arkitekters Landsforbund (NAL)s gjeldende regler for offentlige arkitektkonkurranser. Den 

første konkurransen ble avgjort i 1972, den andre i 1996, men de vinnende utkastene forble 

urealisert. Det er flere mulige grunner til dette, men det som foreløpig er klart er at 

konkurransen i 1996 bød på en heftig mediedebatt i flere omganger.4 ”Tullinløkka-saken” og 

de påfølgende avisdebatter er noe arkitektstandens etablerte garde minnes som tidenes 

viktigste arkitekturdebatt. Enkelte mener at medienes dekning av saken var helt 

utslagsgivende for at prosjektet aldri ble realisert. Ut ifra dette, er det interessant å se nærmere 

på medienes dekning og rolle i denne saken spesielt. 

Det er nedfelt i de politiske planene for Nasjonalmuseets kunstgalleri på Tullinløkka at 

det skal få sitt tilbygg.5 Samtidig har nåværende kulturminister Trond Giske uttalt at ”det er 

nært forestående at jeg legger saken frem for regjeringen og at vi utlyser en 

arkitektkonkurranse” (VG, 06.02.07). Sannsynligheten for at en ny konkurranse vil utlyses er 

altså stor, og slik er utbyggingsplanene for Tullinløkka fremdeles en aktuell sak for mediene, 

arkitektene og de engasjerte lesere. Derfor vil jeg på bakgrunn av analyser av dagens situasjon 

og medienes engasjement i forkant av en konkurranse i dag, også diskutere medienes 

betingelser for å dekke en konkurranse i den nærmeste fremtid. 

                                                 
4 Preliminære analyser av medienes dekning av arkitektkonkurransen i 1996 ble publisert i artikkelen ”Arkitektur 
og journalistikk: nyhetsmedienes roller i Tullinløkka-saken”, av Tore Slaatta og Solveig Askildsen i Kunst og 
Kultur nr. 1/05, Årg. 88. 
5 Dette kommer til uttrykk i den såkalte ABM-meldingen, Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) og 
Stortingsmelding nr. 48 (2002-2003). 
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Problemstillingens oppbygning blir også oppgavens overordnede struktur. Først vil jeg i 

kapittel 2 redegjøre for de teoretiske perspektiver som legges til grunn for oppgavens 

analyser, før jeg tar opp de metodiske verktøy som anvendes i analysene i kapittel 3. 

Analysene av de aktuelle feltene fremsettes i kapittel 4, der feltbeskrivelsene av 

journalistikkfeltet og arkitekturfeltet gjennomføres med særlig vekt på kulturjournalistikk og 

arkitektkonkurransen. Videre vil feltenes relasjoner innen feltet for kulturell produksjon og 

maktfeltet i sin helhet gjøres rede for. Det empiriske materialet og analysene av 

mediedekningen i henholdsvis 1972, 1996 og 2007 fremlegges i kapittel 5, 6 og 7. I kapittel 5 

presenteres en analyse av mediedekningen av konkurransen i 1972, samt en nærlesning av 

avisenes diskursive posisjoner ut ifra avisenes generelle arkitekturdekning. Kapittel 6 tar for 

seg en analyse av mediedekningen av konkurransen i 1996, der avisenes diskursive posisjoner 

kommer til uttrykk. I kapittel 7 fremlegges en analyse av mediedekningen i en oppløpsfase til 

en kommende konkurranse. Her vil også avisenes mer generelle dekning av arkitektur og 

byutvikling trekkes inn i analysene for å belyse relasjonene mellom journalistikkfeltet og 

arkitekturfeltet i dag. Dermed beveger analysene seg fra et makroperspektiv i feltanalysene 

(kapittel 4) til et mikroperspektiv i tekstanalysene (kapittel 5, 6 og 7). I kapittel 8 

oppsummeres analysenes hovedtrekk i en konklusjon.  
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”Symbolsk makt er en makt til å skape virkeligheten”6 

 
”Virkeligheten er relasjonell”7  

 
I dette kapitlet vil jeg introdusere og redegjøre for det teoretiske rammeverket som anlegges 

for oppgavens analyser av feltene journalistikk og arkitektur, samt det diskursive møtet 

mellom feltene, slik det kommer til uttrykk i nyhetsmedienes dekning av 

arkitektkonkurransene om utbygging av Tullinløkka.   

 

���� ����
������	�������������
Et sentralt premiss i denne oppgavens problemstillinger og hypoteser er at mediene besitter og 

forvalter en form for symbolsk makt. Selve begrepet symbolsk makt har sitt opphav i Pierre 

Bourdieus feltteorier og kultursosiologi, og en oppsummerende definisjon av begrepet finner 

vi i artikkelsamlingen ”Symbolsk makt”:  

 
Symbolsk makt er en makt til å konstituere det gitte gjennom utsagn om det, til å få andre til å se og tro 
på en verdensoppfatning, til å bekrefte den eller til å forandre den, og gjennom verdensoppfatningen 
også handlingen i verden, og dermed også verden selv. Symbolsk makt er en nesten magisk makt som 
gjør det mulig å oppnå det samme som en kan oppnå med styrke (fysisk eller økonomisk), og dét takket 
være den spesifikke mobiliseringseffekten – symbolsk makt virker bare når den anerkjennes, det vil si 
når det vilkårlige ved den miskjennes. (Bourdieu 1996: 45). 

 

Symbolske systemer spiller ifølge Bourdieu en dobbelt rolle: de skaper bestemte 

virkelighetsforståelser og de befester sosiale hierarkier (Swartz, 1997: 1). Mediene 

representerer både en posisjon i mediefeltet, men også et symbolsk system som skaper 

bestemte virkelighetsforståelser og befester sosiale hierarkier (ibid). Slaatta skriver: ”For 

Bourdieu er spørsmålet om makt alltid et spørsmål om rang eller innordning i en hierarkisert 

orden” (2003: 40). Slik gir det mening å tale om en medieorden framfor et mediefelt, der den 

norske medieorden produserer ”symbolkretsløp eller legitimeringskretsløp som virker inn på 

maktrelasjoner i andre felt ” (ibid: 42). Spesielt godt kommer medienes rolle til syne ved å 

analysere arkitektkonkurranser, der arkitektenes symbolske kapital står på spill. Her bidrar 

mediene til å bekrefte eller endre arkitekturfeltets struktur. Og slik virker kultur- og 

arkitekturjournalistikken inn på legitimering og maktforhold i arkitekturfeltet, samtidig som 

mediene selv posisjonerer seg gjennom symbolkretsløpene knyttet til arkitekturfeltet og feltet 

for kulturell produksjon. Symbolsk makt er dermed ikke den enkelte aktørens makt, men 
                                                 
6 Ifølge Bourdieu (1996: 40). 
7 Ifølge Bourdieu ([1979]1995: 31) 
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fungerer som komplekse strukturer; relasjoner mellom personer, grupper, institusjoner og felt 

i samfunnet. Symbolsk makt refererer altså til makt slik det konstituerer seg i samfunnet, i 

sosiale relasjoner, i form av symbolske uttrykk. Et slikt relasjonelt perspektiv er det som 

legges til grunn for oppgavens problemstilling og empiriske analyser, for å belyse og 

synliggjøre ”de bakenforliggende strukturene, de dypereliggende logikker og den symbolske 

maktens reproduserende virkninger” (Slaatta, 2003: 21). Feltanalyse legger til rette for å 

avdekke den symbolske makten” in places where it is least visible, where it is most 

completely misrecognized – and thus, in fact, recognized” (Bourdieu 1991: 164).  

 

������'��9�6�75��9�7��5�:������	������:�����
Med hensyn til å studere forutsetningene for produksjonen og reproduksjonen av symbolsk 

makt, både i det journalistiske feltet og i dets relasjon til andre elitefelt, egner feltanalyse seg. 

Først og fremst fordi mediene innehar en privilegert posisjon idet de både produserer og 

viderebringer symbolske uttrykk. Til grunn for feltteori ligger synet på samfunnet som 

bestående av en rekke felt, der hvert felt er: “an autonomous universe, a kind of arena in 

which people play a game which has certain rules” (Bourdieu, 1991: 215) Spillmetaforen er 

med andre ord sentral i Bourdieus feltbegrep, og kan forklare hvordan felt utgjør et rom for 

konkurranse, der deltakerne kappes om feltets spesifikke kapital, samt makten til å fastsette 

hierarkiet (Bourdieu & Wacquant [1991]1993: 83). Slik vil det journalistiske feltet og 

arkitekturfeltet på hver sin måte utgjøre et ”föranderligt område i samhället där människor och 

institutioner strider om något de har gemensamt” (Broady, 1998: 14). Posisjonsbegrepet står 

sentralt i feltteori, der aktører eller institusjoner representerer posisjoner i avgrensede sosiale 

felt. Det analytiske blikket rettes derfor på posisjoner og relasjoner mellom mediene, mellom 

aktører og mellom aktører og felt. Det journalistiske feltet vil i denne sammenheng studeres i 

relasjon til feltet for arkitektur, og feltet for kulturell produksjon i sin helhet.  

I hvert enkelt delfelt innen feltet for kulturell produksjon løper motsetningen mellom 

en intellektuell og en kommersiell pol (Bourdieu, 2000:17-18). Feltene følger sine egne 

logikker, basert på feltets kapitalsammensetning og plassering i forhold til den økonomiske og 

kulturelle pol. En økonomisk logikk følger prinsippet om ”business is business” og materiell 

inntjening, mens en kulturell logikk følger det omvendte av materiell inntjening, for eksempel 

prinsippet om kunst for kunstens skyld. Fokuset i denne oppgaven vil være på medienes 

posisjoner i en medieorden, som er bestemt ut ifra logikker for inklusjon og eksklusjon, og 

strukturerte hierarkier og posisjoner (Slaatta, 2003: 52). De posisjoner som utgjør et felt, dets 

logikker og særegne kapital, samt dets relasjoner til andre felt, vil aldri være fastlagt en gang 
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for alle, og derfor må feltteoretiske analyser fastlegges både empirisk og historisk (Bourdieu 

& Wacquant [1991]1993: 94-95).  

Sosiale felt må forstås i sammenheng med habitusbegrepet.8 Bourdieu forklarer det 

slik at begrepene felt og habitus er relasjonelle i betydningen at de ikke kan fungere 

fullstendig uten at det foregår i relasjon mellom dem (Bourdieu & Wacquant [1991]1993: 36). 

Et felt er ikke ”død struktur” (jfr. Althussersk marxisme) men et spillerom som eksisterer 

fordi det er aktører som entrer rommet, og som er villige til å investere i spillet. Bare ved å 

spille spillet, anerkjenner aktørene at spillet er verd å spilles (ibid: 83). Bourdieus 

korrespondansehypotese går ut på at det er homologi mellom sosiale strukturer (felt) og 

mentale strukturer (habitus). Sosiale grupper er del av en klassifiseringskamp som søker å 

tvinge igjennom sin definisjon av verden som er mest i samsvar med deres spesielle interesse, 

noe som utspilles som en kamp om den symbolske makten (ibid: 32). Slik fremstår 

klassifiseringene som  

 
en rent symbolsk (og politisk) kamp for å påtvinge en verdensanskuelse, (…) en måte å konstruere den 
sosiales verden på, i persepsjonen og i virkeligheten, og å konstruere de klassene som denne sosiale 
verden kan inndeles i (Bourdieu, 1995: 41).  

 

Bourdieu beskriver korrespondansen mellom feltets posisjoner og samfunnets posisjoner ut 

ifra at feltet ”has a left and a right, it has its dominant and its dominated agents; the social 

space also has its dominant and its dominated, (…) and these two spaces correspond. There is 

a homology between them” (1991: 215). Slik vises det teoretisk at fordelingen av kapital og 

symbolsk makt korresponderer med posisjoner. Videre argumenteres det for at ”samsvaret 

mellom sosialstrukturar og mentalstrukturar fyller politiske funksjonar” (Bourdieu & 

Wacquant [1991]1993: 31), og vises til at symbolsystemer ikke bare er redskaper for 

kunnskap men også for herredømmet. Ved at sosiale og kognitive strukturer er gjensidig og 

strukturelt sammenbundet, er deres samsvar en garantist for den sosiale dominansen. Med 

andre ord vil mediene kunne bidra til å fremme bestemte interesser som idéelle interesser, og 

slik bidra til å legitimere de interesser som samsvarer med det enkelte mediets – og deres 

leseres posisjoner.  

 

 

 

                                                 
8 Habitus: ”et sett av disposisjoner” som sosiale aktører er utstyrt med som gir dem hang til å gå inn i spillet og å 
spille det. Erfaringer og vaner, som er kroppsliggjort.  (Thompson i forordet til Bourdieu, 1991: 12). 
Habitusbegrepet vil ikke anvendes eksplisitt i de empiriske analysene, men bidrar her til å belyse feltbegrepet 
slik det inngår i Bourdieus feltteori.  
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Kapital  

Bourdieu benytter flere begreper fra økonomisk terminologi.9 Et eksempel er kapitalbegrepet. 

Det som er sentralt for Bourdieus feltteorier, er at det ikke anvendes om utelukkende 

økonomisk eller materiell kapital. Hans vitenskap om ”økonomien i praksisene” (Bourdieu & 

Wacquant 1993: 103) anvender et generelt kapitalbegrep for å omtale de spesifikke 

investeringsmidlene i det spesifikke spillet. Han viser til hvordan kapitalen fremtrer i tre 

fundamentale former: ”den økonomiske kapitalen, den kulturelle kapitalen og den sosiale 

kapitalen” (ibid: 104), som hver har sine underformer og som i varierende grad virker i de 

forskjellige feltene. Samtidig vil de forskjellige feltene ha sin feltspesifikke kapital, en 

kapitalsammensetning som verdsettes i det enkelte felt og som anerkjennes som særlig viktig. 

For arkitekturfeltet vil for eksempel det å kunne tegne være sentralt, samtidig som det å 

forene teknisk innsikt med formmessig uttrykk, er helt vesentlig. Priser og å vinne 

konkurranser styrker arkitektens kapital. Det å ha tilegnet seg en bestemt utdanningskapital vil 

gi arkitektene trumfkort i arkitekturspillet (ibid: 83). For journalistene vil den feltspesifikke 

kapitalen innebære kulturell kapital som det å kunne skrive godt og ha ”nyhetsteft”, og dette 

vil være overordnet andre kapitalformer som blant annet utdanningskapital. Jeg vil komme 

tilbake til dette i feltbeskrivelsene (kapittel 4). 

I tillegg til de fundamentale kapitalformer med sine underformer, omtaler Bourdieu 

symbolsk kapital som en egen kapitaltype: ”den forma som den eine eller hin av dei nemnde 

kapitaltypane kler seg i, når den blir erfart gjennom dei persepsjonskategoriane som erkjenner 

at det å eige og å samle slik kapital er produkt av historisk tilfeldige omstende” (ibid). 

Symbolsk kapital fungerer med andre ord når den ikke oppfattes som kapital – et virkemiddel 

til innflytelse, makt og dominans - men misoppfattes som vilkårlig og legitim. På lik linje 

med den økonomiske kapitalen kan alle formene for kapital investeres, anvendes og 

akkumuleres for å maksimere profitten.  Hvordan fordelinger av ulike kapitaltyper varierer, er 

bestemmende for aktørers posisjoner og symbolske makt. Mye kapital gir med andre ord stor 

innflytelse, og for symbolsk makt er symbolsk kapital avgjørende. Endringer i fordelingen av 

kapital vil føre til endringer i dominansforhold og feltstrukturen i sin helhet.  

 

Feltets illusio og doxa  

Felt består av aktører som deltar og investerer i et felles sosialt ”spill” som kjennetegnes av 

spesifikke innsatser og interesser. (Bourdieu og Waquant [1991]1993: 83). ”Spillet” er et felt 

når det spilles av mennesker ”som besitter en habitus vilken implicerar att de känner til och 
                                                 
9 Bl.a. i Bourdieu og Wacquant, 1993 [1991]: 103. 
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godtar spelets inneboande regler” (Albertsen i Broady (red.) 1998: 374). Aktørenes 

engasjement bidrar til å opprettholde spillets illusio; troen på at spillet er verdt og spilles, at 

spillet tas på alvor. Illusio betegner med andre ord det som står på spill i feltet: ”[en kollektiv] 

tilslutning til spillet som på en og samme gang er årsak til og følge av spillets eksistens” 

(Bourdieu, 2000: 252).  Hvert felt har sin spesifikke form for illusio som forener aktørene og 

som utgjør konkurransegrunnlaget og selve spillet. Denne troen utgjør doxa10, ”ei erkjenning 

som det ikkje blir reist tvil ved” (Bourdieu og Waqcuant [1991]1993: 83). Eller, sagt på en 

annen måte: ”the established (…) order is perceived not as arbitrary, i.e. as one possible order 

among others, but as a self-evident and natural order which goes without saying and therefore 

goes unquestioned” (Bourdieu, 1977: 166). Det vil si at legitimitetsspørsmål ikke 

forekommer. Der slike spørsmål forekommer, vil det være kamp mellom å forsvare doxa 

(ortodoksi) og forsøk på å utfordre doxa (heterodoksi). 

 

Posisjoner og disposisjoner 

Disposisjoner som aktører har til rådighet er ifølge Bourdieu, summen av habitus og kapital. 

Dette er igjen bestemmende for aktørenes posisjoner i de respektive feltene. Teoretisk 

innebærer posisjonsbegrepet at et felt består av strukturerte og strukturerende posisjoner som 

er hierarkisk ordnet. Dermed vil det i forhold til å analysere medienes symbolske makt i 

forhold til arkitektkonkurransen om Tullinløkka, innebære å avdekke hvorvidt det finnes 

eksklusive eller dominerende posisjoner i den norske medieorden som opprettholdes på 

bestemte måter (Slaatta, 2003: 41). Dette gjøres ved å anvende begrepene analytisk, det vil si 

å lese avisenes posisjoner relasjonelt. Slik vil et utsagn først si noe om dets posisjon ut ifra 

den relasjon det har til et annet utsagn, og en avis sin dekning og posisjon må leses i forhold 

til de andre avisenes dekning og posisjoner. Posisjoner i de spesifikke feltene er strukturert 

som posisjoner og relasjoner i- og i forhold til 1) det spesifikke feltet, 2) de omliggende felt 

og 3) deres plassering i maktfeltet generelt (Bourdieu, 1993: 38 og 2000: 193; Slaatta, 2003: 

34-35). Slik vil journalistikken som omtaler arkitektur (A) befinne seg innenfor det 

journalistiske feltet (B), samt i og overfor arkitekturfeltet (E) som begge delvis befinner seg 

innenfor feltet for kulturproduksjon (C) som inngår idet overgripende maktfeltet (D), som er 

                                                 

10 Doxa (fra gr. ”antakelse”, ”tro”, ”mening”) må forstås ut ifra motsetningsbegrepet episteme (fra gr. 
”vitenskap”, ”kunnskap”, sikker ”viten”. Opprinnelig anvendt av den franske filosofen Michel Foucault som en 
etablert sannhet som ligger under alle diskurser i en bestemt historisk sammenheng. Kilde: www.caplex.no 
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utspent mellom de to kapitalformenes poler (ibid)11 (se figur 1). Modellen under er en skisse 

over hvordan de aktuelle delfeltene relaterer seg til hverandre i maktfeltet. Modellen er kun 

ment som en illustrasjon og en mer detaljert feltbeskrivelse presenteres i kapittel 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forhold til Bourdieus begrep om ”rommet av muligheter” (2000: 21), vil det som er det 

tilgjengelige spillerom være historisk og kulturelt bestemt. Dette virker bestemmende på det 

aktuelle feltets logikker og hvordan feltet posisjonerer seg i forhold til de omliggende felt og 

deres plassering idet omsluttende makteltet (samfunnet).  

Alle felt er preget av kamp om posisjoner: ”Ulike klasser og undergrupper av klasser 

deltar i en rent symbolsk kamp for å påtvinge den definisjonen av den sosiale verden som 

svarer best til deres egne interesser”, skriver Bourdieu (1996: 42-43). Det er altså gjennom 

anvendelsen av (symbolsk) kapital at dominerende aktører eller institusjoner etablerer og 

legitimerer sine dominerende posisjoner, og fremstår med autoritet slik at de kan få 

gjennomslag for sine interesser. For avisene kan dette bety å dekke arkitekturstoff på bestemte 

måter, slik at de inntar og befester posisjoner som ”kulturaviser” overfor bestemte lesere. Det 

er problematisk når den enkelte aktørs symbolske kapital blir gjenkjent og anerkjent som 

legitim: ”unrecognized as capital and recognized as legitimate competence, as authority”12 

(Danielsen 1998: 78). For det er i troen på de formidlede virkelighetsbilder at de dominerte 

innfinner seg i den - til en hver tid gjeldende - sosiale orden. Fordi makten fremstår som noe 

naturlig og selvfølgelig, ifølge Bourdieu, og dermed usynlig, blir den lett oppfattet som 

                                                 
11 Som Slaatta påpeker illustrerer Bourdieus modeller (bl.a. i Distinksjonen [1979] 1995) hvordan mengden 
kapital er orientert som den vertikale aksen (høy = nord, lav = syd, mens de ulike kapitalsammensetninger 
befinner seg langs den horisontale aksen (øst = økonomisk kapital (ØK), vest = kulturell kapital (KK)) (2003: 
35).  
12 Her siterer han Bourdieu, P.: ”The forms of capital” (1986: 245). 
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naturlig og selvfølgelig og dermed misoppfattet som vilkårlig og legitim. Bourdieu påpeker at 

fordi den symbolske makten er basert på en felles tro, innfinner og godtar både de 

dominerende og dominerte i et felt seg i bestemte posisjoner (1991: 23). Slik virker symbolsk 

makt.  

 

Smakshierarkier og distinksjoner 

Bourdieu har gjennom sine studier av feltet for kulturell produksjon vist hvordan kultur kan 

være en kilde til distinksjoner og dominans. I Distinksjonen [1979]1995 redegjorde Bourdieu 

for hvordan smaksbegrepet inngår i en kamp mellom grupper innenfor ulike felt, der de 

dominerende aktørene eller gruppene har makt gjennom å representere og opprettholde den 

legitime kulturen formidlet som ”den gode smak”. Smaken er med andre ord ikke ren. Det 

dreier seg om å beherske symbolske og kulturelle koder. Slik fremstår for eksempel 

arkitektkonkurransen som en kampsone der aktører eller grupper kjemper om å gjøre sine 

estetiske preferanser og dommer legitime og dominante. Ved at aktører og sosiale grupper 

innehar bestemte posisjoner i en sosial orden, vil smaksforskjeller fungere som sosialt og 

kulturelt distingverende. Når det er sammenfall mellom sosiale og kulturelle posisjoner, kan 

kulturelle distinksjoner også leses som uttrykk for sosiale forskjeller og makt. Kulturell 

konsumpsjon inngår dermed også for å legitimere sosiale forskjeller og reprodusere sosial 

ulikhet. Når kulturell konsumpsjon og smak (mis)oppfattes som kulturelle valg, usynliggjøres 

og opprettholdes de sosiale forskjeller som strukturerer relasjonene (Bourdieu, [1979]1995). 

 
Homologi 

Feltanalyse opererer ut ifra hypotesen om at relasjonene mellom feltet for kulturell 

produksjon og konsumpsjonsfeltet er bestemt ut fra produktets posisjon i forhold til dets 

konkurrenter mer enn dets posisjon i forhold til konsumentene. Bourdieus 

korrepondansehypotese - at det er homologi mellom sosiale strukturer (felt) og mentale 

strukturer (habitus) - innebærer dermed at konsumentene velger produkter ut ifra deres egen 

posisjon og kamp om å distingvere seg fra mindre dominerende sosiale grupper. Men det er 

ikke nødvendigvis slik at dette gjøres bevisst; produksjonsfeltet er i overensstemmelse med 

homologe posisjoner i konsumpsjonsfeltet. For noen lesere vil den enkelte avis’ bestemte 

dekning av arkitekturstoff appellere, for andre vil det oppfattes som uinteressant og lite 

engasjerende. Slik kan avisenes eventuelle forskjeller i dekning av arkitekturkonkurranser 

appellere til bestemte lesergrupper. Og slik ”oppnår en å isolere noen grupper som skiller seg 

fra hverandre gjennom systemer av forskjeller” (Bourdieu, [1979]1995: 69). Det er dette 
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Bourdieu omtaler som strukturelle homologier, at det er sammenfall mellom posisjonene i 

produksjonsfeltet og konsumpsjonsfeltet. Posisjonene bestemmes med andre ord ut ifra 

styrkeforskjellene posisjonene seg i mellom internt i feltet. De inngår i relasjoner og skaper 

distinksjoner. Slaatta sier det slik: ”Det er altså ikke slik hos Bourdieu at tilbud skaper 

etterspørsel eller at etterspørsel skaper tilbud; de er der begge samtidig, som uttrykk for at det 

allerede eksisterer et sammenfall i de sosiale og kulturelle logikker og posisjoner” (2002a: 

99). Ut ifra dette kan avistekstenes stil, argumentasjon og påkallelse av ulike verdier 

gjenspeile på samme tid den sosiokulturelle posisjonen til avisens hovedsegment av lesere og 

avisens eller redaksjonens bestrebelse etter å opprettholde en bestemt posisjon i medieordenen 

og feltet for kulturell produksjon i sin helhet. Slik fremstår medienes og journalistenes skjulte 

rolle i at de reproduserer allerede etablerte distinksjoner blant publikum (ibid).  

Ved å analysere medienes dekning av arkitekturkonkurranser ut ifra Bourdieus 

feltteorier kan det dermed antas at avisenes journalister taler fra en bestemt posisjon til 

bestemte, strukturerte lesere, og det er således ikke tilfeldig hvilke verdier eller 

smakspreferanser som gjør seg gjeldende i avisen. Slaatta påpeker at: ”De ulike medienes 

symbolske makt er uløselig knyttet til de posisjoner som mediene og medieteknologiene 

opptar i forhold til sosiale og kulturelle markeder eller posisjoner i samfunnet” (2003: 25). 

Sammenfallet mellom sosial posisjon og kulturbruk, herunder hvilken type arkitektur som er 

tiltalende og hvilke aviser som foretrekkes, er ikke tilfeldig, men kroppsliggjorte, sosiale 

strukturer: 

 
De kognitive strukturene som de sosiale aktørene anvender for å få praktisk kunnskap om den sosiale 
verden, er kroppsliggjorte, sosiale strukturer. (…) Dette er historiske skjemaer for persepsjon og 
vurdering som er frambrakt av den objektive klassedelingen (i samfunnsklasser (…)), og som virker 
uten at en er seg det bevisst og uten at en snakker om det. Disse inndelingsprinsippene er frambrakt av 
kroppsliggjøringen av et samfunns grunnleggende strukturer, de er felles for alle aktører i dette 
samfunnet, og det er de som gjør det mulig å frambringe en felles og meningsfull verden, en verden av 
felles mening, av ”common sense” (Bourdieu, [1979]1995: 220). 

 

Overført til mediebruk kan det da hevdes at lesevaner og preferanser, samt den status og 

betydning det har å følge med i spesielle medier, i seg selv er kulturelt og sosialt strukturert 

(Slaatta, 2003: 65). Den sosiokulturelle eliten identifiserer seg for eksempel med den smak 

som fremstår som naturlig og selvfølgelig og som samtidig distingverer dem fra de mindre 

dannede klasser, og som opprettholder de sosiale strukturer. Slik er smak uadskillelig knyttet 

til sosiale grupper og slik fungerer mediet som et redskap for den sosiale orden (Bourdieu, 

[1979]1995: 45 og [1996]1998: 18). En sentral hypotese i denne oppgaven er dermed at 

avisene ordlegger, iscenesetter og redigerer arkitekturstoffet ut ifra den posisjon avisen har i 
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den norske medieorden og som er sammenfallende med lesernes mentale strukturer og 

posisjon i den sosiale orden. Om det eksisterer objektive sammenfall (homologi) mellom 

feltene, vil medietekstene tale til- og forsterke allerede eksisterende posisjoner (Bourdieu 

[1979]1995).  

 

��������������6�����5�������
For å forstå hvordan og hvorfor en bestemt avis i Norge dekker arkitekturkonkurranser på 

bestemte måter, må en fra et feltteoretisk perspektiv lese avisens dekning i forhold til andre 

aviser i ”Den norske medieorden” (Slaatta, 2003). Dette innebærer at den enkelte avis’ 

journalistiske praksis først kan forstås fullt ut ifra dets posisjon i forhold til andre 

konkurrerende aviser, der styrkeforholdet mellom avisene utgjør feltet, og ut ifra hypotesen 

om at produksjonsfeltet korresponderer med konsumpsjonsfeltet.13  

 
 

Kartet som presenteres er gjengitt slik det ble utarbeidet for å illustrere den økonomiske 

journalistikkens grafiske plattformer i den norske medieorden (ibid: 161-162). I denne 

sammenhengen anvendes det for å illustrere kultur- og arkitekturjournalistikkens plattformer. 

                                                 
13 Da jeg ikke gjennomfører en komplett korrespondanseanalyse, har jeg valgt å illustrere med de analyser som 
ble gjennomført i arbeidet med Den norske medieorden (Slaatta, 2003). Slik vil relasjonene mellom sosial 
posisjon, mediebruk, kulturelle praksiser og oppfatninger om politikk og økonomi tydeligere komme frem. 
Tallmaterialet her er basert på Norsk Gallups Forbruker og Mediaundersøkelse 2001/02 (ibid: 246).  
 

Figur 2   
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Et viktig aspekt ved det moderne samfunn er offentlighetens endrede karakter. Offentligheten, 

slik den tradisjonelt har vært forbundet med samtidig tilstedeværelse har delvis blitt erstattet, 

supplert eller utvidet av en ”mediert offentlighet” (Thompson 2002: 48-49). I en mediert 

offentlighet videreformidles virkeligheten gjennom et medium, og for avisemediet innebærer 

dette at hendelser blir satt ord på av journalister, presentert med bestemt layout, og formet i 

bestemte redaksjonelle miljøer. Og ved å fungere som offentlige arenaer for ordskifte og 

debatt, er mediene i dag også den hovedarena der relasjoner mellom aktører etableres, 

opprettholdes eller opphører (Thompson 2002: 110). Idet mediene er med på å synliggjøre 

aktører, legger mediene betingelsene for de symbolske kampene, og fremstår som en 

fremtredende arena for utveksling og akkumulering av symbolsk kapital. Mediearenaen er 

med andre ord det stedet der kapital forvaltes og akkumuleres, og der aktører forhandler og 

konkurrerer om symbolsk makt. Og slik utgjør mediene – og spesielt avisene - et godt 

utgangspunkt for å studere diskurser som synliggjør aktørers symbolske kamp om kapital og 

definisjonsmakt.  

 

������#��5���������������	��6;���
Medieforskningen gjennomgikk et paradigmeskifte på 1980-tallet fra å forstå mediene som 

kanal til å forstå dem som arena. Blant annet viste maktutredningen på 1980-tallet at mediene 

kan analyseres som arena og aktør.14 Når man analyserer medienes roller i offentlige 

meningsutvekslinger er det nødvendig å ta høyde for en ”parallell” lesning: mediene kan 

forstås som både arena og aktør, da de formidler både andres og sin egen stemme (Slaatta, 

2003: 15-16). 

For å først ta for oss mediene som arena, er mediene ifølge flere teoretikere 

(Thompson, 2002 og Slaatta, 2002b og 2003) dagens arena der kamper om symbolsk makt 

utspiller seg. Og hvor kapital forvaltes i symbolske kretsløp der det kjempes om posisjoner og 

makt. Mediene er med på å synliggjøre kampene, men samtidig bidrar mediene til å endre 

eller reprodusere gjeldende maktrelasjoner. Slaatta illustrerer hvordan Eide og Hernes fikk 

frem medienes doble rolle som arena og aktør ved å vise hvordan journalistene slapp til andre 

aktører på medienes arena samtidig som de selv beholdt kontrollen over iscenesettelsen: 

”Iblant var [mediene] også aktive pådrivere som formidlet bestemte virkelighetsoppfatninger” 

(Slaatta, 2002b: 54). Slik fremstår mediene som noe mer enn en offentlighetsarena: de kan 

                                                 
14 Blant annet formulert i M. Eide og G. Hernes, 1987: Død og pine! og Eide, 1992: Nyhetens interesse, og 
omtalt i Slaattas bidrag til Makt- og demokratiutredningen 1998-2003, Den norske medieorden, 2003: 15-16. 
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med bestemte symbolske virkemidler gripe inn som aktør. Og slik aktualiseres Bourdieus 

felttankegang. Ved å forstå mediene som arenaer der man kappes om bestemte goder, samt 

retten til å definere virkeligheten, vektlegger Bourdieu at mediene er aktør ved å være arena 

for aktørers argumenter. Mediene er også selv aktør i kraft av egne symbolske handlinger. 

Gjennom valg av saker, vinklinger, kildebruk og anvendelse av virkemidler som bestemte ord 

og bilder, bidrar mediene til å regissere virkeligheten. Selv om andre aktører kommer til 

ordet, beholder mediene regien (Bourdieu 1998). Dermed er mediene aktør gjennom å være 

arena. Aktørbegrepet, slik det anvendes i denne oppgaven, knyttes derfor til posisjoner, og 

aktørbegrepet vil her representere bestemte posisjoner i feltene.   

 

����$��%���	�������
Begrepet ’symbolsk makt’ sier noe om at makten er ”symbolsk”, knyttet til symboler som 

språk og bilder. Bourdieu har i boken “Language and symbolic power” (1991) redegjort for 

språkets betydning, og omtaler språkferdigheter som en egen kapitaltype, lingvistisk kapital, 

som kan anvendes i diskursive legitimitetskamper. Det kan argumenteres for at det å beherske 

språket er en forutsetning for å kunne delta i avisdebatter, og at lingvistisk kapital i denne 

sammenhengen er spesielt viktig. Samtidig virker medielogikkene inn på språket, og de som 

behersker disse språklige kodene, stiller i en privilegert posisjon da de får lettest tilgang til 

mediearenaen. Journalistene og redaksjonene innehar nøkkelposisjonen, da de kan ordlegge 

og regissere virkelighetsbilder, samtidig som de besitter en redigerende makt i forhold til å 

sile ut og presentere debattinnlegg på bestemte måter. Det å få oppmerksomhet synes å være 

en forutsetning i kampen om symbolsk kapital, og kan oppnås ved å ytre seg gjennom 

mediediskurser.  

Avistekst er en type autorisert språk, ved at den i kraft av å bli publisert allerede er 

anerkjent, og slik tilbyr mediene en særlig viktig synlighet fordi den gir legitimitet til 

utsagnene. En aktør som er autorisert til å tale på vegne av et sosialt felt ”mobilizes the group 

by announcing to them what they want to hear, [and this] rests on the dialectical relationship 

between authorized, authorizing language and the group which authorizes it and acts on its 

authority” (Bourdieu, 1977: 170-171). Bourdieu viser også hvordan gjennomslagskraften i 

språket ligger i å tale på vegne av en sosial gruppe, å være autorisert til å tale. Han omtaler 

dette slik: 

 
It is in what I would call the oracle effect, thanks to which the spokesperson gives voice to the group in 
whose name he speaks, thereby speaking with all the authority of that elusive, absent phenomenon, (…) 
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in which someone speaks in the name of something which he brings into existence by his very discourse 
(1991: 211-212). 

 

Et eksempel er journalisten eller avisene som posisjonerer seg som talerør for ”folk flest” eller 

som fremstiller seg som representant for offentligheten. Bourdieu skriver: “A symbolic power 

is a power which presupposes recognition, that is, misrecognition of the violence that is 

exercised though it” (1991: 209). Bestemte interesser tilsløres når de fremstår som ”folkets” 

interesser. Det å tale på vegne av folket er politikernes og medienes mandat i et demokratisk 

samfunn, men å tale “folkets sak” kan samtidig anvendes som virkemiddel i en mediert 

debatt. Ved å påta seg rollen som ”publikums røst” kan symbolske interesser fremstå som 

folkets interesser, noe som tillegger meningene demokratisk legitimitet. Det er ikke slik at 

aktøren, for eksempel journalisten eller politikeren nødvendigvis gjør dette bevisst. Fordi 

aktørene er deltagere i et felt, handles det i god tro, ut ifra en illusjon om at aktøren 

representerer folket. Nettopp fordi aktøren tar seg selv for å være noe han ikke er (ibid: 214). 

Når det gjelder arkitekturfeltet, tydeliggjøres spillet i arkitekturkonkurransene, der 

arkitekter investerer i spillet ved å delta i konkurransene. Mediene viderebringer symbolske 

uttrykk, der arkitekter og prosjekter presenteres på bestemte måter, og på denne måten 

befestes, forsterkes eller endres bestemte inntrykk av konkurranseforslagene. 

Arkitektkonkurransene er derfor viktige for å studere hvordan både arkitektene og mediene 

opererer med hensyn til å forvalte symbolsk kapital, og derigjennom symbolsk makt. Derfor 

vil jeg i de empiriske analysene i oppgaven gå nærmere inn på hvordan bestemte aktørers 

argumenter inntar bestemte posisjoner i forhold til arkitektkonkurransens vinnerutkast. 

Spesielt viktig vil det være å analysere språkets og layoutens betydning i å skape velvilje eller 

motvilje for utkastet.  

Med utgangspunkt i Bourdieus teorier, anvendt på norske forhold, vil analysene 

utføres fra det perspektivet der:  

 

Mediene [er] … å forstå som teknologiske plattformer for diskurser eller symbolkretsløp, hvor 
symbolske systemer og redskaper opptrer innenfor og mellom felt. Ved å være plattformer for kretsløp 
av symboler innenfor og på tvers av ulike felt, opprettholder eller endrer de verdien av den symbolske 
kapitalen som ulike aktører har til rådighet i bestemte situasjoner. Størrelsen på kretsløpene, hvordan de 
er inkluderende og ekskluderende, og hvilken rolle de enkelte medienes posisjoner har for fordelinger 
av symbolsk kapital, blir en viktig innfallsvinkel til en helhetlig forståelse av medier og symbolsk makt 
i Norge (Slaatta, 2003: 19). 

 

Det går et skille mellom felteksterne og feltinterne diskurser, ut ifra hvilken grad de er koblet 

til nyhetsmedienes offentlighet. Journalistikk inngår i de store felteksterne kretsløpene, der 

nyhetsmediene henvender seg til et stort og bredt publikum. De mindre og feltinterne 
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kretsløpene involverer interne diskurser, slik for eksempel Arkitektnytt og Byggekunst utgjør 

små kretsløp internt i arkitekturfeltet, myntet på en smalere leserskare. Det er først og fremst 

de eksterne diskurser, som inngår i den medierte offentlighet det fokuseres på i denne 

oppgavens analyser. De feltinterne diskursene trekkes inn i analysene for å belyse hvordan de 

forskjellige kretsløpene er koblet til hverandre.  

 

Jeg har i dette kapitlet redegjort for det teoretiske rammeverket for oppgavens 

problemstillinger og analyser. I neste kapittel vil de metodiske tilnærmingsmåter som er valgt 

for analysene presenteres og diskuteres.  
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De fremsatte problemstillinger og teoretiske perspektiver legger noen føringer for hvilke 

metodiske tilnærmingsmåter som er hensiktsmessige for analysene av det empiriske 

materialet. I dette kapitlet vil det gjøres rede for de valgte metoder og tilnærmingsmåter samt 

drøftes hvordan disse er relevante i forhold til oppgavens overordnede problemstillinger.  

 

Bourdieu avviser et skarpt skille mellom teori og metode. I forskningen vil begge være 

gjensidig knyttet sammen, utledet av problemstillingen (Bourdieu og Wacquant [1991]1993: 

206). Videre sier Bourdieu: ”Det er berre som ein funksjon av eit sett av hypotesar, som er 

avleidde frå eit sett av teoretiske føresetnader, at eitt eller anna empirisk datum kan fungere 

som prov” (ibid). Empirien skal belyse og sannsynliggjøre de hypoteser som er utledet fra det 

teoretiske ståstedet. For å bringe empirien i tale, anbefales en kombinasjon av metoder, der 

store mengder kvantitative data supplerer kvalitative metoder og situasjonsfokuserte case-

studier (ibid). Bourdieus forskningsstrategier, herunder korrespondanseanalyse, legger opp til 

mer omfattende forskningsprosjekter enn jeg kan ta høyde for i denne masteroppgaven, men 

det feltteoretiske rammeverket legger føringene for de empiriske analysene i denne oppgaven.  

Med inspirasjon fra Bourdieus feltteorier må det først avklares hva som definerer 

journalistikkfeltet og arkitekturfeltet, hva som skiller disse fra andre sosiale felt og hvordan de 

inngår i relasjoner med andre felt: ”I det empiriske arbeidet er det ei og same sak å avgjere 

kva som er feltet, same kva for grenser det har, og å avgjere kva for slags kapitaltypar som 

verkar der” (Bourdieu og Wacquant [1991]1993: 84). Derfor anvender jeg feltbeskrivelser 

som en metode for å få fram feltenes egenskaper og relasjoner. Disse analysene bygger på 

egne observasjoner, intervjuer med sentrale aktører og sentral sekundærlitteratur. 

Jeg vil utdype og belyse det diskursive møtet mellom feltene med kvalitative 

innholdsanalyser av et strategisk utvalg av avistekster.15 Disse vil suppleres av 

semistrukturerte intervjuer med sentrale aktører i de respektive feltene (se punkt 3.2 og 3.3). I 

tillegg utgjør kildematerialet sentrale politiske dokumenter og underbyggende tallmateriale fra 

Forbruker & Media/TNS Gallup og www.aviskatalogen.no. Orienteringen mot en kvalitativ 

tilnærming, utledes av formålet om å få dybdekunnskap om caset som er valgt: De ulike 

avisenes dekning av Tullinløkka-konkurransen, i 1972, 1996 og 2007. Det er vektlagt at de 

                                                 
15 Med ’strategisk’ mener jeg et utvalg som er representativt i forhold til problemstillingen. Det er tatt høyde for 
at tekstene representerer de valgte aviser fra de forskjellige faser og epoker i mediedekningen. Utvalget er basert 
på å danne et sammenligningsgrunnlag for å lese tekstene relasjonelt.   
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empiriske analysene, i tråd med Bourdieus teorier, både skal ivareta tekstens kvalitative 

dimensjoner og den sosiokulturelle sammenhengen som teksten og publikum inngår i. Slik vil 

de enkelte avisenes posisjoner analyseres gjennom deres relasjoner til hverandre og til 

arkitekturfeltet. Samtidig vil avisenes relasjoner til maktfeltet i sin helhet innlemmes i 

analysene. Dette gjennomføres ved å innlemme de kulturelle og historiske forhold som 

arkitektkonkurransen og mediedekningen inngår i.  

 

����&���������
Til tross for det skillet som ofte deler aviser inn i ”tabloid” og ”seriøs” presse, så omtales ofte 

avisene i Norge som ”omnibusaviser”16 (Bastiansen og Dahl, 2003: 493). Et feltteoretisk 

perspektiv anlegger en annen tilnærming: Avisene representerer forskjellige posisjoner og 

anvender forskjellige strategier for å bekrefte eller forbedre sine posisjoner i konkurranse med 

andre medier. Antakelsen er at disse forskjellene gjenspeiles i distinksjonene mellom de brede 

avisenes dominerende posisjoner og de smale nisjeavisenes eliteposisjoner. Ved å peke på 

forskjellene, trer posisjonene frem. I forhold til andre typer medier er avisene spesielt godt 

egnet som plattform for informasjonsutveksling, da de gjennom skriftspråket og 

illustrasjonsmulighetene åpner for å videreformidle, kommentere og fortolke aktuelle 

hendelser og saksforhold. Slik kan papiravisene også være arena for debatt, både for sine egne 

meninger (leder og kommentarer) og andres meninger (kronikk og debattinnlegg). Derfor 

egner papiravisene seg godt for å analysere møtet mellom journalistikkfeltet og 

arkitekturfeltet, slik det kommer til uttrykk i medienes diskurser. 

 

"�����!��	��8��85����
Det empiriske materialet som legges til grunn for analysene vil omfatte tekster fra 

Aftenpostens morgenutgave og Aften (Aftenpostens aftenutgave)17, Dagbladet, Dagsavisen 

(tidligere Arbeiderbladet)18, Morgenbladet, Dagens Næringsliv (DN)19, og fagbladet 

Arkitektnytt. Jeg vil også trekke inn enkelteksempler fra tidsskriftene Byggekunst og 

NæringsEiendom. Utvalget utgjør en kombinasjon av abonnements- og løssalgs aviser, samt 

kombinasjonen av både brede regionalaviser (Aftenposten og Dagsavisen) og nisjeaviser 

innen kultur (Morgenbladet) og næringsliv (DN) og arkitektur (Arkitektnytt). Slik tas det 

                                                 
16 Lat.: omnes, som betyr ”for alle” (Kilde: www.caplex.no). 
17 Det vil gjennomgående bli anvendt Aftenposten om morgenutgaven og Aften om aftenutgaven i oppgaven. 
18 Arbeiderbladet anvendes i forbindelse med analysene for 1972 og 1996, mens Dagsavisen anvendes der 
avisen omtales forhold til i dag. 
19 Dagens Næringsliv eller forkortelsen DN anvendes gjennomgående om avisen.  
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høyde for å analysere avisene relasjonelt, for å avdekke hvilke strategier avisene anlegger for 

å befeste sine posisjoner. De valgte aviser er alle sentrale i hovedstadsregionen når det gjelder 

kulturpolitikk og utbyggingsspørsmål. Samtidig har utvidelsen av Nasjonalgalleriet20 og 

arkitekturkonkurranser vedrørende sentrale kulturbygg trolig appell utover Osloregionen, og 

jeg vil med sannsynlighet også finne noe stoff i den mer nasjonalt orienterte avisen 

Dagbladet. Det er også tenkelig at Aften utgjør en sentral rolle i forbindelse med Tullinløkka-

utbyggingen. Ved å inkludere Arkitektnytt kan den feltinterne debatten innlemmes i analysene, 

og jeg vil se på koblingene mellom kretsløpene: hvordan ser debatten ut internt i 

arkitekturfeltets eget offentlige forum versus i den større medieoffentligheten? DN engasjerte 

seg noe i forbindelse med arkitektkonkurransen i 1996, og har siden vist interesse for 

arkitekturspørsmål, spesielt utover det siste året. Derfor inkluderes denne i 1996-analysene, 

samt i analyser og betraktninger rundt dagens situasjon.   

 

"�����!��	��8���6���6����
Det ligger i det overordnede utvalget av aviser at det er tatt høyde for variasjoner av avistyper. 

I forlengelsen av dette, ligger det en forventning om at også tekstene ”taler” fra bestemte 

posisjoner. Slik kan tekstene antas å uttrykke posisjoner, med hensyn til hvordan 

arkitekturfeltet fremstår i møte med nyhetsmediene. Inndelingen i de forskjellige periodene 

(1972, 1996 og 2006/07) gjør det nødvendig å eksemplifisere fra flere aviser, fra flere 

perioder og faser, og dette gjør at tekstutvalget blir noe større enn det ville blitt med bare en 

epoke.  

Tekstutvalget for de kvalitative nærlesningene er utført strategisk, og det er tatt hensyn 

til at utvalget ikke ”bør være større enn at det er mulig å gjennomføre dyptpløyende analyser” 

(Thagaard, 1998: 52). Det er først utført en kartleggende lesning av et større materiale, for å 

kartlegge hendelsesforløpet i saken og mediedekningen. Etter en kartleggende fase, utgjør 

analysematerialet 65 artikler fra i alt 9 aviser. Enkelte tekster er analysert mer inngående enn 

andre, og de mest vesentlige artiklene ligger vedlagt hvert analysekapittel. For en oversikt, se 

litteraturlisten og vedlegg. De kvalitative nærlesningene presenteres i kapittel 5, 6 og 7.  

 

"���"�!��	��8�5������
I forbindelse med arkitektkonkurransen i 1972 og 1996, valgte jeg å ta for meg avisenes 

presentasjon og dekning av saken på det tidspunktet da vinnerutkastet ble offentliggjort, samt 

                                                 
20 Nå del av Nasjonalmuseet, der Nasjonalgalleriet ble slått sammen med Kunstindustrimuseet, Museet for 
samtidskunst, Arkitekturmuseet og Riksutstillingene i 2003.  
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kartlegge dekningen av konkurransen ett år frem i tid. Dette skulle vise seg å være et greit 

utgangspunkt for utvalget av tekster i forbindelse med konkurransen i 1972 (se kapittel 5). 

Når det gjelder konkurransen i 1996, skulle det imidlertid vise seg at mediedekningen av 

enkelte tema i forbindelse med konkurransen utløste flere debatter i flere omganger og over 

flere år. Men i hovedsak fortonet mediedekningen og de debatter som spant ut av sakens 

forløp seg i tidsrommet 1996-1998. Dette gjorde det nødvendig å kartlegge et lengre tidsrom 

enn ett år. Jeg har dermed kategorisert materialet etter mediedekningens faser, og analysert 

utvalgte enkelttekster fra de forskjellige fasene (se kapittel 6). Da den varslete konkurransen 

på midten av 2000-tallet ennå ikke var gjennomført i arbeidet med denne oppgaven, valgte jeg 

å analysere utvalgte eksempler fra dagens dekning i forbindelse med Tullinløkka. Disse 

analysene har blitt kontekstualisert ut ifra hvordan avisene dekker arkitekturspørsmål i 

hovedstaden i dag (se kapittel 7).  
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Jeg har valgt en pragmatisk tilnærming for å organisere og kategorisere tekstene. Tidlig ble 

det klart at å anvende avisenes egne kategorier og vignetter ikke var tilstrekkelig fordi 

avisenes stofforganisering og seksjoner har endret seg betydelig siden 1972, via 1996 til i dag. 

Noen stoffelementer og sjangere er imidlertid like, og jeg har valgt følgende inndeling: Det 

overordnede stoffområdet denne oppgaven beskjeftiger seg med er (kultur)journalistikk. 

Videre er temaet arkitektur. Caset og hendelsen er arkitekturkonkurransen om Tullinløkka. 

Det kommer frem av mediedekningen at arkitektkonkurransen omtales både på nyhets- 

debatt- og kultursidene. Derfor vil jeg definere materialet ut ifra sjangermessige kategorier, 

for å se hvilke stemmer og synspunkter som kommer frem. Men sjangerbegrepet er i seg selv 

et mangetydig begrep. Jeg vil ikke begi meg ut på noen diskusjon av begrepet her, men velger 

å trekke på Sigurd Allerns definisjon:  

 
De journalistiske sjangrene handler om hvilken oppbygning, språklig stil og fortellerteknikk som er 
brukt i artiklene, og fordeler seg ulikt på forskjellige typer journalistikk. (…) Avisenes tekster fordeler 
seg på tre hovedtyper redaksjonelt stoff, nemlig nyhets-, feature og kommentarjournalistikk. 
(2001:101).  
 

De tre stofftypene kaller Allern for journalistikkens hovedsjangere (ibid). To av hoved-

sjangrene vil være særlig sentrale i denne oppgaven, (1) nyhetsjournalistikken som utgjør 

nyhetsartikler og notiser, samt aktuelle nyhetsintervjuer og nyhetsreportasjer og (2) 

kommentarjournalistikken som utgjør lederartikler, kronikker, kommentarer og debattinnlegg. 
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For å identifisere stemmer og aktører, skiller jeg mellom det som ansees som avisens stemme 

og andre felteksterne stemmer.  
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”Tekstanalyse er ingen teknikk med en entydig oppskrift”, skriver Østbye et. al. (2002: 67). 

Men tekstens egenskaper og oppgavens problemstillinger legger noen føringer for hvordan 

analysene bør gjennomføres. Ved å studere nyhetsmedienes symbolske makt ut ifra et 

feltteoretisk rammeverk, legges grunnlaget for å studere oppslag, journalistiske strategier, 

uttalelser og kildestrategier i sammenheng med de posisjoner som mediene og aktørene inntar 

i forhold til vinnerforslaget fra arkitektkonkurransen. Foruten kartleggingen av medienes 

dekning av konkurransen og vinnerforlaget over tid, inndelt i forskjellige faser, ønsker jeg å 

gjennomføre mer dyptpløyende analyser av avistekster21 vedrørende arkitektkonkurransen om 

Tullinløkka. Analysene vil utføres som kvalitative innholdsanalyser for å belyse 

delproblemstillingen hvordan dekker nyhetsmediene arkitektkonkurransen om Tullinløkka i 

1972 og 1996? Hvordan dekker nyhetsmediene den kommende konkurransen om Tullinløkka?  

Tekstens mening er ikke alltid umiddelbart tilgjengelig, og slik vil de dypere, mer 

underliggende betydninger først tre frem ved en kvalitativ tolkning (Østbye et.al.: (2002: 63). 

Innholdsanalysene gjennomføres ved å lese tekstene relasjonelt, for å se etter nyanser som 

indikerer avisenes posisjoner. Analysene er inspirert av Britt Hulténs introduksjoner til 

journalistikkanalyse (2000, 2001) og Slaattas kvalitative lesninger av posisjoner i den norske 

medieorden (2003: 255-256). Et feltanalytisk perspektiv innebærer hypotesen om at avisenes 

og aktørenes posisjoner trolig vil prege mediediskursene vedrørende arkitektkonkurransen på 

bestemte måter. Analysene gjennomføres med tanke på å avdekke posisjoneringsmarkører, 

det vil si hvilke innholdsmessige og uttrykksmessige aspekter ved den enkelte avis’ dekning 

som virker bestemmende på den enkelte avisens posisjon. Jeg vil konkret se på hvilke 

stemmer som kom til orde (aktører), hva som formidles (argumenter) og hvordan det 

formidles (språklige og visuelle virkemidler). For å gjennomføre analysene på en strukturert 

måte, slik at de er etterprøvbare, har jeg utarbeidet et kodeskjema (se vedlegg 1). De mest 

sentrale tekstene er lagt ved (se vedlegg 4 og 5). 

Tekstene vil leses strukturelt, det vil si i lys av historiske og kulturelle 

rammebetingelser, og kan slik åpne for en mer helhetlig analyse. Det er altså ved å lese 

tekstanalysene i sammenheng med hvilke relasjoner avisene har til det omsluttende maktfeltet 

(samfunnet), at faktorer som bidrar til å definere maktrelasjoner, hvilke virkelighetsbilder som 

                                                 
21 Tekst forstås i vid forstand, dvs. bilde og layout inngår i tekst-begrepet slik jeg anvender det her.  
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formidles, reproduseres eller endres, kan inkluderes i analysene. Slik kan de forskjellige 

tekstene og medienes helhetlige dekning med hensyn til medienes roller og symbolske makt 

analyseres. Og slik kan analysene bidra til å belyse problemstillingen: hvordan kommer 

medienes symbolske makt til uttrykk i medienes diskurser som omhandler 

arkitektkonkurransen om utbygging av Tullinløkka?  
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En tekstanalyse har sine begrensninger. For å konstruere et mest mulig fullstendig bilde av det 

diskursive møtet mellom de aktuelle feltene journalistikk og arkitektur, har jeg derfor supplert 

tekstanalysene med semistrukturerte intervjuer av de valgte avisers kulturredaktører og 

aktuelle journalister. Slike intervjuer innebærer at ”intervjueren stiller informanten 

forhåndsdefinerte spørsmål, og svarmulighetene er fortrinnsvis åpne” (Østbye et. al., 2002: 

102). Semistrukturerte intervjuer åpner for at svarene blir sammenlignbare, og jeg har valgt en 

slik framgangsmåte i møte med avisenes kulturredaktører og journalister der målsettingen har 

vært å få belyst samme tema i de aktuelle aviser. Også sentrale aktører i arkitekturfeltet har 

bidratt med informasjon, gjennom mer ustrukturerte intervjuer. Slike intervjuer utføres i form 

av mer eller mindre uformelle samtaler, der spørsmålene i liten grad er utformet på forhånd, 

og ”brukes for å bygge opp en forståelse av forhold forskeren ikke har oversikt over, eller der 

forskeren ønsker å trenge dypere inn i informantenes begrepsapparat, forståelsesmåter og 

begrepsbruk” (ibid: 101). Intervjuene og samtalene har vært basert på å supplere 

innholdsanalysene med informasjon og erfaringer fra avisredaksjonene og arkitektmiljøet. 

Slik bidrar intervjuene til å belyse mediedekningen og feltrelasjonene fra flere sider. Dette 

utfyller tekstanalysene og kan bidra til å styrke studiets troverdighet (Østbye m.fl. 2002, 

Thagaard, 1998). Intervjuene har vært lagt opp fleksibelt med hensyn til rekkefølgen av 

spørsmål og intervjuene er gjennomført ansikt-til-ansikt, pr. telefon eller e-post etter 

informantenes egne ønsker. Se oversikt over intervjuer og korrespondanse (vedlegg 2), og 

intervjuguide (vedlegg 3). 
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Et sentralt premiss i kvalitative studier er at det ikke finnes ”objektivitet”, men snarere mer 

eller mindre troverdige fortellinger om virkeligheten. Tove Thagaard foreslår å anvende 

begrepene troverdighet framfor validitet og bekreftbarhet framfor reliabilitet og overførbarhet 

framfor generaliserbarhet for å vurdere et forskningsprosjekts metodiske kvalitet (1998:179). 
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En faktor som kan hefte ved studiets bekreftbarhet, er knyttet til innsamlingen av data. Det 

empiriske materialet knyttet til 1972-konkurransen, samt tekster fra 

Arbeiderbladet/Dagsavisen22 for 1996-konkurransen ble samlet inn ved å lese avisene på 

mikrofilm på Nasjonalbiblioteket i Oslo. De valgte aviser ble gjennomgått fra og med 

30.11.72, til og med 30.11.73, noe som både var tid- og konsentrasjonskrevende, ikke minst 

på grunn av gjennomgående dårlig kvalitet på filmrullene. Det er derfor en viss risiko for at 

jeg har oversett enkelte artikler. Jeg har gjennomgått et bredt utvalg av aviser over et lengre 

tidsrom (1 år), og sannsynligheten for at jeg skal ha fanget opp de mest sentrale debatter og 

essensen i disse vil likevel være tilstede. Ellers har de fleste artikler blitt hentet fra A-tekst, og 

her kan også enkeltartikler ha blitt oversett. Viktige enkelthendelser har vært benyttet som 

rettesnor for å spore opp hovedoppslag, og for de mest sentrale oppslagene, har artiklene vært 

hentet fram på mikrofilm.  

Jeg valgt en kobling av flere metodiske tilnærminger for å utdype feltanalysene: 

kvalitative tekstanalyser er supplert med enkelte forskningsintervjuer. Dette gir en mer 

utfyllende analyse av caset og vil kunne styrke prosjektets troverdighet (Østbye et. al., 2002: 

121). De kvalitative nærlesningene er basert på et strategisk utvalg medietekster. Dette 

innebærer at jeg bevisst har valgt ut tekster som kan belyse problemstillingen. Det gjør ikke 

tekstene ugyldige med hensyn til representativitet. Men representativiteten begrenses til caset 

og det teoretiske utgangspunktet. Kvalitative studier som analyserer få enheter i dybden, der 

et utvalg tekster baserer seg på et case, heftes generelt med begrensninger når det gjelder 

overførbarhet. Robert K. Yin hevder at poenget ikke er å kunne overføre funn fra en 

casestudie til andre case. En bør heller søke å grundig analysere det valgte caset, for å 

overføre funn i forhold til teori (Yin, 2003: 38). Dette er i tråd med feltteoretiske studier, der 

teori og empiri knyttes tett sammen, og der vekselvis teorien belyser empirien og empirien 

belyser teorien.  

Oppgaven begrenser analysene til arkitektkonkurransene vedrørende Tullinløkka og 

peker på hva som viser seg som tendenser i forbindelse med denne. Samtidig belyser studien 

mediedekningen på tre ulike tidspunkt: i 1972, i 1996 og i 2006/07, og vil kunne peke på noen 

utviklingstrekk, både i journalistikkfeltet og i arkitekturfeltet. Jeg kan ikke ut ifra oppgavens 

begrensede omfang overføre funnene og resultatene til å gjelde alle konkurranser, hele 

arkitekturfeltet eller arkitekturjournalistikken i sin helhet. Men dette studiet åpner for 

tydeligere å se de dynamikker som oppstår i møtet mellom journalistikkfeltet og 

                                                 
22 Dagsavisen er ikke registrert i A-tekst. 
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arkitekturfeltet. Hvordan det diskursive møtet fremstår ut ifra denne oppgavens analyser, kan 

med andre ord avdekke hvordan medienes symbolske makt kommer til uttrykk i møtet med 

arkitektkonkurransene om Nasjonalgalleriet på Tullinløkka. Dette gir oss noen hypoteser som 

det kan jobbes videre med når det gjelder relasjonene mellom nyhetsmediene og konkurranser 

om også andre symboltunge kulturbygg. 

 
Utformingen av et forskningsobjekt 

Som tittelen på boka ”Den kritiske ettertanke” ([1991]1993) impliserer, argumenterer 

Bourdieu for en refleksiv sosiologi, der studiers troverdighet styrkes ved at forfatteren 

reflekterer over sin egen rolle og relasjon til forskningsobjektet. Dette gjelder også 

anvendelsen av bestemte begreper. Ved å kritisk granske anvendelsen av begreper, kan man 

også i større grad stille spørsmål ved det som tas for gitt. I denne oppgaven har jeg drøftet de 

aktuelle teoretiske- og analytiske begreper i teorikapittelet (kapittel 2). Men det er også viktig 

å rette de samme begrepene mot en selv, hevder Bourdieu.  

Både forskeren (og leseren) har en posisjon, og denne må også trekkes inn i analysene. 

Slik kan det argumenteres at ved å stille som en ekstern aktør både overfor journalistikkfeltet 

og arkitekturfeltet, ivaretas en kritisk distanse, der begreper og praksis ikke fremstår som like 

naturlig og selvfølgelig som for en feltintern aktør. Slik trer feltets særegenheter trolig bedre 

frem. Det er også viktig å påpeke at de metodiske valg og analytiske fremgangsmåter som er 

valgt, legger bestemte føringer for studiet og vil prege resultatene på bestemte måter. Det kan 

innvendes at den kvalitative framgangsmåten innebærer at analysene baserer seg på en 

subjektiv fortolkning, og en viss grad av forutinntatthet i fortolkningsprosessen. Jeg har ikke 

hatt bestemte interesser i saken selv, og har således stått relativt ”fritt” i forhold til hvordan 

interessekonfliktene og legitimitetskampene i denne saken skal tolkes. Samtidig springer 

valgene underveis ut ifra det jeg anser å være hensiktsmessig i denne studien, og det er sikkert 

valg som kunne vært gjort annerledes. Men jeg har søkt å belyse feltanalysene fra flere 

innfallsvinkler, for å styrke studiets troverdighet. 
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For å besvare oppgavens problemstilling om hvordan nyhetsmediene dekker 

arkitektkonkurransen om Tullinløkka, for å si noe om nyhetsmedienes symbolske makt i 

møtet med arkitekturfeltet, vil jeg først kartlegge delproblemstillingen: Hva karakteriserer det 

journalistiske feltet og arkitekturfeltet og hvordan er møtet mellom journalistikkfeltet og 

arkitekturfeltet strukturert. Dette gjennomføres ved å beskrive hovedtrekkene i det som utgjør 

feltene journalistikk og arkitektur. I denne beskrivelsen vil jeg spesielt fokusere på feltenes 

grad av autonomi og hvilke verdier og logikker som er bestemmende for posisjoner 1) internt 

i feltet, 2) eksternt i relasjon til andre felt og 3) eksternt som posisjon i maktfeltet. Jeg vil først 

ta for meg feltene hver for seg, for så å se dem i relasjon til hverandre. Innenfor 

journalistikkfeltet vil jeg spesielt se på kulturjournalistikken, mens innenfor arkitekturfeltet vil 

jeg spesielt se på arkitektkonkurransen. 
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Pierre Bourdieu skisserte et fransk journalistisk felt i boka ”Om fjernsynet” [1996] 1998, og 

knyttet med dette feltbegrepet til medier og journalistikk.23 Tore Slaatta har analysert 

framveksten av et økonomijournalistisk delfelt inn i en overordnet analyse av den norske 

medieorden (Slaatta, 2003), mens Jan Fredrik Hovden ser nærmere på hvordan journalistisk 

praksis i Norge er underlagt et eget sosialt felt, det norske journalistiske feltet (Hovden, ”Etter 

alle journalistikkens reglar” i Eide, M. (red.) 2001). Bourdieus teorier er også knyttet til det 

journalistiske felt i Benson og Neveus antologi ”Bourdieu and the journalistic field” (2005). 

Slik de nevnte studiene har vist, kan journalistikk med spesialiserte underfelt, analyseres som 

felt, blant annet fordi feltet følger sine særegne regler; “its own laws, its own nomos24” 

(Bourdieu: ”The Political Field, the Social Science Field, and the Journalistic Field”, ibid: 32-

33). 

 
Graden av autonomi 

I hvilken grad et felt er autonomt, vil være avhengig av indre og ytre strukturer. Generelt 

kjennetegnes det journalistiske feltet av en svak autonomi, da det er avhengig av- og livnærer 
                                                 
23 Boka vekket debatt i hjemlandet, og ble kritisert ikke minst fordi empiristen Bourdieu selv ikke grunnet studiet 
empirisk (Hovden, 2001 i Eide, M. (red.) 2001). Hovden leser boka som en ”politisk pamflett”, utarbeidet på 
basis av andre og tidligere feltstudier (ibid). Selv leser jeg ”Om fjernsynet” som en introduksjon til å se det 
journalistiske feltet som et avgrenset sosialt felt, og vil supplere med egne empiriske analyser for å få et bedre 
grep om hvordan det journalistiske feltet relaterer seg til arkitekturfeltet i Norge.  
24 -nomi' -en (fra gr, av nomos 'lov') kilde: http://www.dokpro.uio.no  
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seg på andre felt (Benson & Neveu, 2005: 5). Slik det er preget av sosiale, politiske og 

økonomiske rammevilkår, vil det journalistiske felt til stadighet måtte gjenvinne sin autonomi. 

Feltet har på den annen side en helt sentral posisjon i den sosiale verden, ved at mediene har 

monopol på å nå ut i ’det offentlige rom’. Mediene legger føringene for dagens medierte 

offentlighet, ved at journalister setter dagsorden og løfter fram bestemte saker, og slik står 

journalister i en privilegert posisjon for å nå ut til alminnelige borgere og andre 

kulturprodusenter (Bourdieu, 1998: 64). Mediene står med andre ord i posisjon til å ”gripe 

inn” i de andre feltenes styrkeforhold ved å tilkjenne, frakjenne og fordele symbolsk kapital 

mellom aktører og institusjoner. Slik har det journalistiske feltet en dominerende posisjon i 

forhold til andre sosiale felt, herunder arkitekturfeltet. 

 

Journalistikkfeltets spill: sentrale verdier og logikker 

Det journalistiske feltet er preget av to logikker og to legitimeringsprinsipper, påpeker 

Bourdieu (1998: 101). Pressen henter først og fremst legitimitet fra bestemte feltspesifikke 

verdier, som følger en kulturell logikk, og således ligger tett opptil den kulturelle pol. Dette 

innebærer at journalisters arbeid skal ivareta samfunnsmessige verdier som demokrati, 

ytringsfrihet og opplysning av det ”frie” individ. Journalistenes selvbilde og de eksplisitte 

journalistiske verdiene, er nedfelt i Vær varsom-plakaten, og sikres gjennom Norsk 

Presseforbund og forbundets to viktigste utvalg, Pressens Faglige Utvalg og 

Offentlighetsutvalget.25 Pressen henter legitimitet fra opplysnings- og objektivitetsidealet, og 

ut ifra å utøve en kritisk rolle innenfor- og overfor andre sosiale felt. Journalistikk som 

beskjeftiger seg med kultur og arkitektur, gir i egenskap av sitt vesen legitimitet til avisen som 

kulturinstitusjon. 

Journalistikkfeltet spenner seg ut mellom den økonomiske og den kulturelle pol idet 

avisene både skal oppfylle inntjeningskrav og idealer om ”god journalistikk”. Her kommer 

journalistikkens motsetning til uttrykk. Det oppstår en spenning mellom intelligent 

kommunikasjon som er ”god” i den forstand at den anerkjennes av andre feltinterne aktører, 

og økonomiske kriterier som for eksempel salgbar journalistikk. Mediene styres i dag også ut 

ifra økonomiske logikker. Blant annet henter det journalistiske felt legitimitet fra leserne, også 

ut ifra hvor mange lesere de har. Feltets økonomisk kapital gjør seg gjeldende i form av 

inntekter som er avhengig av salgstall og markedsandeler. Derfor kan det argumenteres for at 

konsumpsjonsfeltet spiller en sentral rolle i å utgjøre journalistikkfeltets suksesskriterier. 

                                                 
25 Kilde: www.presse.no 



29 

Bourdieu anser at mediefeltet, inkludert en del av pressen, utgjør en trussel mot andre sfærer 

av kulturell produksjon, særlig ut ifra konkurransen om seerne, en ”konkurranselogikk 

bestemt av seerbarometerene” (Bourdieu, 1998: 8). Overført til avismediet, vil det altså være 

problematisk hvis jakten på leserne styrer produksjonen. Ikke bare er markedet i dag mer 

anerkjent som ”en legitim instans å høste legitimitet fra” (ibid: 35), men seerbarometerenes 

sentrale posisjon i mediefeltet viser hvordan den kommersielle logikken har ”tvunget seg inn 

på feltet for kulturproduksjon” (ibid: 36). Konkurransen om å være først, eksklusiv og gjøre et 

scoop, kan leses som en konsekvens av feltets konkurranselogikk, som i neste omgang vil 

prege de journalistiske tekstene på bestemte måter. Dessuten preges feltets logikker av at 

nyhetsproduksjonen styres av bestemte nyhetskriterier. Dermed vil de nyhetsorienterte 

avisene styres av de samme logikker, og de vil være likere enn de gir uttrykk for (ibid: 25).  

Å vinne priser for ”god” journalistikk bidrar til å styrke journalistens og avisens 

kulturelle kapital og gode omdømme, og for avisen og den enkelte journalists symbolske makt 

spiller omdømme en viktig rolle. Kapitalformer behøver ikke være gjensidig ekskluderende: 

journalister og aviser kan akkumulere betydelig økonomisk kapital på bakgrunn av 

profesjonell dyktighet, det vil si kulturell kapital (Benson og Neveu, 2005: 4). Det er særlig 

slik at det er de aktører som dominerer i det enkelte felt som transformerer en form for kapital 

til en annen, og på denne måten oppnår symbolsk kapital, hvorigjennom deres dominans 

legitimeres (ibid). Men, med det økonomiske felts økte innflytelse på mediefeltet, står også 

det økonomiske felt styrket overfor feltet for kulturproduksjon i sin helhet, og selv de mest 

autonome områdene av journalistikken, slik som kultur- og arkitekturstoff, vil preges av dette. 

Ulikt arkitekturfeltet er ikke journalistikkfeltet et strengt kodifisert område, idet 

utdanningskapitalen ikke er utslagsgivende for å inkluderes i feltet.  Den tradisjonelle 

journalistutdanningen har vært organisert som en toårig allround-journalistutdanning, med 

opplæring i journalistikk som håndverk. Til dette hører blant annet journalistisk metode og 

skriveteknikk. Overordnet annen kapital er den lingvistiske kapitalen. Det å kunne skrive 

godt, å forvalte lingvistisk kapital, er en forutsetning i yrkesutøvelsen. En annen måte å 

tilegne seg journalistisk kompetanse på, er ved å starte i de mindre lokalavisene, for så å søke 

seg til de større regional- og riksavisene. Det som former journalistenes fellesskap ligger i det 

overordnede idealet i journalistikken: å utøve en uavhengig, kritisk journalistikk for å ivareta 

pressens samfunnsoppdrag. Dette er også sentralt i forhold til pressens rolle i et demokratisk 

samfunn. 
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Det som viser seg som en endring de senere årene, er knyttet til framveksten av egne 

spesialiserte underfelt i avisenes redaksjoner, for eksempel kulturjournalistikk og 

økonomijournalistikk. Dette danner grunnlag for en diskusjon av journalistrollens nye 

utfordringer.26 Den foreløpige konklusjonen lyder: For å bedrive kritisk journalistikk 

innenfor- og overfor disse feltene, kreves det, ifølge Beck-Karlsen, journalister med 

fagkunnskap som kjenner til feltenes logikker, metoder og språk. Her kommer ofte 

allroundjournalisten til kort. For å møte høynede kunnskapskrav i samfunnet generelt, kreves 

spesialistkunnskap - også hos journalistene.   
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Arkitektur inngår ikke utelukkende som tema i avisenes kulturredaksjoner. Vel så ofte inngår 

arkitektur og byutvikling i diskurser koblet opp mot politisk- og økonomisk journalistikk. 

Arkitektkonkurransen inngår også i nyhetsjournalistikken. Men, arkitektur forbindes først og 

fremst med kulturjournalistikk fordi det tradisjonelt har inngått i diskurser om estetikk og 

dannelse. Derfor vil jeg redegjøre mer inngående om kulturjournalistikken idet følgende. 

”Kulturjournalistikken står fram som eit særleg interessant stoffområde i lys av ein 

teori om den offentlege samtalen”, skriver Jan Inge Sørbø, og viser til hvordan journalistikken 

historisk sprang ut av den offentlige kulturdebatten (Sørbø 1991: 139). Avisenes 

kulturkritiske oppgave er forankret i dens tradisjonelle rolle som arena for den politiske 

samfunnsdebatten, og styrker i dag avisens feltspesifikke kapital og legitimitet som 

kulturinstitusjon i samfunnet: ”Kulturjournalistikken har vært et signal fra mediene til 

samfunnet: Vi ønsker å være kulturformidlere” (Beck-Karlsen, 1991: 20). 

Kunst og kultur, herunder arkitektur, ble lenge ansett som et ”rent” stoffområde, og 

hadde tradisjon for å være ”de intellektuelle og estetenes verneverdige arena”, som inngikk i 

den borgerlige dannelsen (ibid: 17). Kulturstoffets smale og elitepregede karakter i avisene, 

har senere endret seg i takt med sosiokulturelle endringer. Beck-Karlsen viser til hvordan 

utskillelsen av egne kultursider i avisens var knyttet til framveksten av de brede avisene i 

Norge. Med dette fulgte egne kulturredaksjoner og redaktører (ibid: 45). Dette innebar 

etablering av nye sjangere og offentlighetsformer som bestod i at forskjellige kretsløp ble 

blandet og åpnet for en bredere rekruttering av journalister og nye publikumsgrupper (ibid). 

Med et bredere kulturbegrep, parallelt med en større spesialisering innen kulturelle delfelt, 

                                                 
26 Jo Beck-Karlsen: ”Nye og bedre journalister” (Aftenposten 27.06.02) der det vises til Knut Olav Åmås’ ”Ti 
teser for en kritisk kulturjournalistikk” (Aftenposten (04.05.02) og Tore Slaattas analyser av 
økonomijournalistikk (2003).  
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retter avisene seg i dag mot et større og mer sammensatt publikum. Framveksten av 

kulturjournalistikken og dens tiltagende posisjonering i dagsavisene får støtte av Wright 

Lunds analyser av kulturstoffet i Aftenposten og Dagbladet i 1975/76 versus 1998/99, der hun 

slår fast at kulturstoffet i dagspressen økte i tidsrommet med opptil 40 prosent (”Rom for 

kritikk – kritikkens rom”, 2000). Dette indikerer at kulturstoffets posisjon i nyhetsmediene har 

endret seg og fremstår i dag som styrket. Samtidig er det i hovedsak nyhetsstoffet inkludert 

lanseringsjournalistikk og dekning av begivenheter som appellerer til det største publikummet 

som står for mesteparten av kulturstoffet. 
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For å gjennomføre analyser av de valgte avisenes posisjoner på 1970- tallet versus 1990-tallet 

versus i dag, vil det være nødvendig å lese avisenes posisjoner ut ifra en sosiokulturell 

sammenheng. Det følger av dette at avisenes posisjoneringer på 1970-tallet kan leses ut ifra 

deres politiske forankringer og innhold.27 Med strukturelle endringer av politisk, økonomisk- 

og teknologisk art, som pressens overgang fra partipresse til selvstendige økonomiske foretak, 

og teknologiske endringer som har tillatt framveksten av nettaviser, må avisenes posisjoner i 

dag tolkes ut ifra andre og mer komplekse prosesser (Slaatta, 2003).  

Nyhetsmedienes egenskaper og valg av stoffområder, som arkitektur og kultur, 

inkludert endringer i disse, kan leses som uttrykk for at avisene utvikler og opprettholder 

bestemte posisjoner og relasjoner til andre kulturelle produksjonsfelt, som arkitekturfeltet, 

samtidig som de posisjonerer seg i forhold til et konsumpsjonsfelt. I Norge posisjonerer det 

journalistiske feltet seg overfor - og i relasjon med - en helt spesiell konsumpsjonskultur. Sett 

i forhold til folketall er Norge det mest lesende folk i verden. Vi leser i snitt to aviser per dag 

og 84 % leser minst en avis daglig (91 % i 1997).28 Norsk dagspresse befester og styrker sin 

posisjon som landets viktigste informasjons- og annonsemedium, ifølge Forbruker & 

Media/TNS Gallup.29 Hovedstadspressens interesse for- og prioritering av arkitekturstoff kan 

dermed leses som en strategi30 for å befeste sin posisjon som kulturinstitusjon i samfunnet, 

samt å nå ut til bestemte lesere (Bourdieu, 2000: 193). 

                                                 
27 Aftenposten og Morgenbladet var tilknyttet de borgerlige partier. Dagsavisen, den gang Arbeiderbladet, var på 
sin side den sentrale Arbeiderparti-avisen. Dagbladet var fremdeles knyttet til Venstre, og stod således i en 
mellomposisjon til høyre- og arbeiderpartipressen. Arkitektnytt har vært tilknyttet Norske Arkitekters 
Landsforening, og kan således leses som arkitektstandens faglige fora uten uttalte politiske sympatier. 
28 Tall for 2005. Kilde: http://www.mediebedriftene.no 
29 Kilde: http://www.tns-gallup.no. Til tross for at flere av de største avisene sliter med å holde opplagstallene på 
sitt tradisjonelt høye nivå, er lesertallene svært stabile. Samlet øker mediehusene sin oppslutning blant publikum. 
30 Bourdieus ’strategi’-begrep benyttes om individers eller institusjoners ofte ubevisste forsøk på å verne om 
verdien på sin kapital og forsvare eller forbedre sin posisjon. 
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De utvalgte avisenes profil og posisjon er kartlagt basert på tallmateriale fra 2005 (se tabell 

1).31 Denne matrisen legger grunnlaget for analyser av hvordan avisene posisjoner seg i dag. 

Med henblikk på en sammenligning med avisenes posisjoner i 1972 og 1996 (jfr. kapittel 5 og 

6), vil disse leses ut ifra sannsynlige posisjoner på de gjeldende tidspunkt.   

 

Avisenes profil og posisjon 2005 
 
 
AVIS 

 
AVISTYPE 

 
OPPLAG 

 
LESERTALL 

 
EIERSKAP 

 
PROFIL 

 
POSISJON 

 
Aftenposten 
 

Regionavis/storby 
dagsavis med 
nasjonal 
betydning 
Abonnement 
 

252.716 
(morgen) 
Lørd: 
279.549 
Sønd: 
223.228 

793.000 
(morgen) 
Lørd: 770.000 
Sønd: 594.000 

Schibsted ASA 
100% 

Seriøs 
Tabloidformat 
Konservative røtter. 
Burgunder/mørkeblå 

En nr. 1 avis i 
hovedstadsområdet 
med nasjonal 
betydning 
 

 
Aften 
 

Lokalavis Oslo 
og omegn 
Abonnement 
 

141.612 
(aften) 

403.000 Schibsted ASA 
100% 

Lokal orientering: 
”Ingen kjenner byen 
bedre” 
Leken/tabloid  
Rød 

Oslos ledende 
lokalavis 

 
Dagsavisen 
 

Storby dagsavis, 
hovedsakelig 
hovedstadsavis. 
Abonnement  
 

33.830 144.000 Dagsavisen 
AS, stiftelsen 
Dagsavisen 
100% 

Seriøs 
Mørkeblå med noe 
mørkerødt. 
”Engasjert. Som 
du.” 

En nr. 2 avis, 
hovedsakelig 
hovedstadsavis. 

 
Dagbladet 
 

Riksspredt 
nyhetsavis, men 
størst nedslagsfelt 
i de store byene. 
Løssalg  

162.069 
Lørd: 
267.973 
Sønd: 
150.846 

769.000 
Lørd: 
1.182.000 
Sønd: 632.000 

Orkla ASA 
(24,30%), flere 
småaksjonærer, 
bl.a. 
Storebrand 
Livsforsikring 
AS (14,5%) 

Tabloid 
Tradisjonelt en 
kultur- og debattavis 
Fra slogan ”Sterke 
meninger” til  
”Mer å snakke om” i 
2006 

1 av 2 
riksdekkende 
tabloide 
løssalgsaviser. I 
f.h.t. opplag og 
lesertall nr. 2 etter 
VG.   

 
Morgenbladet 

Riksspredt 
ukeavis, men 
størst nedslagsfelt 
i de store byene. 
Abonnement  

13.870 
 

51.000 Fritt Ord 
(30%) 
Forlagkonsult 
(30%) 
Dagsavisen 
(30%) 

Seriøs 
Tabloidformat 
Global orientering 
Rustrød 
”Når du leser mer 
enn du blar.” 
 

En nisjeavis innen 
kultur, med vekt 
på kultur, politikk 
og forskning 
Ledende innen sitt 
område 

 
Arkitektnytt 

Riksspredt 
medlemsblad for 
NAL sine 
medlemmer. 
Ikke løssalg. 

3.94532 3.94533   Seriøs 
A-4 format, 
organisert og formet 
som et fagblad 
myntet på 
arkitektstanden34 

Et medlemsblad 
ledende internt i 
arkitekturfeltet 
relatert til NALs 
formål 35 

 
Dagens 
Næringsliv 

Riksspredt 
Abonnement (i 
hovedsak) og 
løssalg 

74.248 295.000 
Lørdag: 
350.000 

AS Norges 
Handels- og 
sjøfartstidende 
(100%).  

Seriøs 
Tabloidformat, rosa 
papir 

En nisjeavis innen 
næringsliv og 
finans, ledende 
innen sitt område 

 
 
                                                 
31 Alle tall er hentet via Mediebedriftenes landsforening sin internettside: www.aviskatalogen.no, og gjelder for 
2005. 
32 Lagt til grunn er medlemstall i NAL i 2006, kilde: www.arkitektur.no  
33 Lagt til grunn er medlemstall i NAL i 2006, kilde: www.arkitektur.no  
34 Arkitektnytt er tilknyttet Den Norske Fagpresses Forening, som er tilsluttet Norsk Presseforbund og er 
underlagt de samme etiske retningslinjer som øvrige norske medier. 
35 NAL har til formål ”å virke for byggekunstens utvikling, fremme god arkitektur og ivareta medlemmenes 
interesser” (kilde: www.arkitektnytt.no).  

Tabell 1 Avisenes profil og posisjon 2005 
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Avisenes posisjoner i henhold til TNS Gallups Forbruker & Medias målinger for 2005, viser 

tallene at lokal- og regionalavisene samlet har en stabil utvikling og at avisene har fått flere 

lesere per solgte eksemplar. Det er løssalget som først og fremst svikter og VG og Dagbladet 

står alene for 50% av denne nedgangen. Mens det samlede løssalget går tilbake 5,9%, synker 

abonnementet med bare 1,2%. Aftenposten (morgenutgaven) har den største økningen i antall 

lesere (+30.500), mens nisjeavisene har den største prosentvise økningen. Opplagsvinner er 

Dagens Næringsliv (DN) med en økning på 3.733 eksemplarer. På de to neste plassene finner 

vi Aftenposten og Morgenbladet (som var fjorårets opplagsvinner). På ”ti på topp” listen er 

flere nisjeaviser, blant annet DN og Morgenbladet. Nisjeavisene er også den eneste 

avisgruppen som samlet sett har fremgang. På listen over de ti beste, finner vi også 

Dagsavisen. De store riksdekkende mediehusene (VG, Dagbladet og Aftenposten) har alle økt 

publikumsoppslutning om sine merkevarer, men dette er mye grunnet nettutgavene.36  

 

&���"�(�>����5�566����?�'���7��5566�5�����6���
Tore Slaatta argumenterer for hvordan endringer i maktfeltet i perioden 1980-2005, med det 

økonomiske felts styrkede posisjon parallelt med det politiske felts tilbaketrekning, har fått 

konsekvenser for mediene (2003: 114). Han skriver: 

 
Med oppløsningen av partipressen endret medieordenens strukturerende logikker seg. (…) Det 
journalistiske feltets nye doxa besto i en felles anerkjennelse av betydningen av å oppnå posisjoner og 
symbolsk makt (…). I stedet må de nyhetsbærende mediene konkurrere om anerkjennelse gjennom å 
utøve god journalistikk (2003: 135)  

 

Avisenes overgang fra partipolitiske organer til markedsorienterte produkter tilhører en epoke 

i mediehistorien som Bastiansen og Dahl omtaler som ”det store hamskiftet” (2003: 457).  

Oppløsningen fra partibindingene skulle i årene som kom vise seg å åpne for en mer 

profesjonalisert nyhetsformidling, og det journalistiske håndverket - ”god” journalistikk – ble 

pressens fremste konkurransemiddel. Framveksten av journalistfaget innebar at journalistene 

og avisene måtte arbeide uavhengig for å kunne fremstå med troverdighet. Avisene står 

dermed på dette tidspunktet i ”spenn mellom politiske sympatier og behov for selvstendighet 

med profesjonell integritet” (Bastiansen & Dahl, 2003: 453). De større endringene i avisene 

skulle bli tydeligere utover 1970-tallet, idet de politiske bindinger brytes37, som åpner for en 

markedsorientering og en tiltakende konkurranse mediene seg i mellom. 

                                                 
36 kilde: http://www.mediebedriftene.no/ 
37 Arbeiderparitet vedtar i 1975 at Arbeiderbladets redaktør ikke skal ansettes av partiet, og redaktør Arve 
Solstad i Dagbladet tok det endelige bruddet med Venstre i en lederartikkel i 1977 (Bastiansen & Dahl, 2003: 
450-451). 
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Bourdieu argumenterer for at kravet om økonomisk lønnsomhet og en tilspissest konkurranse 

blant mediene har fått konsekvenser som preger både innhold og form. Han peker på hvordan 

mediene har utviklet en særegen medielogikk preget av det økonomiske felts innflytelse som 

dreier mot en populistisk og tabloid fremstilling av saker, med det mål å skape produkter som 

selger (Bourdieu 1998). Jeg anser det som sannsynlig at avisene anlegger nye strategier for å 

posisjonere seg i den norske medieorden slik den fremstår i etterkant av ”det store 

hamskiftet”. Det er samtidig sannsynlig at den kommersielle medielogikken som har tvunget 

seg frem idet journalistiske felt, preger avisene med ulik styrke. Dette blir viktig å ta høyde 

for i tekstanalysene. Det kan antas at avisenes innhold og form har endret karakter, først i 

perioden mellom 1972 og 1996, og så i perioden fra 1996 til 2007. Trolig vil dette medføre 

endringer i papiravisenes posisjoner og symbolske makt, i skarpere konkurranse med andre 

medier.  

Slaatta påpeker hvordan den symbolske konkurransen mellom feltene er blitt viktigere, 

noe som kommer til uttrykk ved at de feltspesifikke kretsløpenes utbredelse har blitt 

tydeligere: ”Dette kan også forventes å avspeile seg i struktureringen av medieordenen” 

(2003: 45). Når profesjonalisering og utdanning øker i samfunnet, kan det forventes at 

fagtidsskrifter og nisjemedier øker sin betydning. Dette vil igjen få konsekvenser for de brede 

medienes betydning i samfunnet (ibid). Foreløpig kan det antas at det vil bli mindre 

betydningsfullt å skille mellom en seriøs versus en tabloid presse. Det som vil bli tydeligere 

og viktigere, er det skillet som oppstår mellom de brede og de smale mediene. Dette er en 

antagelse som tekstanalysene vil kunne belyse. 
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Bourdieu har selv ikke gitt noen analyse av arkitekturfeltet som sådan, men hans sosiologiske 

grunnbegrep og teorier lar seg vel anvende for å analysere arkitektur som et selvstendig felt i 

Norge. Den danske arkitekturforskeren Niels Albertsen har i ”Arkitekturens fält” (Broady 

(red.) 1998) og ”Arkitekturværkets netværk” (2002) vist hvordan arkitekturfeltet lar seg 

forklare ut ifra Bourdieus feltteorier. Jeg vil derfor trekke på hans innsikter her idet jeg anser 

det norske arkitekturfeltet å være nært beslektet med det danske. Men jeg vil samtidig, ut ifra 

feltenes dynamiske karakter ta høyde for at det kan ha skjedd endringer. 
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Graden av autonomi 

I hvilken grad feltet er autonomt, vil også her være avhengig av indre og ytre strukturer. Innad 

kan arkitekturfeltet virke svært autonomt ut ifra strenge inntredelseskrav som utdanning og 

posisjonering i feltet. På den annen side er feltet utad avhengig av aktører fra det politiske- og 

økonomiske felt, og arkitektfeltet vil således måtte innrette seg etter politiske og økonomiske 

premisser. Albertsen spør retorisk hvordan et felt som er så anhengig av eksterne krefter og 

som er så heterogent kan holdes sammen? (Broady (red.) 1998: 386). Bourdieus svar til dette 

er at et felt kan ha flere aktører som innehar ”felles symbolsk kapital”, noe som fører til en 

felles symbolsk interesse der en kollektiv identitet fører til følelse av samhørighet med 

gruppen, dens navn og ære (ibid).38 Arkitektstanden er en slik gruppe, med strenge 

inntredelseskrav og med en sterk kollektiv identitet. Utdanningen spiller en helt sentral rolle i 

å kroppsliggjøre de verdier som står på spill i arkitekturfeltet. Skolene minner om kunstskoler 

der tegnesalens funksjon i utdanningen er viktig idet den har en sterk homogeniserende 

virkning: ”I ritsalen skolas de studerande in i arkitekturens illusio” (Albertsen i Broady (red.), 

1998: 390). Albertsen påpeker at tegning som kompetanse fremstår som kulturell kapital i 

forkroppsliggjort form. Dette forsterker arkitekturfeltets slektskap med kunstfeltet, og bidrar 

til å opprettholde arkitektstandens autonomi, samtidig som det skaper en felles kultur som 

overskrider grensene mellom det kunstneriske, og det økonomiske og tekniske (ibid: 393). 

Ved å praktisere arkitektur utøves en felles levekunst: ”Arkitektkapitalet är således primärt 

förkroppsliggat kapital (…) Arkitektutbildningen producerar att ”vara” snarere än ett 

”vetande”, skriver Albertsen (ibid: 386-387).  

Til tross for en sterk kollektiv identitetsoppfatning, vil stridene rundt hva som til 

enhver tid regnes for å være ”god” arkitektur utkjempes både intern i feltet og eksternt, på 

tvers av felt. Internt inngår striden om den gode arkitekturens kjennetegn i kamper om 

posisjoner og symbolsk makt. Slik vil feltet ikke nødvendigvis stå samlet i den offentlige 

debatt, og resultatet er at man kan se en splittet arkitektstand i synet på den ”gode” arkitektur.  

 

Arkitekturfeltets spill: sentrale verdier og logikker 

I henhold til Bourdieus feltteorier foregår arkitekturfeltets spill mellom to ytterpoler, kunst og 

økonomi/teknikk. Arkitekturens vesen er både kunstnerisk og teknisk av natur. Den er form 

og funksjon.  Realisert arkitektur skal både imøtekomme økonomiske krav, for eksempel 

kravet om å innfri budsjettkrav og være kostnadseffektiv, samtidig som den symbolsk gjerne 

                                                 
38 Her refererer Albertsen til Bourdieu, P. (1984) Homo Academicus. Paris: Minuit. 
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skal ”uttrykke noe” ved å representere bestemte estetiske verdier. Det siste er særlig viktig i 

forbindelse med museumsarkitektur og kulturhus.  

Det kan således antas at feltet er bestemt ut fra fordeling av ulike arter kapital. 

Kapitalstrukturen er kiastisk: ved den kulturelle pol er kulturell og symbolsk kapital mer 

verdsatt enn økonomisk kapital, mens det motsatte gjelder ved den økonomiske pol. Videre er 

det slik at symbolsk og kulturell kapital anses som viktigere enn økonomisk kapital i feltet 

som helhet fordi feltets grunnlegende illusio stammer fra de kunstneriske posisjoner. De med 

kunstnerisk stjernestatus er i fåtall men er toneangivende for resten (Albertsen i Broady (red.) 

1998: 381). Aktørenes engasjement bidrar til å opprettholde spillets illusio: troen på at spillet 

er verd og spilles, og at spillet tas på alvor. Dette kommer til uttrykk ved 

konkurransedeltakelse og ved prisutdelinger, der premierte arkitekter anerkjennes. 

Albertsen får fram arkitekturfeltets særegenheter ved å dele arkitekturfeltet inn i tre 

underfelt: den kunstneriske siden (arkitekten), den profesjonelle siden (kontorene), og den 

økonomisk/tekniske siden (bedrifts- og markedssiden) som alle representerer ulik 

kapitalsammensetning og grad av autonomi i forhold til maktfeltet (ibid: 382). Arkitekter 

befinner seg blant ”de dominerende” i maktfeltet, enten de er posisjonert nær den kulturelle 

pol eller nær den økonomiske pol. Ut ifra denne polariseringen, med en profesjonell 

mellomposisjon, vil de kunstneriske arkitekter i høy grad produsere for hverandre, internt i 

feltet, mens de økonomisk- og praktisk rettede i høy grad produserer for å tilfredsstille 

samfunnets eller oppdragsgivers krav om teknisk, økonomisk og funksjonell effektivitet. 

Dette kan sammenlignes med polariseringen mellom begrenset produksjon (”kunst”) og 

masseproduksjon (”vare/produkt/nytte”), som munner ut i to motsettende 

hierarkieringsprinsipper, en intern og en ekstern i feltet. Jo mer den interne dominerer, jo mer 

autonomt er arkitekturens felt i forhold til maktfeltet. Slik blir også forholdet arkitektene 

imellom asymmetrisk. De praktisk rettede ønsker kunstnerisk status, mens fraksjonen 

nærmest den kulturelle pol ønsker å bevare autonomi og distingvere seg fra de andre (ibid: 

382). 

Den type arkitektur som representeres i arkitektkonkurransene, spesielt med hensyn til 

kulturbygg, er prestisjearkitektur som innehar stor symbolsk og kulturell verdi. Denne står i 

skarp kontrast til mer kommersielle boligoppdrag. Dette illustrerer polariseringen mellom 

kunst og økonomi i arkitekturen, og det illustrerer det polariserende forhold arkitektene 

imellom: de som produserer ”kunst” og de som produserer ”nytte”. Samtidig finnes det 

gråsoner, for eksempel stjernearkitekten som tegner eksklusive boliger, og som dermed 
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tilegner boligen en merverdi, eller arkitekten som stiller sin kompetanse til disposisjon ved å 

tilpasse seg oppdragsgiverens visjoner eller rammebetingelser for prosjektet.  

Arkitekturfeltets logikker virker slik at arkitektene som oftest henter legitimitet og 

autoritet i form av det kunstneriske aspektet knyttet til arkitektrollen. Dette legger grunnlaget 

for den kunstneriske (an)erkjennelsen og akkumulert symbolsk kapital. Dette gjelder selv der 

feltet er underlagt de kommersielle logikker. Slik forsvarer det kunstneriske underfeltet 

verkets autonomi overfor det økonomiske og politiske feltet. Men selv feltets kunstneriske 

elite jobber ikke uavhengig av oppdragsgivere med kulturell og økonomisk kapital. I det 

profesjonelle underfeltet lever aktørene av å selge kulturelle tjenester. Her konverteres 

kulturell kapital til økonomisk kapital, og kapitalformene inngår i et samspill av forskjellig 

type kapital, herunder symbolsk kapital. Akkumulering av den totale kapitalmengden bidrar 

til at arkitekten skaper seg omdømme som innbyr til respekt og aktelse. Her spiller altså den 

symbolske kapitalen en avgjørende rolle (Albertsen i Broady (red.): 385).  

Selv anerkjente arkitekter har sitt virke ved profesjonelle kontorer, og enkelte 

arkitekter er kjent ved kontorets navn, som etter hvert fremstår som merkevarenavn, for 

eksempel ”Snøhetta”. Samtidig er mange arkitektkontorers navn preget av individuelle 

arkitekter som ”Lund + Slaatto Arkitekter AS” og Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS”. 

Arkitekters initialer anvendes også, for eksempel ”mmw architects of norway” som viser til 

navnet til kontorets leder og arkitekt Magne Magler Wiggen. De arkitekter som er posisjonert 

utelukkende i nærhet til den kulturelle pol, vil i dag være teoretikere som for eksempel ansatte 

ved Arkitekthøgskolen, det vil si arkitekter som ikke nødvendigvis realiserer arkitektur, men 

som innehar kulturell kapital på bakgrunn av utdanning, titler, publikasjoner og yrkesstatus.     
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Arkitektkonkurranser står sentralt i arkitektenes virke. Tildelingen av større arkitektoppdrag 

både i offentlig og privat sektor skjer ofte gjennom arkitektkonkurransen, der ”formålet er å 

realisere det vinnende forslaget, og engasjere arkitekten for dette prosjektet for videre 

prosjektering”.39 Ifølge NAL er antallet konkurranser i Norge økende, og deltagerne er alltid 

mange.40 Å vinne arkitektkonkurranser gir en mulighet til å realisere prosjekter som igjen gir 

kroner i kassen og arkitekten får mulighet til å sette varige spor. Men, som de to foregående 

konkurranser om Tullinløkka har vist, er dette ikke alltid tilfellet. Konkurranseprosjektet er et 

                                                 
39 Kilde: Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)s retningslinjer. 
40 Kilde: www.arkitektur.no 
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skjørt prosjekt, som er avhengig av å bli møtt med respekt både innad hos ekspertisen i feltet, 

og utad blant felteksterne aktører, herunder andre fagfolk, politikere, journalister og 

innbyggere. Arkitektkonkurransene kan leses som en ”kritisk” øvelse for arkitektstanden i den 

forstand at den representerer en mulighet for å styrke eller bekrefte og således legitimere den 

enkelte arkitekts symbolske kapital. Samtidig kan konkurransen representere en trussel for de 

dominerende i feltet fordi deres posisjoner utfordres. Ved slike ”legitimitetskriser”, utfordres 

den symbolske makten til feltenes representanter. Her spiller mediene en utslagsgivende rolle.  

I konkurransene kommer arkitekturfeltets illusio til uttrykk. Her har arkitektene 

mulighet til å dyrke faget, å ”hylle det arkitektonisk skapende” ved at de uuttalt kommer 

overens om å konkurrere mot hverandre (Albertsen i Broady (red.) 1998: 375). Slik forutsetter 

og bidrar konkurransene til å opprettholde arkitektenes tro på at spillet er verdt å spille. 

Samtidig utgjør konkurransen en målestokk for hvordan arkitektene er posisjonert i forhold til 

andre aktører internt i feltet. Posisjoner står på spill: etablerte kan befeste sine posisjoner og 

ytterligere styrke sin symbolske kapital. Globaliseringen de senere år medfører at 

internasjonale stjernearkitekter kappes om større arkitektoppdrag i Norge. Det er flere 

velrenommerte og høyt profilerte arkitekter som i disse dager signerer viktige kulturbygg i 

Norge, for eksempel Snøhetta med Operaen i Bjørvika, Sverre Fehn, som står for tilbygget til 

Arkitekturmuseet i kvadraturen, og Renzo Piano, som er utpekt til å tegne det nye 

kunstmuseet på Tjuvholmen. Samtidig er de åpne arkitektkonkurransene ofte veien å gå for 

yngre, uetablerte arkitekter. Arkitekturkonkurransen kan forstås som arena for å oppnå 

anerkjennelse og styrke arkitektens symbolske kapital både innad og utenfor feltet. 

Konkurransen kan i Bourdieusk forstand ses som kamper om symbolsk kapital, herunder 

heder og ære, men kanskje viktigere den autoritet den tillegger de seirende arkitekter med 

hensyn til å definere ”god” og ”verdifull” arkitektur. Konkurransene utgjør på denne måten et 

barometer på samtidsarkitekturen, ved at de synliggjør hva som er tidens rådende idéer innen 

arkitektfaget.  

Arkitekt og professor Elisabeth Tostrup har gjennomført en retorisk analyse av 

arkitektkonkurranser i avhandlingen ”Architecture and Rhetoric”41, der hun gjennom 36 

konkurransetekster som ledsager forslagene avdekker hva som er de rådende verdier og den 

hegemoniske oppfatningen innen arkitektfaget i tidsbestemte epoker, og hvordan dette 

kommer til uttrykk i arkitektkonkurranser i Oslo i perioden 1939-1979. Blant annet tar hun 

opp hvordan tre temaer – eller innsigelser mot prosjekter - har gått igjen mer eller mindre 

                                                 
41 Doktoravhandlingen er bearbeidet og utgitt i 1999 i London: Papadakis. 
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eksplisitt i arkitektkonkurranser i Oslo allerede siden 1939, og med forsterket kraft siden 

1970: 1) Prosjektet bør utvikles som offentlig parkanlegg. 2) Det nye prosjektet er for stort. 3) 

Påstanden om at modernistisk arkitektur er stygg (1999: 184). Det kan derfor antas at disse 

temaene vil inngå i avistekstene som denne oppgaven analyser (kapittel 5, 6 og 7). Ved siden 

av å uttrykke bestemte verdier, ligger prosjektets suksess ifølge Tostrup i dets styrke i å 

appellere til mottakerne.42 Her spiller retorikken en viktig rolle (ibid: s. 9). Det kan og bør 

tilføyes at spesielt mediene spiller en helt sentral rolle i å skape velvilje eller motvilje til 

prosjektet, både gjennom retoriske virkemidler og gjennom en sammensatt presentasjon og 

nyhetsforvaltning. Dette er noe av det denne oppgaven søker å belyse. 

Å motta en pris eller vinne en arkitektkonkurranse styrker arkitektens symbolske 

kapital. Slik fungerer priser som anerkjennelse for hva som regnes som god og verdifull 

arkitektur. Det finnes flere typer priser i Norge i dag, som alle i mer eller mindre grad bidrar 

til å styrke en arkitekts omdømme. Ut ifra dagens logikker styrker det ytterligere at prisene er 

av internasjonal art. Høyest henger den internasjonale Pritzker Architecture Prize, som ofte 

omtales som arkitekturens nobelpris, og som deles ut til en nålevende arkitekt som har evnet å 

skape ”varige og utmerkede bidrag til menneskeheten og de bygde omgivelser gjennom 

kunstarten arkitektur” (www.arkitektur.no). Norske Sverre Fehn mottok prisen i 1997, og 

bidro til å styrke det norske arkitekturfelts posisjon utad.  

Muligheten for å utøve symbolsk makt, å avsi dom over estetiske eller 

bygningsmessige spørsmål, å gjøres til talsmann for feltet, er avhengig av den symbolske 

kapital aktøren til enhver tid har til rådighet. Avisene henter gjerne inn slike ”eksperter” til å 

gi legitimitet til journalistiske tekster. Samtidig som mediene via sine iscenesettinger bidrar til 

å øke aktørens symbolske kapital, vil iscenesettingen gjennomføres på medienes premisser. 

Arkitektene kan ut ifra deres symbolske kapital og makt, ha innflytelse på å definere hva som 

til enhver tid ansees for ”god” og bygningsverdig arkitektur, blant annet gjennom 

konkurransebidrag eller gjennom uttalelser i mediene. Slike strider om ”den gode arkitektur” 

overser imidlertid en viktig dimensjon. Verken spørsmål om interessen bak de bestemte 

prosjekter, legitimiteten i disse konfliktene, eller de sosiale vilkår som gjør dem mulige, er del 

av denne striden (Bourdieu, 2000: 251-252). Dessuten, og til tross for arkitektstandens 

feltinterne kamper om ”god” arkitektur, må arkitektene til enhver tid leve med at det til 

syvende og sist er politikere som har beslutningsmyndighet i offentlige byggesaker. Viktige 

                                                 
42 Det er her ikke definert hvem som omtales som mottakere. Det som imidlertid er sentralt for 
arkitektkonkurranser er at prosjektet i første omgang skal appellere til en jury (som bl.a. består av feltinterne 
arkitekter), for så å appellere til borgerne, journalister, og lokale- og bevilgende politikere.  



40 

konkurranser kan strides om i medieoffentligheten, for så å skrinlegges av felteksterne aktører 

som politikere, som følge av mer eller mindre synlige konflikter der andre hensyn får 

bestemme, herunder aktørers og samfunnsgruppers mer skjulte smakskorrelasjoner (Bourdieu, 

[1979] 1995).  

Arkitekturfeltets relasjoner til det politiske feltet og posisjon i maktfeltet i sin helhet 

vil belyses idet følgende.  
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Et land er først og fremst en rekke forutsetninger. Sosiale, historiske, klimatiske, økonomiske, juridiske, 
topografiske og så videre – det er disse forutsetningene som former arkitekturen, heller enn en bestemt 
«stil» eller en kodet visuell identitet. Uttrykket «arkitektur i Norge» gir derimot inntrykk av at et land 
ikke er en samling geografiske og kulturelle fakta men et slags rom, klart definert av vegger.  
I Norge, utenfor Norge. Kanskje er det det  (Ingerid Helsing Almaas, ”Arkitektur i Norge”, leder i 
Byggekunst, 6/06). 
 

 

Norge er en ung nasjonalstat, formelt etablert i 1814. Sentralt idet nasjonale prosjekt er et 

Nasjonalgalleri, eller et Nasjonalmuseum.43 Et Nasjonalmuseum skal arkitektonisk 

posisjonere Norge som kulturnasjon og innholdet – formidlingen av arkitektur, kunst og 

design – skal bekrefte viktige uttrykk for denne kulturnasjonen. Kulturhus innbyr til spesielt 

prestisjefulle arkitekturoppdrag, og er viktige for arkitektenes symbolske og kulturelle kapital. 

Det er vanskelig å hevde at museumsbygninger utgjør en egen bygningstype eller en 

arkitektonisk sjanger (Eriksson, 2004:13). Men museumsarkitekturen har en utpreget 

symbolfunksjon, spesielt som bærer av både historien som kollektiv hukommelse, samtidig 

som arkitekturen er bærer av mening og er formet av det samfunnet den er skapt i (ibid:12). Et 

museumsbygg inviterer til noe mer enn å reise et bygg. Det gir arkitekten mulighet til å skape 

byggekunst, og med det realisere den mest autonome form for arkitektur. 

En spenning som går igjen i norsk arkitektur og som aktualiseres med et nytt tilbygg 

til Nasjonalgalleriet på Tullinløkka, er symboler og verdier knyttet til det nasjonale versus det 

nye. I opptakten til at Norge ble selvstendig stat i 1905, ble Nasjonalgalleriets midtbygning 

(Skulpturmuseet) bygget i 1881, mens sør- og nordfløyen ble reist i henholdsvis 1903 og 

1924. I årene 1897-1902 ble Historisk museum bygget vis á vis på Tullinløkka. Den norske 

                                                 
43 Nå inngår Nasjonalgalleriet i Nasjonalmuseet, der det organisatorisk ble slått sammen med 
Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Arkitekturmuseet og Riksutstillingene i 2003. Jeg vil i de 
empiriske analysene anvende Nasjonalgalleriet som betegnelse, da det er denne bygningen som er involvert i 
utbyggingsplanene som foregår før sammenslåingen i 2003. Der det er snakk om Nasjonalmuseet som institusjon 
i dag, benyttes Nasjonalmuseet.   
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samtidsarkitekturen var mot 1920-tallet preget av en brytning mellom det nasjonalromantiske 

og det internasjonale. Samtidig som unge arkitekter hentet inspirasjon fra europeiske, 

klassiske idealer var arkitekturen i nasjonsbyggingens tid ”sterkt preget av de nasjonale 

strømninger og tidens søken etter det genuint norske” (Risåsen (2003:8).  En søken etter ”det 

norske” fikk forsterket oppmerksomhet rundt 1914, hundreårsjubileet for 1814. Omtrent på 

samme tid skjedde det et stilskifte i norsk arkitektur, og funksjonalismen fikk sitt 

gjennombrudd i Norge med Lars Backers (1892-1930) restaurant Skansen i Oslo, oppført i 

1927. Funksjonalismen tok et radikalt oppgjør med fortiden, og skulle komme til å prege og 

legge sterke føringer for arkitekturen fremover. Forbildet var den internasjonalt anerkjente 

arkitekten Le Corbusier (1887-1965), som inspirerte til ”fremtidsrettet byutvikling hvor 

høyhus [ble] kombinert med lys, luft og en grønn by” (Risåsen, 2003:10). Betong og glass var 

foretrukne bygningsmaterialer og kubistiske former uten noen form for dekor var rådende 

uttrykksformer. En slik arkitektur fikk oppslutning hos toneangivende norske arkitekter. Fra å 

tradisjonelt ha videreført palassets monumentale arkitektur, nytolket modernistene 

museumsbygningen og tonet ned det monumentale og storslagne i takt med oppbygningen av 

sosialdemokratiet (Eriksson, 2004:13).  

Christian Nordberg-Schultz oppsummerer i forordet til ”Architecture and Rhetoric” 

(Tostrup, 1999) hvordan verdiene arkitekturen representerer henger sammen med 

samfunnsmessige endringer. Modernismen som preget etterkrigstiden bar med seg 

modernismens ”nye” tankegods som impliserte noe ”godt”. Derfor ble gammel bebyggelse 

revet til fordel for ’det nye’. På 1970-tallet erstattet miljøhensynet dette synet og la vekt på å 

integrere ny design med eksisterende miljø, og slik kom bevaringstemaet tydeligere på 

dagsorden.44 Videre ble strukturalismens estetiske dominans på 1970-tallet avløst av 

postmodernistiske motreaksjoner på 1980-tallet (1999:7-8). Modernismen utfordret med andre 

ord etablerte smakshierarkier, og ble også møtt med sterke reaksjoner fra andre 

samfunnseliter, særlig de som identifiserte seg med en mer kulturkonservativ tradisjonalisme. 

Vi vil senere i de empiriske analysene se hvordan diskursive konflikter fortsatt oppstår 

mellom to motpoler innen arkitekturdebattene: På den ene siden det jeg vil kalle de 

kulturkonservative tradisjonalistene som sammenfalt med organisasjonen ”A vision of 

Europe”, med Storbritannias Prins Charles i spissen. På den andre siden nymodernistene, blant 

annet representert ved de toneangivende arkitekter, der inspirasjonen var arven fra 

funksjonalismen og modernismen, som ble tatt opp igjen på 1990-tallet. 

                                                 
44 Miljøverndepartementet ble for eksempel opprettet i 1972. 
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Det ”nasjonale” kan fremstå som tiltagende komplekst i dagens samfunn, og her kan Benedict 

Andersons begrep om ”imaginære fellesskap” ([1983] 1991) belyse hvordan nasjonal identitet 

snarere er koblet opp mot forestillinger om hva som danner nasjonale fellesskap. Slik vil det 

alltid kunne være strid om hva som utgjør ”det nasjonale”. I henhold til urbanismeteorier om 

byenes ”nye økonomi” siden 1980-tallet (Sharon Zukin (1995), John Pløger (2002)), kan det 

argumenteres for at nasjonalstatens betydning i dag er svekket til fordel for byene og 

regionene. Det har oppstått en ny global konkurranse byene imellom der de posisjonerer seg 

overfor hverandres kvaliteter ved å investere i estetisk attraktive offentlige rom og kulturbygg. 

Slik får arkitekturen en betydningsfull rolle, og særlig gjennom 1990-tallets tilbakevending til 

en ”verk”-arkitektur ser vi kulturbyggenes forsterkede rolle ved at de blir en attraksjon i seg 

selv. Arkitektur og estetikk ansees som en merverdi når det anvendes som virkemidler for å 

tiltrekke byene/regionene ønsket kapital (Richard Florida, 2005). Det er i et slikt nåtidig 

perspektiv vi må se den kommende konkurransen om utvidelsen av Nasjonalmuseets galleri 

på Tullinløkka. Og slik vil trolig et nybygg på Tullinløkka i dag innebære noe annet enn å 

være et rent ”nasjonalt” prosjekt. Prestisjen knyttet til oppdraget er ytterligere styrket, og det 

vil trolig vekkes et stort og internasjonalt engasjement i arkitekturfeltet ved neste utlysning.  
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Feltet for kulturell produksjon, også omtalt som ”den omvendte økonomiske verden”45, har 

vokst fram som et omfattende felt for symbolproduksjon, som historisk henger sammen med 

utviklingen av et publikum for kulturelle produkter. Symbolproduksjon har i økende grad blitt 

profesjonalisert og kommersialisert, og det er som profesjonaliserte delfelt vi kan forstå 

framveksten av det journalistiske feltet og arkitekturfeltet, og deres sosiokulturelt strukturerte 

relasjoner (Slaatta, 2003: 34-35). Det kan samtidig argumenteres for at journalistikk og 

arkitektur er noe annet enn kulturelle ”produkter”. Arkitektonisk praksis må for eksempel 

innfri tekniske, økonomiske, juridiske og politiske krav, samtidig som arkitekturen gjerne skal 

uttrykke bestemte estetiske og kulturelle verdier. Journalistikk som omhandler arkitektur 

henter, som annen profesjonell journalistikk, legitimitet fra opplysnings- og 

objektivitetsidealet, og ut ifra å utøve en kritisk vaktbikkjefunksjon innenfor- og overfor 

kulturfeltet. Journalistikken som omhandler kultur og arkitektur, gir i egenskap av sitt vesen 

legitimitet til avisen som kulturinstitusjon. Slik er begge delfeltene også kulturelle uttrykk, og 

                                                 
45 Bourdieu åpner boken ”The Field of Cultural Production” med å likestille tittelen med “The economic World 
Reversed” (1993: 19). 
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slik kan feltene leses som deler av feltet for kulturell produksjon. Vi skal se litt nærmere på 

dette.  

Det som står på spill mer enn noe annet innen disse to delfeltene i feltet for kulturell 

produksjon er hva som skal regnes som ”god” arkitektur og ”god” journalistikk. Parallelt 

følger spørsmålet om hvem som har den legitime retten til å felle dom i spørsmålet om ”god” 

arkitektur.46 I henhold til Bourdieus begrep om ”rommet av muligheter” (2000: 21) vil det 

som i en gitt historisk situasjon er tilgjengelig spillerom i arkitekturfeltet og journalistikkfeltet 

virke bestemmende på feltenes logikker og hvordan møtet mellom kulturjournalistikk og 

arkitektur utspiller seg. Derfor må det i analysene av arkitektkonkurransene i 1972 og 1996, 

samt i betraktninger rundt situasjonen i dag, tas høyde for at endringer internt i feltene og 

feltenes relasjoner også vil påvirke mediedekningen. For eksempel vil det være av betydning 

for dekningen hvilke sjangere, tema, visuelle og språklige ”grep” som er tilgjengelige for 

journalistene og redaksjonen. Kulturhusenes rolle og sosiokulturelle betydning vil også virke 

inn på hvordan mediene ønsker å dekke en slik konkurranse.  

I dag beskrives, vurderes og hylles bygg i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. 

Institusjoner som utgjør arkitektfeltet i Norge er fagtidsskrifter som Byggekunst og 

Arkitektnytt som står for de feltinterne kretsløp. Arkitektenes egen foreningen Norske 

Arkitekters Landsforening (NAL) bidrar til å styrke arkitektenes kollektive laugsfølelse, og 

innbyr til informasjonsutveksling og debatt via nettsiden www.arkitektur.no, som også inngår 

i de felteksterne nyhetsmedienes kretsløp. Dette henger også sammen med at 

arkitekturomtalen i dagspressen er voksende. Fra å nærmest være fraværende innen 

kulturseksjonene, har arkitekturstoffet i takt med politisk økt satsing på området på 1990-tallet 

fått en tiltagende plass og synlighet i pressen. Arkitekturfeltets likhet til kunstfeltet kommer til 

syne i arkitekturkritikken som ligner kunstanmeldelser, der den vektlegger og bedømmer det 

estetiske. Men arkitektur tematiseres i dagspressen også ut ifra andre diskurser, der temaer 

som byutvikling vel så ofte inngår i politiske- og økonomiske diskurser. Slik viderebringer 

nyhetsmediene et bredt spekter av arkitekturstoff og temaer knyttet til arkitektur og 

byutvikling inngår idet offentlige ordskiftet mellom lek og lærd, herunder definisjonskampene 

om hva som anses som ”god” arkitektur. 

Ut ifra Bourdieus feltteorier blir det journalistiske felt å lese som arena for strider om 

posisjoner, symbols kapital og symbolsk makt også når det gjelder arkitekturfeltet. Internt i 

arkitekturfeltet blir disse stridene synlige i konkurransene. Koblingen mellom de to feltene 

                                                 
46 D. Broady i innledningen til ”Konstens regler” (Bourdieu, 2000:10). 
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kommer til syne i avisenes dekning av arkitekturkonkurransen, der medienes rolle i et 

symbolsk makt perspektiv, handler om å synliggjøre bestemte arkitekturprosjekter, aktører og 

saksforhold. Samtidig som mediene virker legitimerende på aktørenes posisjoner, så har de 

også en sentral rolle i å fordele og forsterke aktørenes symbolske kapital. I forbindelse med å 

skape demokratisk legitimitet for arkitektforslagene, spiller status og omdømme (kulturell 

kapital) en viktig rolle. Slik er arkitektene og utbyggerne prisgitt medieomtalen som bidrar til 

å synliggjøre aktørene på bestemte måter, for eksempel ved å trekke fram deres meritter og 

dermed forsterke deres symbolske kapital.  

Det er ikke til å komme utenom at arkitekter også lever av medienes omtale. Positiv og 

seriøs omtale av prosjekter vil være viktig for å innby til tillit, ikke minst for å overbevise 

politikere om at prosjektet er verd å satse på. Mediene bidrar til å skape oppmerksomhet rundt 

konkurransen, gjerne i form av nyhetsrapportering om seirende arkitekter og vinnerutkast. 

Dette bidrar også til å skape interesse blant innbyggere. Ved å trekke fram tidligere meritter, 

priser, konkurranseseire og realiserte bygg, vil omtalen fungere som markedsføring av det 

kommende prosjektet og forsterke arkitektenes symbolske kapital. Omvendt, kan negativ 

omtale svekke prosjektet, spesielt når denne kommer fra feltinterne aktører, som opererer ut 

ifra feltets egne logikker og samme prinsipper. Jo større mengder symbolsk kapital aktøren 

forvalter, desto større er sjansen for at aktøren fremstår med autoritet. For å gi legitimitet til 

teksten, benytter avisene seg av kilder som fremstår med autoritet og symbolsk makt. 

 

I dette kapitlet har jeg beskrevet feltene journalistikk og arkitektur med vekt på 

kulturjournalistikken og arkitektkonkurransen som to sentrale institusjoner når det gjelder 

nyhetsmedienes omtale av konkurransene om Tullinløkka. Feltenes grad av autonomi, deres 

verdier og logikker har vært diskutert, og hva slags type kapital som er sentral for at 

aktører/institusjoner kan fremstå med autoritet og symbolsk makt har vært tatt opp. Ved å 

gjennomføre en analyse på feltnivå, anlegges perspektivet for å studere hvordan møtet mellom 

feltene fremstår i form av diskurser utledet av konkurransen. Jeg vil nå gå over til 

nærlesninger av et utvalg tekster fra mediedekningen i henholdsvis 1972, 1996 og 2006/07, 

for å avdekke hvordan medienes symbolske makt kommer til uttrykk.  
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I dette kapitlet søker jeg først å besvare problemstillingen hvordan dekkes 

arkitektkonkurransene om utbygging av Tullinløkka i 1972 av nyhetsmediene?47 Analysen 

gjennomføres med tanke på å avdekke posisjoneringsmarkører i de forskjellige avisenes 

presentasjoner. Dette kan belyse hvorvidt det inntas bestemte posisjoner som igjen kan 

besvare problemstillingen hvordan kommer medienes symbolske makt til uttrykk i medienes 

diskurser som omhandler arkitektkonkurransen om utbygging av Tullinløkka? Jeg vil først ta 

for meg de valgte avisenes dekning av arkitektkonkurransen den dagen vinnerutkastet 

lanseres, for så å trekke inn noen tekster fra Aftenposten og Morgenbladet fra denne tiden.  
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Juryens valg av konkurransevinner for Tullinløkka ble kunngjort den 30.11.72. Av 50 utkast 

ble Lund og Slaattos prosjekt tatt godt imot internt i arkitekturfeltet og enstemmig innstilt av 

juryen som det beste:  

 

Prosjektet hever seg på alle vesentlige punkter kvalitativt over konkurransens øvrige forslag. (…) 
Konkurranseprosjektet er gjennomført med så stor dyktighet både arkitektonisk og teknisk, at 
foreslagsstilleren antas fullt kvalifisert til å gjennomføre den vanskelige oppgave på en slik måte at Oslo 
får et verdifullt arkitektonisk tilskudd og Nasjonalgalleriet får en god og høyst tiltrengt utvidelse i nær 
relasjon til både Historisk museum og Universitetet (NAK, 183: Tullinløkka i Oslo: s. 10). 

 

Planene møtte heller ikke betydelig motstand i pressen: 

  

Aften 

Aftenpostens aftenutgave var som aftenavis først ute med resultatet 30.11.72, og på 

førstesiden kunne en lese: ”Avgjort for Tullinløkken. (…) Juryen sier at førstepremieforslaget 

står i en særstilling og at det hevder seg kvalitativt over resten av de 50 utkastene som kom 

inn”. Artikkelen inneholder ingen bilder, og fremstår som en nyhetsnotis. Men oppslaget 

følges opp med en henvisning til siste side med flere opplysninger om deltagende arkitekter 

og jurymedlemmer. Avisens dekning er nyhetsorientert, og besvarer hvem-, hva-, hvor-

spørsmål ved siden av å referere juryens begrunnelse. Slik kommer juryens stemme frem, og 

troen på juryens legitimitet i forhold til vurderingen av prosjektet som ”god” arkitektur 

opprettholdes og bekreftes gjennom avisoppslaget. Eksempler fra teksten er: ”Juryen sier:…; 

                                                 
47 De mest sentrale avisartiklene fra denne perioden er vedlagt (vedlegg 4). 
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”juryen besluttet”; ”juryen mener” ”Den [juryen] har lagt stor vekt å…”; ”Juryen har vært 

opptatt av”; [Førstepremieutkastet] har overbevist juryen”. Artikkelen avsluttes dessuten med 

ordene: ”sier juryen” (Aften 30.11.72: s. 1, 18). 

Artikkelen refererer utelukkende juryens stemme gjennom deres omtale av 

vinnerprosjektet, som er svært ladet.48 Journalistens stemme er kun til stede implisitt, og har 

funksjonen å viderebringe juryens stemme. Videre omtales vinnerutkastet og arkitektene med 

ordene: ”så stor dyktighet”49 og ”realistisk forslag”, som underbygger arkitektenes 

kvalifikasjoner for oppdraget, og potensialet for å realisere det, ”verdifullt for Oslo” og 

”premievinnerne overbevist[e] juryen.” Slik fremstår prosjektet og juryens vurdering som 

overbevisende. Avisoppslaget vektlegger at alle parter får tilført noe ved realiseringen av 

prosjektet: Nasjonalgalleriet får den tiltrengte plassen det mangler, og prosjektet er ”verdifullt 

for Oslo.” Særlig Aften som lokalavis er opptatt av at tilbygget tilfører Oslo noe positivt. De 

vinnende arkitekter får tildelt det prestisjefylte oppdraget det er å realisere tilbygget til 

Nasjonalgalleriet (kulturell kapital som kan konverteres til økonomisk kapital), og andre 

dyktige deltagere i konkurransen blir tildelt hyllest (kulturell kapital) og pengepremier 

(økonomisk kapital). Dessuten er juryen fornøyd med, ”overbevist” om hvordan oppdraget er 

utført. Slik fremstår planene for Tullinløkka som en lykkelig og harmonisk historie som ender 

i Aftens spalter under tittelen ”Avgjort for Tullinløkken”. Avisomtalen, der juryens faglige 

bedømming får stå ved lag, opprettholder prosjektets og konkurranseinstituttets legitimitet. 

Samtidig posisjoneres Aften som positiv til utbyggingsforslaget, gjennom å la juryens ord tale. 

Neste morgen, den 01.12.72 fulgte de andre avisene opp:  

 

Morgenbladet  

Avisen nevner arkitektkonkurransen på førstesiden i form av en liten notis, i en spalte med 

navnet ”Kort nytt”. Under overskriften ”Tullinløkkas skjebne beseglet”, refereres juryen på 

følgende måte: ”Juryen sier at førstepremieforslaget står i en særstilling og at det på alle 

vesentlige punkter hevder seg kvalitativt over resten av de 50 utkastene som kom inn.” Ellers 

nevnes de seirende arkitekter og deres medarbeidere med navn. Notisen er nyhetsorientert og 

beskjeden. Morgenbladet tar i bruk referatjournalistikk ved å sitere juryen som eneste kilde i 

sin korte omtale.  

                                                 
48 Juryens rolle er å velge ut og argumentere for vinnerprosjektet. Slik bygger avisen indirekte opp under 
prosjektets legitimitet, og kan leses som retoriske virkemidler myntet på å overbevise opinion og politikere. 
49 Jeg har valgt å understreke de begreper og setninger som jeg anser som illustrerende for argumenter og 
virkemidler. Dette er mine uthevinger og gjennomføres likt gjennom resten av oppgaven. 
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Både Aftens og Morgenbladets lansering av vinnerutkastet med ordvalg som ”Avgjort for 

Tullinløkka” (Aften) og ”Tullinløkkas skjebne beseglet” (Morgenbladet) åpner ikke for tvil. 

Det bærer preg av at konkurransen peker frem mot en beslutning for Tullinløkka. Det kan 

innskytes at Morgenbladets valg av ordet ”skjebne”50 impliserer at prosjektet er forutbestemt 

av en kraft utenfor en selv, en høyere makt. Lest i sammenheng med noen av Morgenbladets 

kommende artikler om arkitektur (juni 1973), formidles her et syn på arkitekten som den 

allmektige. Arkitekten settes i Guds sted. Dette skal vi senere se er en metafor som 

Morgenbladets journalist benytter basert på et romantisk syn på kunstneren – og arkitekten - 

som skaper. 

Til tross for Morgenbladets dekning av arkitekturkonkurransen om utbygging av 

Tullinløkka er beskjeden på dette tidspunktet, skal avisen vise seg å omtale 

konkurranseprosjektet på Tullinløkka i en oppfølgingsartikkel den 23.12.72 under 

overskriften ”Tullinløkken – et musealt kraftsenter”.  Her blir prosjektet presentert på en 

helside der de premierte konkurranseutkastene avbildes. Vinnerprosjektet til Lund og Slaatto, 

omtales som ” [i] særklasse best”, samt Sverre Fehns ”[d]et mest særpregede” forslag. 

Oppslaget bærer preg av å hylle prosjektene og arkitektene, og juryens uttalelser siteres 

hyppig. Ellers taler journalisten distansert ved uttalelser som ”man ferdes”; ”man sitter igjen 

med følelsen” og gjennomgående uttales ”etter vår mening” uten av det refereres til hvem 

”vi” eller ”vår” konstituerer. Slik det fremgår, er det sannsynligvis Morgenbladets redaksjon 

anført av journalisten. Videre bærer Morgenbladets oppslag også senere på året preg av at 

avisen huser journalister som engasjerer seg i arkitekturens rolle i samfunnet. Dette vil vi se 

senere i kapitlet.  

 

Arbeiderbladet 

Avisen presenterte et bilde av Lund og Slaattos vinnerutkast på førstesiden under tittelen 

”Femti løsninger for Tullinløkka”. Undertittelen gjengir ”Lund og Slaatto i særklasse, sier 

juryen”. Og teksten som følger siterer juryens syn: ”(…) så stor dyktighet både arkitektonisk 

og teknisk at forslagstilleren antas å være fullt ut kvalifisert for den vanskelige oppgaven.” 

Prosjektet blir omtalt som overbevisende: ”overbevist juryen”, ”overbevisende måte”. Igjen 

bekreftes juryens dom. Bildet gjengir vinnerprosjektet, og gir en mer fyldig presentasjon enn 

Aften og Morgenbladet. Artikkelen fullføres på side 16, i nøktern informativ stil, og med 

juryen som hovedreferanse. Feltintern prestisje får med andre ord komme frem uten motstand 

                                                 
50 Bet.: lagnad som etter folketroen er forutbestemt av en høyere makt; et endelig utfall. Kilde: 
http://www.dokpro.uio.no/ 
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fra kritisk journalistikk. Avisen dekker ikke Tullinløkka-saken ytterligere, men dekker at 

Miljødepartementet avviser arkitekt Håkon Mjelvas planer om høyhus for Karl Johans-

kvartalet, til tross for bystyrets vedtak (19.09.73), og griper med dette tak i en høyhusdebatt vi 

skal få se mer til.  

 

Dagbladet  

Som den eneste av de valgte aviser, har ikke den kulturradikale avisen saken på førstesiden. 

Men på side 24 trykkes artikkelen ”Nærmere aktivt kulturmiljø på Tullinløkka” illustrert med 

bilde av de vinnende arkitekter og deres tegninger. Dagbladets journalist uttrykker en noe 

avventende holdning: dette er et skritt på veien for et nybygg. Samtidig uttrykkes det også en 

forventning til noe mer enn et bygg. Det er her snakk om et ”aktivt kulturmiljø”, altså et bygg 

som får positive ringvirkninger. Dagbladets presentasjon er mer sammensatt og nyansert enn 

Aften og Morgenbladets dekning. Journalisten oppsummerer arkitektkonkurransens betydning 

for et ”kulturmiljø” på Tullinløkka, og siterer også juryens uttalelser ved å referere til 

overarkitekt og juryformann Gaute Baalsrud, som karakteriserte konkurransen som ”meget 

vellykket”. ”Resultatet var enstemmig”. Enda en kilde trekkes inn, Nasjonalgalleriets direktør 

Sigurd Willoch, som uttrykker en positiv forventning til prosjektet: ”- Nå er det virkelig lagt 

en stabil plattform for det videre arbeidet.” Artikkelen avsluttes med journalistens stemme: 

”Hele byen håper man snart kan ta fatt i praksis (…) dette verdifulle området mellom tre 

kulturinstitusjoner”. Dette er journalisten som taler på vegne av ”hele byen”, og setter med 

dette fokus på byens innbyggere, gjennom byggets positive virkninger. Dagbladet tilkjenner 

slik området symbolverdi.  

Avisen gir saken en noe nedtonet plass, på side 24, som tyder på at Nasjonalgalleriets 

utvidelse ikke prioriteres som nyhetssak (det er ikke et førstesideoppslag), men måten saken 

presenteres på er både mer omfattende og belyser flere aspekter enn de øvrige aviser. 

Samtidig som avisen befester sin posisjon som kulturavis ved å belyse de kulturpolitiske 

virkninger av å få et nybygg, har oppslaget elementer av en mer profesjonalisert journalistikk. 

Den bygger på flere kilder og setter prosjektet inn i en bredere kontekst enn 

konkurranseaspektet med vinnere og tapere. Oppslagets hovedbudskap, hva bygget har å tilby 

byen, understrekes i tittelen med ordet ”kulturmiljø”. Dette begrepet tar opp i seg noen av 

Dagbladets – og Venstres - sentrale verdier, kultur og miljø. Gjennom oppslaget og de 

verdiene som fremsettes, posisjonerer Dagbladet seg positivt til utbyggingsplanene ut ifra 

sosialpolitiske argumenter, og artikkelen får fram at dette er et skritt i riktig retning og ikke 

noe endelig politisk vedtak. Slik anerkjenner både Arbeiderbladet og Dagbladet 



49 

konkurranseutkastet, men er mer forsiktige i uttalelser som tyder på at prosjektet med 

sikkerhet vil realiseres. 

Dagbladet engasjerte seg ikke videre i planene for Tullinløkka utover året. Avisen 

huset flere engasjerte medarbeidere, som med skarp penn omtalte og kritiserte 

samtidsarkitekturens uttrykksformer. Interessant nok hadde den kritiske skribenten Arne 

Skouen et innlegg i form av en ”Ytring”, 29.12.72, der han uttrykket en ”nysgjerrighet” i 

forhold til Tullinløkka-prosjektet, og var slett ikke negativt innstilt. Slik fremstod Dagbladet i 

denne sammenhengen med imøtekommende holdninger til samtidsarkitekturen, noe som 

illustrerer avisens mellomposisjon i forhold til Arbeiderpartipressen og Høyrepressen. Trolig 

åpnet avisens posisjon og profil som kulturavis for et friere handlingsrom, også i forhold til å 

omtale arkitektur.  

 

Aftenposten morgen  

I og med at Aftenpostens aftenutgave allerede hadde brakt nyheten om vinnerne til torgs, 

velger morgenutgaven å dekke saken fra en annen vinkel med tittelen ”Ikke høyhus på 

Tullinløkka”. Teksten ledsages av et bilde av arkitektene og en modell av vinnerforslaget. 

Artikkelen er utformet som et klassisk intervju, og intervjupersonen er i dette tilfellet direktør 

Sigurd Willoch ved Nasjonalgalleriet. Han fungerer som kommentator og kommer med sin 

positive men noe nøkterne respons til konkurranseresultatet, og eksplisitt kritikk av den 

politiske prosessen: ”-Førsteinntrykket er tiltalende, og realiseringen av vinnerutkastet kan gi 

oss store muligheter. (…) Det ser ut til å være gjort godt arbeide fra arkitektenes side, og det 

er hyggelig at det nå endelig foreligger et forslag til nybygg.” Han tar forbehold og er 

avventende til gjennomføringen. Så følger han opp med ”en fundamental innvending” mot 

den politiske prosessen så langt, blant annet situasjonen der Nasjonalgalleriet mot sin vilje må 

dele lokalene med Universitetet (Historisk museum): ”Dette kan absolutt ikke aksepteres fra 

museets side”. Kritikken rettes mot ”den fremgangsmåte myndighetene har benyttet i 

forbindelse med arkitektkonkurransen. Etter min mening har det vært sensasjonelt at ingen 

representanter fra Nasjonalgalleriet har vært med i juryens arbeid. Hele avviklingen av dette 

prosjektet har vært usmakelig, sier Willoch”. Aftenposten får slik belyst en annen side av 

saken: den anstrengte kontakten mellom Nasjonalgalleriet og Kirke- og 

undervisningsdepartementet.51 Juryen var utpekt av departementet og det falt nok 

museumsdirektøren tungt for brystet at Nasjonalgalleriet ikke var representert i juryen, mens 

                                                 
51 Kirke- og undervisningsdepartementet var på denne tiden ett og samme departement. Det ble delt i 1982.  
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Historisk museum ble representert ved universitetsdirektør Olav M. Trovik, som dermed 

kunne påvirke prosessen.52  

Aftenposten velger å dekke utbyggingssaken på Tullinløkka fra et bestemt perspektiv: 

Nasjonalgalleriets posisjon og stemme. Samtidig kobler avisen arkitekturkonkurransen opp 

mot en generell høyhus- og estetikkdiskurs, ved overskriften ”Ikke høyhus på Tullinløkka”.53 

Høyhusenes plass i byen var med andre ord et aktuelt tema, og Aftenpostens overskrift kan 

leses som en lettelse for at et nybygg på Tullinløkka ikke ville materialiseres i form av 

høyhus.54 Nyheten om arkitektvinnerne kommer mer indirekte frem i form av bildet av 

arkitektene med vinnermodellen og noe av juryens bedømmelse referert. Slik benyttes 

konkurransenyheten som springbrett til å belyse museets svekkede posisjon i det 

kulturpolitiske feltet, og få belyst estetiske- og byplantema. 

Aftenpostens intervju med Nasjonalgalleriets direktør Sigurd Willoch, som avdekket 

hans misnøye over at Nasjonalgalleriet ikke var representert i juryen, skulle bli fulgt opp. En 

mer eksplisitt kritikk av Kirke- og undervisningsdepartementet i Morgenbladet. 

Høyrepolitikeren Paul Thyness utbroderer under tittelen ”Nasjonalgalleriet” den 05.12.72 (s. 

5) den ”offentlige hemmelighet” som den ”slette kontakten” mellom Nasjonalgalleriet og 

Kirke og undervisningsdepartementet hadde vært.55 Nå etterlyses ”en analyse av galleriets 

plassering i vårt kulturliv.” Han oppfordrer til at:  

 
[departementet] bør omgående slå inn på en ny og mer konstruktiv vei i sitt samarbeide (…) med 
Nasjonalgalleriet. Ta dets kompetente organer med på råd i byggesaken, gjør fortgang i 
utredningsarbeidet omkring galleriets fremtidige funksjoner, treff tiltak for å skaffe galleriet en ny 
ledelse så snart den nuværende trapper av, og se til at den nye ledelse blir hørt når det gjelder alle 
spørsmål som gjelder galleriets fremtid. Det kan ikke fortsette på samme måte som nå. 

 

Politikeren (og avisen) fremfører en klagesang over museets svekkede posisjon i det 

kulturpolitiske feltet. Generelt tyder dette på at den kulturelle dannelsesinstitusjon 

                                                 
52 Nasjonalgalleriet trengte utstillingslokaler, mens Universitetet trengte lesesalsplasser. Dermed oppstod 
situasjonen der Universitetet/Historisk museum og Nasjonalmuseet var i dragkamp om Tullinløkka.  
53 Det foregikk på denne tiden en høyhusdebatt i både i mediene og den eksterne offentlighet som Aftenposten tar 
tak i. Blant annet hadde arkitekt Håkon Mjelva planer for Det Norske Teateret som ble stoppet av 
Miljøverndepartementet på grunn av høyden på bygget. 
54 Aftenposten trykker for eksempel to artikler (den ene på lederplass) i januar som tar standpunkt mot høyhusene 
(27/01/73 og 29/01/73), der de trekker fram en boligmelding som skal behandles i Stortinget, hvor de ”viktigste 
og mest oppløftende konklusjoner [er at] kjempeblokkenes storhetstid er sannsynligvis snart forbi”. ”Man må 
stimulere til småhusbebyggelse”. 
55 Dette i en tid som stort sett var preget av Arbeiderparti-styre, med Trygve Brattelis regjering i perioden 17/3 
1971 - 18/10 1972, avløst en periode (18/10 1972 – 16/10 1973) av koalisjonsregjering (KrF, Sp, V), for så igjen 
å regjere fra 16/10 1973-1976. 

 �
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Nasjonalgalleriet ikke ble prioritert av de regjerende politikere. Nasjonalgalleriet ble lavt 

verdsatt, og museet framsto ikke med tilstrekkelig autoritet i konkurranse med andre 

kulturinstitusjoner. Museet får støtte i de borgerlige avisene Aftenposten og Morgenbladet, 

som velger å la museets aktører og enkelte borgerlige politikere komme til orde. 

 

Arkitektnytt 

Arkitektnytt inntok en nøytral og svært lavmælt posisjon i forbindelse med konkurransen på 

Tullinløkka. I nr. 20/72, kan man lese ”Lund og Slaatto vant Tullinløkka”. Som et feltinternt 

fagblad for arkitektstanden, vil leseren kjenne saken godt. Bladet holder seg til nøktern 

utlysning av konkurranser, vinnere, ledige stillinger og stipendier. Samtidig er det et åpent 

fora for ordveksling mellom arkitekter, der de kan utveksle meninger uten innblanding fra 

felteksterne aktører. Det uttrykkes ingen ambisjoner fra bladets side om å inngå i et større 

kretsløp enn det feltinterne. 

 

Foreløpig oppsummering av mediedekningen 1972-73 

En gjennomgang av mediedekningen i 1972-73, viser at avisenes interesse i Tullinløkka-

konkurransen, i første omgang og i hovedsak var å viderebringe nyheten om de seirende 

arkitekter. Vinnerforslaget av Lund og Slaatto var tatt godt imot internt i arkitekturfeltet, (jfr. 

juryens omtale av prosjektet), og utbyggingsplanene for Tullinløkka møtte heller ikke 

motstand i pressen. Omtalen var positiv og beskjeden. Hovedstadsavisene var først og fremst 

nyhetsorienterte og i hovedsak inntok ikke avisene bestemte posisjoner i forbindelse med 

planene for Tullinløkka. Karakteristikken av bygget i pressen kan oppsummeres slik: ”er 

realistisk”; er tilpasset tomt og omgivelser; ”gir karakter”; er ikke høyhus; konkurransen har 

vært ”vellykket”; vinnerprosjektet fremstår som en ”overbevisende” analyse av området; det 

er ”tiltalende”; prosjektet hever seg ”kvalitativt” og står i en ”særstilling”. 

Med unntak av Aftenpostens morgenutgave, lanserer de refererte avisene i tradisjonell 

forstand nyheten om konkurransevinnere. Avisene viderebringer faktabaserte detaljer som 

hvem som vant hva, hvem som satt i juryen og hva juryen sa. Morgenbladet, Arbeiderbladet 

og Aften står for en faktabasert nyhetsjournalistikk der referat av juryens stemme er 

dominerende, ordlyden er nokså eksakt. Stemmene som kommer fram er fagfolkenes, 

inkludert de feltinterne aktører representert av juryen. Aftenposten og spesielt Dagbladet 

anlegger en mer politisk vinkling på saken, og dekker saken ut ifra en kulturpolitisk diskurs. 

Morgenbladet skulle vise seg å følge Aftenpostens kritiske holdning til de regjerende 

kulturpolitikeres neglisjering av kunstinstitusjonen Nasjonalgalleriet. Aftenposten posisjonerer 
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seg ut ifra en kulturpolitisk diskurs, mens Morgenbladet posisjonerer seg ut ifra en estetisk og 

kulturhistorisk diskurs. Fremover skal det vise seg at flere oppslag i Morgenbladet både på 

generelt grunnlag og i tilknytning til det konkrete utkastet, både vil forsterke inntrykket om et 

vellykket og arkitektonisk høyverdig forslag, men også så tvil om den estetiske legitimiteten 

til modernistisk arkitektur à la Lund og Slaatto i hovedstaden.  
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Ved å nærlese avisenes diskurser, kommer avisens posisjon til uttrykk. Dette vil si noe om 

hvordan avisens symbolske makt virker. Ikke alle avisene inntok distinkte posisjoner på dette 

tidspunktet. Unntakene er Aftenposten og Morgenbladet, og til dels Dagbladet, der avisenes 

symbolske makt er virksom ut ifra de posisjoner avisene besitter. Jeg vil tydeliggjøre spesielt 

hvordan dette kommer til uttrykk i Aftenposten og Morgenbladet i det følgende. 
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Aftenposten anvender etablerte journalistiske sjangere, og dekningen av arkitektkonkurransen 

presenteres som nyheter eller intervjuer. Avisen kobler gjennom disse flere diskurser sammen 

i presentasjonen.  

Høyhusdebatten, altså en byplanmessig og estetisk diskurs involveres allerede i 

overskriften ”Ikke høyhus på Tullinløkka”, og setter tonen for artikkelen. Høyhusbildet, som 

utledes av en større estetikk og byplandiskurs appellerer til leserens verdisett. Selve 

brødteksten involverer kulturinstitusjonen Nasjonalgalleriets posisjon idet kulturpolitiske felt, 

og involverer slik en kulturpolitisk diskurs, samtidig som posisjoneringskampen idet 

kulturpolitiske felt synliggjøres. Slik posisjoneres Tullinløkka-konkurransen og 

Nasjonalgalleriet både i en smaksorden og en kulturpolitisk orden.   

Ut ifra mediedekningen av selve konkurransen, skiller Aftenpostens morgenutgave seg 

ut. Aftenpostens presentasjon fremstår som mer sammensatt enn de andre artiklene. Foruten å 

informere om konkurransevinnere, kobler Aftenposten denne hendelsen til andre aktuelle 

samfunnsdebatter. Ved å bringe Nasjonalgalleriets stemme frem, posisjonerer Aftenposten seg 

i kulturpolitisk opposisjon i en ellers lite synlig kulturpolitisk debatt. I motsetning til Aften, 

som fokuserer på konkurransen med vinnere og tapere, er konkurransen noe nedtonet i 

Aftenpostens morgenutgave. Det refereres til gårsdagens konkurranse, men den er ikke 

hovednyheten. I form av overskriften ”Ikke høyhus på Tullinløkka” går omtalen på byggets 

estetikk og kvaliteter. Dette refererer også til den samtidige debatten vedrørende Karl Johans-
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kvartalet, der arkitekt Håkon Mjelva ble møtt med skarp kritikk for sine høyhusvisjoner, og en 

generell høyhusdebatt som pågår både i og utenfor mediene, særlig i Morgenbladet (jfr. 5.2.2) 

og Aftenposten. Avisen gjengir en positiv respons på vinnerutkastet: ”-Førsteinntrykket er 

tiltalende, og realisering av vinnerutkastet kan gi oss store muligheter (…) Det ser ut til å 

være gjort et godt arbeide fra arkitektenes side”. Slik anerkjennes arkitektenes autoritet. 

Deretter knyttes utsagnet til den aktuelle samfunnsdebatten vedrørende høyhusenes verdi. Ved 

å koble omtalen til overskriften, fremstår det som et gode at det ikke kommer høyhus på 

Tullinløkka. Det er Aftenposten som gjør denne koblingen, og konstruerer og formidler slik en 

estetisk dom: fordi konkurranseutkastet ikke involverer høyhus, kan det defineres som bra. 

Juryens rosende ord om prosjektet kommer til uttrykk under overskriften, og slik skapes 

inntrykket at det er en sammenheng mellom prosjektets kvaliteter og at det ikke er høyhus. 

Dette er ikke nødvendigvis juryens konklusjon, men i avisteksten fremstår det slik. 

Aftenposten lykkes således å flette inn bestemte holdninger og verdier i presentasjonen av 

planene for Tullinløkka. 

Artikkelen består av tre hovedelementer med overskriften ”Ikke høyhus på 

Tullinløkka”, et stort bilde av de seirende arkitekter med deres modell av Tullinløkka-bygget, 

og intervjuet med Nasjonalgalleriets direktør Sigurd Willoch. Slik fremmer oppslaget flere 

budskap. Willochs synspunkter (kritikk av myndighetene) dreier seg ikke om høyhus eller 

arkitektonisk stil, slik tittelen antyder. Uttalelser som: ”Førsteinntrykket er tiltalende”; ”gir 

oss muligheter”; ”endelig foreligger et forslag”; ”kulturbygg går ikke fort” peker på konkrete 

eksempler fra samtaler med kulturdepartementet. Willoch uttaler seg med autorisasjon som 

mangeårig direktør ved museet: hans erfaring tillegger ham og hans uttalelser troverdighet. 

Dette understøttes ved å framsettes av den seriøse avisen Aftenposten. Det fremkommer at 

prosjektet er forbeholdt en rekke forutsetninger fra myndighetenes side, og disse taler ikke 

nødvendigvis til fordel for prosjektet. Journalistens nøkterne spørsmål: ”Hva vil det koste?” 

og ”Når kan vi vente bygget ferdig?” besvares av Willoch: ”Aner ikke”. Slik trekkes det også 

på en praktisk-økonomisk diskurs, og slik får journalisten frem at det er ikke gjort 

kostnadsoverslag eller angitt noen tidsplan for prosjektet, og dersom det er det, er ikke 

Nasjonalgalleriet informert.  

Oppslaget tyder på at Aftenposten, som fremdeles var tilknyttet partiet Høyre, stiller 

seg i opposisjon til koalisjonsregjeringens kulturpolitikk.56 Foruten gjengivelsen av juryens 

                                                 
56 Kirke- og undervisningsminister var Anton Skulberg (Sp), og inngikk i koalisjonsregjeringen Lars Korvald 
18.10.72 - 16.10.73 mellom Krf, Sp og Venstre. Høyre hadde tapt sin posisjon som koalisjonspartner, under Per 
Bortens (Sp) regjering (1965-1971) med Kjell Bondevik (Krf) som Kirke- og undervisningsminister, først til 
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positive omtale av vinnerforslaget, er Nasjonalmuseets direktør eneste kilde, og direktørens 

uttalelser står enetalende. Avisen får frem en ny side av saken, kritikk av den politiske 

behandling som ellers foregår i lukkede rom. På denne måten posisjonerer Aftenposten seg ut 

ifra en kulturpolitisk diskurs. Aftenposten velger i forbindelse med Sigurd Willochs 70-års dag 

16.05.73 å la Nasjonalgalleriets perspektiv komme til orde nok en gang i artikkelen ”Hva med 

Nasjonalgalleriet?”, ”Sigurd Willoch er 70 år”. Her får museumsdirektøren igjen ytre sin 

bekymring for museets fremtid og skjebne: ”Galleriets status er under behandling av en 

departemental komité, og i de viktige utbyggingsplanene er vi nærmest holdt utenfor” (…) 

Bekymringsverdig er det at ”institusjonen er så dårlig utbygget (…) Myndighetenes 

manglende forståelse for kunstgalleriers og museers plass i landets kulturliv har vært en 

smertefull opplevelse”. Gjennom intervjuet med Willoch får Aftenposten fram at det er mer 

enn byggesaken som står på spill. Utvidelsen av Nasjonalgalleriet inngår i en kulturpolitisk 

verdidebatt, og med referansen til høyhus i tittelen, fremmer avisen et argument i en 

byplandebatt.  
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Det er stille i nyhetsmediene. Konkurransen er vel overstått og vel mottatt. Utfallet på 

Tullinløkka er tilsynelatende bestemt, og avisene har lite å rapportere. Sommeren er lavsesong 

for nyhetsmediene, men dette åpner samtidig opp for andre stoffområder som ikke preger 

nyhetsmediene til daglig. Sommermånedene i 1973 skulle vise seg å være blomstringstid for 

arkitekturstoff i Morgenbladet. Det var få artikler knyttet direkte til Tullinløkka-

konkurransen, men de vinnende arkitekter Lund og Slaatto skulle likevel vise seg aktuelle.  

Tidlig sommer, i juni 1973, tar Morgenbladets journalist Ulf Andenæs opp temaet om 

arkitekturens rolle i samfunnet i en tredagers føljetong. Artiklene tar sikte på å oppsummere 

den arkitekturdebatt som har rullet i Morgenbladet det siste året, der journalisten selv har 

”vært blant de mest nidkjære deltagere” og vil dessuten ”tjene som et apropos til det 

internasjonale arkitekturvernår, som nå står for døren” (4. juni).57 Under overskriftene 

”Arkitektene og publikums røst” (4. juni), ”Hva kan vi kreve av arkitekturen” (5. juni) og 

”Arkitektur og samfunn” (6. juni) presenteres ”en del av de perspektiver som er reist [i 

arkitekturdebatten i Morgenbladet det siste året]” (4. juni). Stoffet presenteres som tre 

                                                                                                                                                         
Arbeiderpartregjeringen Trygve Bratteli 17.03.71 - 18.10.72, med Bjartmar Gjerde som Kirke- og 
ndervisningsminister, og så til den nåværende regjering. Den skulle igjen bli avløst oktober 1973 av 
Arbeiderpartiregjeringen Trygve Bratteli med Bjartmar Gjerde som Kirke- og undervisningsminister. 
57 Arkitekturvern ble på denne tiden satt på dagsorden, og må ses som en reaksjon på den saneringsiver som 
hadde preget 60-årene i Oslo, og i sammenheng med opprettelsen av Miljøverndepartementet i 1972. 
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klassiske kronikker med god plass til fremføring av resonnementer og rikt illustrert med 

fotografier. Arkitekturens rolle belyses gjennom forholdet mellom arkitekten og publikum, 

der ansvaret arkitekten har overfor publikum trekkes frem. Artikkelen den 4. juni er satt 

sammen ved hjelp av mellomtitlene ”I Skaperens sted”, ”Avstand” og ”Folkets behov”. Det 

valgte begrepet ”Avstand” får stå som uttrykk for relasjonen mellom arkitekten, som for øvrig 

journalisten likestiller med Skaperen med stor S (”I Skaperens sted”), i kontrast til folket 

(”Folkets behov”). Slik fremheves arkitektenes makt idet de ”… - i varierende avhengighet av 

byggherrene – i en viss forstand [kommer] i Skaperens sted, fordi det er dem som utformer 

menneskenes omgivelser”. Fordi publikums forhold til arkitekturen er av ”en annen art enn 

andre kunstformer”, påpeker journalisten at publikum er i et ”avhengighetsforhold til 

arkitektene”, og at arkitektene derfor må ta hensyn til publikum (Morgenbladet, 04.06.73). 

Kronikksjangeren er subjektiv og formidler en meningsytring, et personlig syn og 

bidrag til en potensiell debatt. Da oppslagene bærer journalistens stemme, blir de å tolke som 

journalistens forståelse debatten han oppsummerer. Dette bekreftes også ved at det skrives 

”efter undertegnedes syn” (06.06.73). Men sett i lys av avisens totale arkitekturdekning, der 

modernismekritikken rår, er det sannsynlig at det også er avisens generelle holdninger 

kommer til syne, trolig ved å påkalle avisens gjenklang i leserne. Det at avisen beskjeftiger 

seg med arkitekturstoff understreker dens høyverdige kulturelle rolle i avislandskapet. De 

verdier som formidles og gjenspeiles i Morgenbladet, vil i hovedsak myntes på en bestemt 

leserskare. 

 

Kulturarv versus modernisme 

Avisens rådende verdier, slik de kommer til uttrykk i journalistens arkitekurføljetong skal få 

støtte fra flere sammenfallende artikler i Morgenbladet i samme periode. Den 19. mai, 24. mai 

og 6. juni trykkes tre kritikker av modernismen i subjektive meningsytringer, i tur og orden 

signert Willy Buzzi, Lars Groth og Bjørn Brøymer.58 Førstnevnte artikkel bærer tittelen ”Den 

arkitektoniske avgrunnen” ledsaget av et bilde av to skyskrapere, som bare i form av de to 

elementene i artikkelens layout klart og tydelig likestiller høyhus, et av modernismens 

uttrykk, med ”avgrunn”. Neste artikkel ”Cambridge og Blindern – to menneskesyn” 

sammenligner arkitektonisk Universitetet på Blindern med Emmanuel College i Cambridge. 

Ved bruk av ladete bilder og begreper maner skribenten fram et skrekkbilde av modernismen 

                                                 
58 Sistnevnte er i dag aktiv journalist i Aften, også i forbindelse med Oslos arkitektoniske uttrykk i spaltene ”Oslo 
pluss” og ”Oslo minus”. 
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slik den kommer til uttrykk med byggene på Blindern satt opp mot klassiske bygg og miljø i 

Cambridge:  

 
En ærverdig porthvelving med våpenskiold, en skyggefull søylegang, en gressplen så tett og myk som et 
persisk teppe, et rikt dekorert kappell med herlige glassmalerier, en park med slyngende stier, små 
plasser med blomster og sjeldne busker og trær, små dammer med ender, vakre – velholdte gamle 
bygninger. 

 

”En hjerteskjærende kontrast” blir Blindern og Kringsjå med sine ”dominerende bygninger, 

sine store flate plasser og gressplener, sine rette linjer og vinkler, er kald og avvisende.” 

Blindern omtales som ”en fabrikk” og et fremmedgjørende sted, og det å komme fra Blindern 

til Cambridge likestilles med ”å komme fra ørken til det forgjettede land”. Her konstrueres en 

diskurs der den norske modernismen fremstilles som den europeiske kulturarvens motsetning. 

Bestemte verdier kommer til syne, der kulturarven distingveres fra modernismens bygg. 

 

Folket versus eliten 

Leseren i møte med tekster i Morgenbladet som uttrykker bestemte verdier og syn på 

arkitektens og publikums roller. Dette er å tolke som journalistens og dermed avisens 

holdninger, der det kommer frem at:  

 
En publikumsopinion er riktignok vanskelig å måle i spørsmål av denne art. Det er neppe noensinne 
foretatt noen gallup, skjønt dét kunne ha vært interessant. Dessuten tror jeg opinionen på dette område  
knapt er bevisst seg selv (Morgenbladet, 04.06.73).  

 

Videre forklarer journalisten at folk i økende grad prøver å ”tviholde på det gamle (…) som 

en velbegrunnet mistillit til hva arkitekter og byggherrer er troenes til å plassere idet gamles 

sted” (ibid). Det trekkes igjen på diskursen der ’folket’ posisjoneres i opposisjon til 

arkitektene. Her fremstår journalistens rolle på to til dels sammenfallende måter: Journalisten, 

og dermed avisen, taler som en representant fra folket. Ved å posisjonere seg som den 

allvitende forteller som kjenner ”folks” ”velbegrunnede mistillit” til ny arkitektur, inntar 

journalisten en bestemt posisjon i smakshierarkiet. Han konkluderer: ”Bevaringsbestrebelser 

er ofte en frykt for hva som vil komme isteden”. Det som artikkelen bygger opp under, er en 

berettigelse for denne frykten. For lesere (innbyggere, politikere og andre arkitekter) som er 

skeptiske til de planer som legges for byen, vil motforestillingene bekreftes i Morgenbladets 

spalter. Slik kan artiklene leses som en mobilisering av leserne. Ved at artikkelen omtaler 

”dagens arkitektur”, synliggjøres en kritisk holdning overfor ny arkitektur, og artiklene kan 

således mobilisere opinion og politikere mot det som planlegges i hovedstaden. Slik settes 

samtidsarkitektens legitimitet på spill, og arkitektene får selv ikke ta til motmæle. Folkets 
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(den implisitte leserens) holdninger foregripes i artikkelen, og det er sannsynlig at det er 

homologi mellom de verdihierarkier som kommer til syne i teksten og lesernes kulturelle 

preferanser.  

Siste del av artikkelen tar opp ”folkets behov”. Journalisten henter fram egne 

barndomsminner om ”de steder som appellerte til vår fantasi og (…) uregulerte 

utfoldelsestrang”. Artikkelen er illustrert med et bilde av en liten gutt som leker i et nærmest 

utemmet område - med karrig natur, viltvoksende gress - foran modernistiske boligblokker. 

Her har vi flere bilder: fantasien, den ville natur, og barnet, som igjen kan leses som 

uskyldigheten og tapt paradis - alle sentrale begreper i Romantikken.59 Bildet uttrykker en 

klar kontrast, et oksymoron. Sett i sammenheng med artikkelens innhold, fremstår 

boligblokken/modernismen som representant for arkitekten: noe høyt, distansert og anti-natur. 

Barnet: det nære, uskyldige, forsvarsløse, og den som besitter fantasien – representerer 

”folket”. Kontrasten og motsetningen mellom arkitekten versus folket forsterkes. 

Virkemidlene som tas i bruk kan leses som en strategi i Bourdieusk forstand til å delegitimere 

arkitektstanden og modernismen. Ved å peke på ”en svunnen og bedre tid” fokuserer 

journalisten på hva som går tapt med modernismens fremvekst. Leseren står i møte med 

holdninger som er uttrykk for et konservativt og tradisjonsbundet kultursyn, som er homolog 

med avisens konservative posisjon.  

Både i samtid og ettertid kan en kritikk av drabantbyvisjonen og saneringsiveren som 

dominerte på 1960-tallet, inneholde viktige dimensjoner. Men bildet som skapes i 

Morgenbladet er ikke nyansert. Morgenbladet posisjonerer seg ut ifra et bestemt verdisyn 

forankret i kulturkonservativ tradisjonalisme. ”Nye tanker” framstilles som truende og 

fremstilles slik: ”det nye kan bli en fiende, istedenfor en venn”. Journalisten og avisen får 

kritisk belyst at enkelte, større utbyggingsprosjekter i saneringsøyemed medførte at 

tradisjonsrike områder i hovedstaden ble revet. Artiklene kan dermed leses som journalistens 

diskursive kamp, både for å delegitimere en bestemt form for arkitektur ved å omtale 

arkitektene i opposisjon til ”folket”. Presentasjonen er homolog med bestemte sosiokulturelle 

verdier, og befester avisens posisjon. Videre viser det seg at journalisten og avisen 

posisjoneres som ”publikums røst”. 

Morgenbladets posisjon som uttalt konservativ avis i 1973, gjenspeiles tydelig både i 

avisens innhold og form. Dette skal ytterligere forsterkes i kronikkens oppfølgende artikler. 

                                                 
59 De språklige og visuelle bildene refererer til Romantikkens idealer i kunsten, med andre ord 1700-1800-tallets 
syn på kunstens rolle som det vakre og opphøyde, og som veien til erkjennelse via følelsene og fantasien. 
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Den 5. juni kommer journalistens (og avisens) verdier eksplisitt til uttrykk i et avsluttende 

avsnitt med undertittelen ”Troskap mot kulturarven”.  

 
I vårt skapende arbeide burde vi søke å videreføre [kulturarven]. Arkitektene kunne bidra til dette på sin 
måte, ved å utvise en viss grad av trofasthet mot våre nasjonale, regionale og lokale byggetradisjoner og 
forsøke å berike disse. Idet minste burde arkitekten prøve å unngå å bidra til å ta livet av de overlevende 
byggetradisjoner. Dette har med vår kulturelle forpliktelser å gjøre, på samme måte som vi ellers prøver 
– eller burde prøve – å verne om vår kultur på andre felter, som f.eks. gjennom sprogvern og generelt 
kulturvern (Ulf Andenæs i Morgenbladet, 05.06.73, side 5). 
 

Her står leseren – inkludert arkitektstanden - i møte med en gjennomført bevaringsretorikk, 

illustrert av et bilde av en stavkirke med bildetittel ”en symbolverden som selvfølgelig for 

lengst er gått tapt”. Igjen står vi overfor metaforen om det tapte paradis. I skarp kontrast til 

byens utforming står bildet av norsk skjærgård, med tittelen ”Menigmanns drøm. Glemt av 

arkitekten.” Med en slik retorikk står arkitektens utfordringer i kø. Å overbevise journalister, 

innbyggere og politikere om at samtidsarkitekturen representerer ønskede verdier, viser seg i 

denne sammenheng vanskelig. Sterke virkemidler benyttes for å delegitimere arkitekten ved 

en appell om ikke å ”ta livet av (…) byggetradisjoner”. Og ved ikke å komme til - eller ta 

offentlig til motmæle - i en slik sammenheng, blir bildene som skapes av arkitekten og 

samtidsarkitekturen dominerende. 

 

Arkitektenes røst? 

Mot denne bakgrunn, og hovedsakelig som et tilsvar på journalist Andenæs’ artikler den 4.-6. 

juni, slipper arkitektene Lund og Slaattos stemmer til den 02.07.73 under tittelen ”Fra 

trekonstruksjoner med sadeltak til Chateau Neuf.”  Denne gang i form av et klassisk intervju, 

gjennomført av journalist Terje Forseth i Morgenbladet. Leserne blir her påminnet at det 

modernistiske betong og teglsteinsbygget Chateau Neuf signert Lund og Slaatto tidligere 

hadde inspirert til debatt. De aktuelle arkitekter Kjell Lund og Nils Slaatto kommer til orde og 

intervjuet trykkes over to hele sider med åtte bilder av arkitektenes prosjekter og dem selv. 

Arkitektene får gjennom intervjuet god plass til å uttale seg og å ta til motmæle, men 

samtidig skal artikkelen vise at det å få tilgang til talerstolen innebærer en viss risiko. Tidlig i 

intervjuet får arkitektene komme med ”generelle tanker om byplanlegging. Nye miljøer 

kontra gamle”. Under mellomtittelen ”Nordmenn eier ikke bykultur” slår Slaatto tilbake: ”- 

Nordmenn eier ikke bykultur. Vi har ikke tatt konsekvensen av at vi må bo i byer, og tror 

fremdeles vi kan trave gjennom parkene i beksømstøvler. I den forbindelse lurer jeg på om det 

var galt at vi løsrev oss i 1905” og henviser videre til ”den bykultur som eksisterer i 

Stockholm og København.”  
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Dette er dristige uttalelser som kan falle uheldig ut. Det kan godt tenkes at dette ble sagt med 

en god porsjon ironi, men måten det blir fremstilt på gir ingen indikasjoner i den retning. 

Arkitektene og arkitektstanden kan dermed oppfattes som arrogant og selvhøytidelig. Det er 

sannsynlig at dette provoserte enkelte, særlig med tanke på hvordan det kunne utfordre 

lesernes nasjonale stolthet. I denne sammenheng er det viktig å merke seg at avisredaksjonen 

har valgt å redigere intervjuet på en måte hvor dette kommer såpass direkte til uttrykk. I 

etterkant virker det sannsynlig at arkitektenes ordlegging ikke ga dem videre sympati. 

Oppslaget illustrerer hvordan det å få medienes oppmerksomhet og tilgang til talerstolen 

medbringer risiko, det vil si muligheter for å tilkjennes symbolsk kapital og muligheten for å 

frakjennes symbolsk kapital. 

 

Publikums røst? 

I Arkitektnytt nummer 7, 1973, refereres et av NALs seminarer der også Morgenbladets 

kritiske artikler – spesielt mot funksjonalismen – refereres. Journalistens posisjon blir også 

her omtalt som ”publikums røst” og representant for ”den alminnelige manns oppfatning av 

de fysiske omgivelser” (1973, nr.7: 193). Arkitektstanden anerkjenner journalistens posisjon 

som ”publikum” og ”den alminnelige mann”, trolig fordi avisene på denne tiden i hovedsak 

besto i journalistiske tekster, der journalisten - og noen elitekilder - var den offentlige 

stemme. Den ”alminnelige” mann hadde ikke samme tilgang til å ytre seg i pressen. I dette 

tilfellet påtok journalisten seg det offentlige mandat å tale ”publikums sak”. Dette må tolkes 

dit hen at journalisten fronter og vinkler saken fra en bestemt sosiokulturell posisjon, og ikke 

på vegne av en hel og enhetlig ”offentlighet”. Det som synliggjøres her er det Bourdieu 

omtaler som ”orakeleffekten” (1991: 211), der en aktør er utstyrt eller utstyrer seg selv med 

en ”illokusjonær kraft” til å uttale seg på vegne av feltet, i denne sammenheng i form av 

offentligheten, og feller i kraft av dette en estetisk dom. 

Lund og Slaatto så langt hatt all grunn til å glede seg ved tegnebordet. Ved å vinne 

arkitektkonkurransen om Nationaltheatrets tilbygg, i tillegg til Tullinløkka, lå de an til å få 

forme området mellom Oslos- og Norges symboltunge dannelsesinstitusjoner, omtalt som den 

”kulturelle storstue”. Arkitektene fremsto med styrket symbolsk kapital, og hadde opparbeidet 

seg en dominerende posisjon innad i arkitekturfeltet. Mediedekningen, inkludert 

Morgenbladets kritiske artikler om modernistisk arkitektur, syntes ikke å ha begrenset 

arkitekturfeltets anerkjennelse av Lund og Slaattos arkitektur. Det siste året hadde det samme 

arkitektkontor gjort ”rent bord” idet som var av konkurranser om hovedstadens sentrale 

kultur- og bankbygg. Arkitekturfeltet fremstår som autonomt, og mediene står ikke i posisjon 
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til å delegitimere arkitektkonkurransen eller de vinnende arkitekter. Samtidig er arkitektenes 

akkumulerte symbolske kapital et uttrykk for logikkene i arkitekturfeltet, der mye kapital gir 

mer, noe som gjør det vanskeligere for de uetablerte og yngre arkitektene å opparbeide seg en 

posisjon. 

Året skulle ende med nok en konkurranseseier for Lund og Slaatto. I Aftenpostens 

morgenutgave den 30.11.73 kan man lese: ”Ny Norges Bank: Lund og Slaatto seirende 

arkitekter.” Og som del av premissene: ”Alt bevaringsverdig blir stående” (Arbeiderbladet 

29.11.73). Dette tyder på at bevaringsaspektet nå var innlemmet i betingelsene for 

utbyggingsprosjekter i hovedstaden.  
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Analysene av mediedekningen og de diskursive posisjoner som kommer til syne, har vist 

hvordan de forskjellige avisers symbolske makt er virksom ved å være arena og redigerende 

aktør for symbolske kamper om å fremme bestemte interesser som idéelle interesser og å felle 

estetiske dom. Ved å analysere den enkelte avis’ nyhetsdekning, kommentarer og 

iscenesettelse av debatter, trer avisens posisjon frem og den symbolske makten kommer til 

uttrykk i det relasjonelle forholdet mellom avisene og deres posisjoner i det kulturelle felt og 

maktfeltet i sin helhet. Jeg vil her presentere hvordan journalistikkfeltet fremstår i møtet med 

arkitekturfeltet, før jeg gir tre konkrete eksempler på avisenes posisjoner og symbolske makt. 
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Det som fremkommer av medietekstene om arkitektkonkurransen, er en nøytral 

nyhetsrapportering som preget de fleste oppslagene, der nyheten om konkurransevinnerne sto 

i fokus, og journalistene skrev ut ifra etablerte sjangere som nyhetsrapportering og intervjuer. 

Kildebruken er begrenset og referatjournalistikk av arkitektjuryens kjennelse er dominerende. 

Det fremkommer ingen klare motforestillinger mot selve vinnerforslaget i pressen. Juryen ble 

sitert og deres ord fikk stå ved lag. Oppslagene er preget av å gi arkitektene heder og ære, og 

tilkjenne arkitektene symbolsk kapital. Arkitektnytts dekning avdekker ingen feltinterne 

stridigheter, ei heller kommentarer til noen større offentlige debatter. Arkitekturfeltet hadde 

dermed den symbolske styrke til å avgjøre utformingen av Nasjonalgalleriets tilbygg i form av 

en konkurranse, bedømt av en faglig jury, uten at konkurranseinstitusjonens eller juryens 

legitimitet ble trukket i tvil eller satt på spill.  
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Mediedekningen av arkitekturstoff ellers, slik modernismekritikken som kommer til uttrykk i 

Morgenbladet, er i form av mer subjektive artikler og sjangere, der virkemidlene er sterkt 

ladede språklige- og visuelle bilder, og der oppslagene må forstås som innlegg i en større 

verdidebatt. På lik linje med journalistikkfeltet var arkitekturfeltet i Norge på 1960-tallet og 

1970-tallet i stor grad politisert. Modernistisk arkitektur var forankret i ideologiske retninger 

som lå sosialdemokratiet og likhetstanken nær. Arkitekturen som Lund og Slaatto 

representerte bar med seg budskap av samfunnsnyttig og enkel karakter, synliggjort i 

Tullinløkkaprosjektets strukturalistiske preg. Arkitektene utarbeidet prosjektene i tråd med 

internasjonale idéer og impulser på arkitekturfeltet, og oppnådde stor anerkjennelse og 

symbolsk kapital internt i arkitekturfeltet.  
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Ved å se Morgenbladet kritiske føljetong i sammenheng med Morgenbladets og Aftenpostens 

kritiske artikler til høyhus og modernistisk arkitektur, befester avisene sine posisjoner som 

den borgerlige elitens aviser, idet de uttrykker verdier som kan betegnes som 

kulturkonservativ tradisjonalisme.60 Gjennom en estetisk diskurs, benyttet Morgenbladets 

journalist i høy grad en bevaringsretorikk som uttrykte skepsis til moderne arkitektur, også 

den samtidsarkitektur leserne sto overfor i forbindelse med Tullinløkkaprosjektet. Slik 

posisjonerte Morgenbladet seg som en kulturavis som beskjeftiget seg med høyverdige 

spørsmål om arkitektur, og tok opp definisjonskampen om hva som kunne ansees som ”god 

arkitektur”.  

Aftenposten og Morgenbladets roller som arena for Nasjonalgalleriets synspunkter 

(Aftenposten, 01.12.72 og 16.05.73 og Morgenbladet 05.12.72) kan leses som en borgerlig 

opposisjon til den manglende kulturpolitisk velvilje som Nasjonalgalleriet strevde med. Fordi 

Nasjonalgalleriets posisjon i kulturfeltet var utsatt, rettet Aftenposten i sine intervjuer med 

direktør Willoch et kritisk søkelys mot samarbeidsvanskene mellom museet og 

kulturdepartementet. Slik kunne Høyrevennlige Aftenposten posisjonere seg og sine lesere i 

opposisjon til Brattelis (Ap) regjering. Nasjonalgalleriet inngår som en sentral 

dannelsesinstitusjon av bestemte kulturelle verdier, og det er gjennom mediedekningen 

synliggjort at Høyrepolitikere og Aftenposten ønsker å fremme denne. Nasjonalgalleriet må 

hevde seg i konkurranse med andre kirke- og undervisningsinstitusjoner, og med en 

                                                 
60 Dette var en sterk og levende debatt på 1970- og 80-tallet, som senere ikke har stått like sterkt i pressen. 
Debattene om Tullinløkka i 1996 (se kapittel 6) samt mediedebatten rundt Nasjonalmuseets endringer 1999-2005 
(Engeset, 2006) kan leses som dens tilbakekomst. 
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Senterparti- og Kristelig folkepartistyrt politikk var det ikke så innlysende at Nasjonalgalleriet 

i Oslo skulle bli prioritert. Det foregikk en desentralisering innen kulturpolitikken, sammen 

med en demokratisering om å nå ut til flest mulig. Kulturinstitusjonenes posisjoner idet 

kulturpolitiske felt var heller ikke inntatt en gang for alle, og i konkurranse med byggingen av 

Den norske Teateret og Nasjonaltheatrets utvidelse i hovedstaden, skulle Nasjonalgalleriet 

vise seg å måtte vente. I denne sammenheng posisjonerte Aftenposten seg som en politisk 

orientert kulturavis ut ifra både en kulturpolitisk og estetisk diskurs.  

Dette kan tyde på at de politiske motsetninger som kom til syne i boligpolitikken i 

større grad ble preget av den borgerlige siden, og at deres verdier gjenspeiles i den borgerlige 

pressen. På lik linje med boligpolitikken synes de borgerlige aviser å mobilisere en opinion 

mot høyhus i hovedstaden. Aftenposten og særlig Morgenbladets symbolske makt kom til 

uttrykk ved at avisene var arena for en politisert estetisk diskurs. Ved å koble en estetisk 

diskurs til en diskurs om Nasjonalgalleriets posisjon idet kulturpolitiske felt, posisjonerte 

Aftenposten seg som en tradisjonell, konservativ kulturavis. Avisen var i hovedsak arena for å 

støtte opp om dannelsesinstitusjonen Nasjonalgalleriet. Morgenbladet var i hovedsak arena 

for en verdidebatt som politiserte stil og smak ut i fra opposisjonelle fremstillinger av 

kulturarv og bevaring versus modernisme. Som premissene for konkurransen om Norges 

Bank i 1973 viste: ”Alt bevaringsverdig blir stående” (Arbeiderbladet 29.11.73), så hadde 

bevaringsaspektet nå kommet på dagsorden.  
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Med unntak av høyrepolitiker Paul Thyness i Morgenbladet (05.12.72), er politikerne og 

deres stemmer fraværende i nyhetsmediene. Dette tyder på at politikeres meningsutveksling 

på denne tiden foregår på andre arenaer, unndratt den medierte offentligheten. 

Mediedekningen bekrefter at avisenes parti- og klasselojalitet fremdeles er gjeldende, men 

indikerer at kulturfeltet fremdeles anses som autonomt overfor det politiske felt. 

Morgenbladets posisjon lå i å utfordre samtidens modernistiske arkitektur og 

Arbeiderpartistyrt kulturpolitikk. Arbeiderbladet var stort sett tause i spørsmål av 

arkitektonisk art, mens Dagbladet inntok en mer imøtekommende posisjon overfor 

samtidsarkitekturen. Dagbladet hadde etablert seg som en kulturradikal avis, men dens mer 
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åpne posisjon mellom høyre- og arbeiderpartipressen viste seg å gi dem større handlingsrom 

hva gjaldt ideologisk lojalitet også innen arkitekturspørsmål.61 
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Estetikk og spørsmål som har med smak å gjøre, viste seg å være sentralt i Morgenbladets 

dekning av arkitektur på generell basis. Avisen fikk gjennom journalistens stemme 

representere offentligheten, og talte uavbrutt på sine leseres vegne, på ”folkets vegne”. 

Føljetongen av tre kronikker (4. 5. og 6. juni 1972) får tematisk støtte av enkelte aktørers 

artikler i Morgenbladet, men det leder ikke til en større offentlig stildebatt.  

Ved å iscenesette seg som offentlighetens representant, framsto avisens stemme som 

”folkets stemme”. Med bakgrunn i Bourdieus feltteorier taler Morgenbladets journalister fra 

en bestemt posisjon til bestemte, strukturerte lesere, og det er således ikke tilfeldig hvilke 

verdier som gjør seg gjeldende i avisen. Men: Ved å fremsette sin posisjon som ”folkets” 

posisjon, overskrider avisen de opposisjonelle posisjoner tradisjonalister versus modernister 

og konstruerer en populistisk diskurs. Fra posisjonen ”folkets røst” mobiliseres befolkningen 

ved å spille på det demokratiske flertall. Gjennom populismediskursen kommer anti-elitistiske 

holdninger til syne, der arkitektstandens legitimitet og modernismens gyldighet utfordres av 

”folkets røst”. Morgenbladets tekster avdekker en motposisjon til samtidsarkitekturens verdier 

og funksjonalismens radikale program. Ved å konstruere en populistisk diskurs som spilte på 

opposisjonene mellom eliten og folket, mobiliserte avisen sine lesere gjennom en 

smaksdiskurs. Gjennom Morgenbladets estetikkdiskurs kommer avisens posisjon til syne, der 

avisens inntar og taler fra et bestemt verdisyn som korresponderer med en borgerlig elite. 

I Aftenposten settes dette på agendaen også i forbindelse med Tullinløkkaprosjektet 

(jfr. tittelen ”Ikke høyhus på Tullinløkka” 01.12.73). Med dette tematiseres byggestilen 

gjennom en høyhusdebatt (for/imot) som var høyaktuell i pressen på 1970-tallet. 

Arkitekturens uttrykksformer omtales eksplisitt i Morgenbladet ut ifra vurderinger og 

holdninger til bestemte stilarter og dermed en smaksorden. Konkret knyttes en 

dannelsesdiskurs opp mot kulturhistoriske betraktninger, og særlig Morgenbladet politiserte 

arkitektur og estetikk gjennom omtaler som inngår i et smakshierarki. Slik kom 

Morgenbladets symbolske makt til uttrykk: Ved å koble arkitektur til en estetisk diskurs, 

bekreftet avisen sin posisjon i smakshierarkiet. I tråd med Bourdieus feltteorier, kommer 

                                                 
61Dagbladet publiserte artikler senere på 1970-tallet som blant annet kritiserte Sverre Fehns modernistiske 
skolebygg i Skådalen. Når det gjaldt Tullinløkka var avisen positivt innstilt. De formidlet slik et mer sammensatt 
syn når det gjaldt stil og estetikk i samtidsarkitekturen.  
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smaken til uttrykk ved å distansere seg fra noe annet, det vil si ved å klassifisere noe som 

”nytt/gammelt”, ”modernisme/tradisjonell byggestil”, ”stygt/pent”, ”park/bygg” eller 

”nyskaping/bevaring”, og tillegge det bestemte estetiske eller moralske verdier. Det er dette 

som kommer til uttrykk i Morgenbladets spalter, der avisen gjennom subjektive sjangere 

fremmet estetiske argumenter angående arkitektur. Analysene viser at avisen inntok en 

bestemt posisjon i forhold til modernistisk arkitektur, og ved å konstruere en diskurs som satte 

”kulturarv” opp mot ”modernismen” og ”folket” opp mot ”eliten”, posisjonerte Morgenbladet 

seg som folkets røst. Slik utfordret avisen modernismes estetiske legitimitet, ved å fremme en 

bestemt smak som en idéell smak.  

Ved at subjektive sjangere anvendes, gis inntrykket at det først og fremst er 

individuelle posisjoner som kommer til syne på 1970-tallet der den enkelte journalist og 

bidragsyters engasjement er utslagsgivende for avisens dekning. I Morgenbladets tilfelle var 

det ikke bare en enkelt journalist eller en bestemt artikkel som argumenterte mot 

modernismen. Avisen fremmet en kollektiv redaksjonell motstand mot modernismen ved å 

slippe til et mangfold av innlegg til som alle talte modernismen i mot, ved å fremme en mer 

tradisjonsbundet og kulturkonservativ arkitektur og ved å støtte opp om budskapet med sterke 

språklige og visuelle virkemidler. Slik kommer Morgenbladets bestemte posisjon til syne 

gjennom en eksplisitt estetikkdiskurs. Morgenbladet stiller seg kritisk til modernismen ved å 

fremme et verdisyn som fremstår som tradisjonell konservatisme. Samtidig fremsetter avisen 

og dens journalister en generell stilkritikk, som i forbindelse med Tullinløkka ikke utvikler 

seg til en mediert debatt, men som kan leses som en forløper til den stildebatt som kommer i 

1996. Slik ble Morgenbladets kritikk av modernismen en spire til en mye tydeligere og 

opphetet stildebatt, som etablerte seg med større tyngde og betydning i flere aviser i 1996. I 

mellomtiden forsterkes denne posisjonen med blant annet den europeiske bevegelsen ”A 

vision of Europe” som vokser fram på 1980-tallet med Storbritannias Prins Charles som 

frontfigur. Slik bygger også mediedekningen i 1972-73 opp under hypotesen om at avisene 

dekket Tullinløkka-konkurransen ut ifra strukturelle forklaringer.  



65 

2���@������5�����7��5�:������	��@�����6����6��**2�
Problemstillingens operasjonaliserte spørsmål lyder: Hvordan dekket avisene 

arkitektkonkurransen i 1996?62 Jeg vil derfor i dette kapitlet søke å avdekke 

posisjoneringsmarkører i de forskjellige avisenes presentasjoner, som igjen kan belyse 

hvorvidt det inntas bestemte posisjoner i de forskjellige avisene. Analysen vil med andre ord 

søke å besvare problemstillingen hvordan kommer medienes symbolske makt til uttrykk i 

medienes diskurser som omhandler arkitektkonkurransen om utbygging av Tullinløkka?  

 

I 1996 kom det inn 60 forslag, men etter en ordinær juryering valgte juryen i samråd med 

NALs konkurransekomité å gå videre med de tre prosjektene de ønsket å premiere og som de 

anså som best kvalifisert til å bearbeides til fullgode løsninger. Etter en bearbeidingsfase for 

tre utvalgte prosjekter, ble arkitektbyrået Telje-Torp-Aasens forslag ”Duett II” utpekt som 

vinner den 14. februar 1996:  

 
Det er utpekt en førstepremievinner som har gitt overbevisende svar på de spørsmål man ønsker belyst. 
Juryen vil anbefale at prosjektet realiseres, og mener at Nasjonalgalleriet, Universitetsmuseene og Oslo 
by med dette vil få et funksjonelt og vakkert anlegg. (NAK 336, Utbygging på Tullinløkka: 3). 

 
 
Forløpet 1996 

Mediedekningen utledet av utbyggingsplanene for Tullinløkka er basert på flere 

enkelthendelser og ytringer, skaper debatter i flere runder og over flere år, der hovedtyngden 

er i perioden 1996-1998. Jeg vil derfor dele inn materialet i forhold til forløpet i Tullinløkka-

debatten(e), og forløpet vil således legge føringen for en kronologisk analyse av 

mediedekningen. Jeg vil først ta for meg de valgte avisenes dekning av arkitektkonkurransen 

den dagen de lanserer vinnerutkastet, for så å analysere noen utvalgte tekster mer inngående 

for å tydeliggjøre avisenes posisjoner og posisjoneringsstrategier.  

 

Først en oversikt over mediedekningens faser: 

 

 

 

 

 

                                                 
62 De mest sentrale avisartiklene fra denne perioden er vedlagt inndelt etter mediedekningens faser (vedlegg 5). 
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Forløpet mediedekningen 1996-1998 
  
 
FASE / NÅR 

 
HVA / TEMA 

 
SENTRALE Hendelser / 
innlegg 

FASE 1  
14-15. Februar 1996 

Vinnerutkastet lanseres  
Telje-Torp-Aasen kåret som vinnere 

Avisene hyller de vinnende 
arkitekter. 

FASE 2 
06. Mars 1996 

Nyhetsfase, nye elementer trekkes inn. 
Bl.a. offentliggjøres NOU 7 ”Museum, 
mangfald, minne, møtestad” der det konkluderes 
at nybygget på Tullinløkka ikke løser 
problemene for de involverte museene. 

Nasjonal museumsutredning, 
NOU nr. 7 1996 ”Museum, 
mangfald, minne, møtestad” 
fremlagt for kulturdepartementet 
22.mars  

FASE 3  
(overlapper med  
fase 2) 
05. 07.og 08. Mars `96  
 

Debattfase initiert av kritikk av vinnerforslag, 
ang. størrelse og i f.h.t. byplanmessige akser i 
området starter i Aftenposten, som etablerer seg 
som arena for debatt 
Vinnerforslaget og kritikken etableres som 
”Tullinløkka-saken” i Aftenposten. 
Morgenbladet og Arkitektnytt presenterer også 
debattinnlegg. 
 

Kritiske innlegg i form av 
intervju m./ B. Helland, lærer 
ved AHO, K. Willoch, 
Fylkesmann i Oslo/Akershus og 
P. Butenschøn, arkitekt og leder i 
Norsk Form. Aften inntar 
posisjon som aktør/motstander 
av vinnerprosjektet. 

FASE 4 
10. Desember 1996 

Ny lansering. Initierer ny debattfase. Selvaag 
lanserer alt. forslag til utbygging under tittelen 
”Selvaag vil bevare Tullinløkka”. Fungerer som 
tilsvar og utdyping av kritikken som tidligere 
har vært fremmet, samt initierer en ny debatt.  

Aften trykker artikkel 10.12.96 
og 20.01.97 
Støttes i Aften av Høyrepolitiker 
G. Horntvedt 

FASE 5 
02. April 1997 

Ny lansering. Ny debattfase. Olsen / 
Choynowski lanserer alt. forslag til utbygging i 
Aftenposten 02.04.97. Tilsvar og utdyping av 
kritikk ved å komme med et motforslag, først i 
pressen, så som utstilling ”Byens rom”.  
 

Olsen/Choynowski lanserer et 
klassisk prosjekt, i rak 
motsetning til vinnerprosjektet 
som oppfattes som modernistisk. 

FASE 6 
F.o.m. 13.04.97 og 
utover sommeren og 
høsten 1997 

Stildebatten starter i Dagbladet og etableres som  
Klassisisme vs Modernisme hovedsakelig som 
fagdebatt i Dagbladet og Morgenbladet. 
 
 

”Klassiske krampetrekninger” av 
Nordberg-Schultz i Dagbladet 
13.04.97 er startskuddet for 
stildebatten. 
 

FASE 7 (overlapper 
med fase 6) 
F.o.m. 15.04.97 

Samtidig forsterker Aftenposten Aften sin 
posisjon ved bruken av populistiske og tabloide 
virkemidler, et vendepunkt i dekningen. 

Aftens ”Flertall for klassisk på 
Tullinløkka” 15.04.97, starten på 
populistisk dekning av saken. 

FASE 8 
23. Januar 1998 
 
 
 
 
 
6. April 1999 

Prosjektet skrinlegges av regjerningen Bondevik 
/ Lahnstein 
Følges opp med en appell / artikkel: ”Ny 
konkurranse med folkejury” (03.02.98, Audun 
Engh i Aftenposten). 
 
 
”En ny istid for Tullinløkka” 
 

Kulturpolitisk prioriteres ny 
Opera og nybygg av 
Nasjonalbiblioteket. 
 
 
 
Involverte arkitekt Fredrik Torp 
innser at det vinnende prosjektet 
”Duett II” ikke vil bli realisert på 
Tullinløkka. 

 

 
Tabell 2 Forløpet mediedekningen 1996-1998 
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Fase 1: Løsningen 

Først ut, den 14. februar 1996, var Aftenposten. Aftenutgaven trykket en helsides 

nyhetsartikkel ”Slik blir nye Tullinløkka”, hvor vinnerutkastet fra arkitektkonkurransen ble 

presentert, samt intervjuer med juryen og de vinnende arkitekter. Neste morgen fulgte 

Arbeiderbladet og Dagbladet opp med overskriftene ”En løkkelig løsning” og ”Museumspark 

på Tullinløkka”. Alle de tre oppslagene presenterte vinnerforslaget i form av tegning eller 

avbildet modell - og viste bilder av de lykkelige vinnerne, arkitektene Telje, Torp og Aasen. 

Aftenposten Aften og Arbeiderbladet hadde også avbildet løkka slik den fremsto i dag, som 

parkeringsplass. Alle oppslagene bar preg av å ville gi heder og ære, og glede over at 

prosessen nå snart kunne avsluttes. Vinnerne ble omtalt med respekt og vinnerutkastet ble sett 

som "en løsning" og en positiv mulighet til å oppheve "et 150 års langt traume”. I tekst eller 

bilder kom det frem at kulturministeren var tilstede og overrakte en pengepremie til de 

lykkelige vinnere. Verken Morgenbladet eller Dagens Næringsliv dekket saken disse første 

dagene.  

 

Fase 2: Den første tvil 

Fra første stund var det sådd tvil om den videre saksgang: I NTBs melding den 14.02.96 het 

det: ” [Tullinløkka] kan med litt hell og offentlig pådrivermot stå bebygd innen årtusenskiftet. 

Nå foreligger et premiert utbyggingsforslag”. Det var altså et forslag det dreide seg om. NTBs 

journalist fikk fram at kulturminister Kleveland ”... avholdt seg imidlertid fra å love konkrete 

kronebeløp til en utbygging”. Av de tre dagsavisene, var det særlig Dagbladet som fulgte opp 

denne kritiske vinklingen: De hadde informasjon om at Kulturdepartementet la planer om å 

flytte og reorganisere flere av Oslos museer, og antydet dermed at en større kabal var i ferd 

med å legges. Det kunne bety utsettelse eller nye forutsetninger for utbygging. Journalistene 

stilte spørsmål til hvorvidt kulturministeren var troverdig, når hun uttalte at plassmangelen 

ved Nasjonalgalleriet og Historisk museum var akutt og at utbyggingen ”uansett måtte gå sin 

gang”. Ved å intervjue kulturminister Kleveland fikk Dagbladet satt utbyggingsprosessen i et 

kritisk søkelys, og fikk med dette en mer politisk vinkling på saken. 

Det lå altså tidlig i kortene at utbyggingen var usikker. Men først og fremst gjaldt 

usikkerheten de nasjonale kulturpolitikeres planer: Ville de utvikle en bredere 

museumspolitikk før utbyggingsvedtak? Mediene hadde rørt ved et sentralt anliggende: 

rokeringsplanene var i gang. Museumsutvalget offentliggjør sine vurderinger i NOU 1996: 7 
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”Museum, mangfald, minne, møtestad” den 06.03.96, og her fremkommer det at prosjektet på 

Tullinkløkka ikke løser museenes behov. I kapittel 14.3 kan en lese: 

 

Når Museumsutvalet likevel meiner det kan vera aktuelt å gå vidare med vurdering av andre alternativ, 
er det fordi dei noverande planane på Tullinløkka ikkje gjev tilstrekkeleg svar på det ein freistar løysa 
med utbyggingsprosjektet, nemleg plassproblema og dermed også funksjonaliteten for dei aktuelle 
musea. Veikskapen med prosjektet på Tullinløkka slik det er i dag, er at for mange behov blir verande 
uløyste i dei berørte institusjonane. Ramma for alt ein vil og ideelt sett burde få til, er kort og godt ikkje 
romsleg nok. Prosjektet er prega av stor grad av kompromiss. Museumsutvalet meiner difor at det er rett 
å sjå på alternativ som totalt sett kan gje betre vilkår for dei aktuelle musea. Det må understrekast at 
Museumsutvalets vurdering gjeld kva alternativ som det bør arbeidast vidare med. I utgangspunktet 
meiner Museumsutvalet at det er rett å gå vidare med alternativ som kan gje betre samordning mellom 
institusjonar som er likearta og som har stort interessefellesskap. Samlokalisering vil gjera det lettare å 
oppnå slik samordning.  

 

Arkitektkonkurransen hadde åpenbart ikke gitt den definitive løsningen likevel, og idet 

politiske spillerom som dermed åpnet seg, skulle det vise seg å være muligheter for både 

politikere, arkitekter, journalister og andre å komme på banen. 

 

Fase 3: Tullinløkka-saken 

De første nye innspillene i pressen var klart kritiske til vinnerutkastet. Snaue tre uker etter 

presentasjonen av vinnerutkastet, lot Aften tre kritiske og profilerte innlegg få plass på ”Oslo 

Puls”- sidene i løpet av fire dager. I godt synlige oppslag, ledsaget av bilder av de aktuelle 

aktørene, var overskriftene klare og informative. Det het: ”Stopp Tullinløkka-planene” 

(05.03.96: 13), ”Tullinløkka en skandale” (07.03.96: 1), med oppfølgingen "Willoch kritiserer 

nybygget" (ibid: 13) og ”- Ta hensyn til byen” (08.03.96: 25). Personene bak kritikkene var i 

tur og orden lærer ved Arkitekthøgskolen Bård Helland, fylkesmann Kåre Willoch og direktør 

i Norsk Form Peter Butenschøn.63 De tre aktørene avbildes, Willoch i form av et nøytralt 

portrettbilde, Helland og Butenschøn i miljøet på Tullinløkka.  

I det første oppslaget med arkitektlærer Helland (05.03.96) anvender avisen to sentrale 

visuelle elementer, en skisse av vinnerprosjektet i kontrast til et bilde av Helland foran bilene 

på parkeringsplassen på Tullinløkka. Helland står myndig med armene horisontalt ut fra 

kroppen - en figur som fungerer som metafor for politiets stoppesignal i trafikken. Under 

overskriften ”-Stopp Tullinløkka-planene” knyttet til en avsender ”Lærer ved 

arkitekthøgskolen”, fremstår den komplementære visuelle oppfordringen som å komme ikke 
                                                 
63 Fylkesmann Willoch og sivilarkitekt Butenschøns autoritet og kjennskap til saken blir av avisen ytterligere 
styrket ved å trekke fram at Willoch hadde ledet Hovedstadsutvalget på 1990-tallet, som behandlet Tullinløkka-
spørsmålet og fremmet forslag om park eller lite bygg. Mens sivilarkitekt Butenschøn hadde tidligere vært 
ansvarlig for ”analyser av Tullinløkkas muligheter” som leder for IN`BY (Institutt for Byutvikling), i tillegg til å 
ha fungert som estetisk rådgiver for Kulturminister Åse Kleveland.  
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bare fra Helland, men fra en med myndighet til å stanse utbyggingen. Helland er avbildet 

direkte forfra, med blikket rettet mot leseren. Slik er bildet å tolke som en oppfordring. Sett i 

sammenheng med brødteksten, som avsluttes med Hellands direkte appell: ”- Hvem tør være 

ansvarlig for at dette prosjektet blir virkelighet?”, rettes en direkte anmodning til de 

beslutningsmyndige aktører om å stanse planene.  

Felles for intervjuene med Helland og Willoch var bruken av negativ ladete ord som 

”katastrofe” og ”skandale” om vinnerutkastet til Tullinløkka. Willoch mente at situasjonen 

som hadde oppstått var ”typisk for byplanarbeid i Oslo”: ”Volumsyken blir ikke holdt i sjakk 

av de kommunale myndigheter”, og innrømmet at han delte Hellands profesjonelle 

”bekymring”. Butenschøns henstilling om å ”ta hensyn til byen” var mer nøktern, men i en 

tilstøtende faktaramme ble samtidig Hellands tidligere uttalelse om at vinnerutkastet ville 

”drepe de to gamle bygningene" gjentatt. Overskriften i faktarammen den 07.03.96 var ”Slik 

kan nybygget reise seg” og i god demokratisk ånd ble den videre politiske saksgangen for 

utbyggingen skissert. Ønsket om å informere fremsto imidlertid som koblet til ønsket om å 

mobilisere til motstand.  

På bakgrunn av kritikkene etablerte Aften Tullinløkka som egen sak under vignetten 

Tullinløkka-saken den 07.03.96. Avisen hadde på dette tidspunktet inntatt en kritisk posisjon 

til utbyggingsplanene, og satte vinnerutkastets legitimitet på spill. Med Willochs oppfordring 

om at ”det er nødvendig med en grundig debatt om de nåværende planene for Tullinløkka”, 

kunne avisen invitere til en oppfølgende debatt.  

To dager etter Hellands kritikk står på trykk, presiserer Aftens redaksjon at arkitekten 

uttalte seg på privat initiativ, og ikke fra sin posisjon som lærer ved Arktitekthøyskolen.64 

Bård Helland hadde sammen med sivilarkitekt Per Einar Saxegaard gått høyt opp på banen: 

Samme dag som hans kritiske innvendinger sto på trykk i Aften, ble en kritikk av 

vinnerutkastet trykket over en dobbeltside i Morgenbladet. Helland og Saxegaard gikk også 

senere ut i Arkitektnytt (nr. 5, 1996) med en helsides kritikk av vinnerforslaget under 

overskriften ”Feil valg for Tullinløkka”, og fikk med dette ytret kritikken overfor felteksterne 

og -interne lesere.  

Arkitektstandens representanter inntar så forsvarsposisjon i Aften. Arkitekt og 

juryformann Kjell Beite får svare på kritikken i Aften den 12.03.97, der han av journalisten 

omtales som ”urokkelig i sin tro på vinnerutkastet”. Han omtaler prosjektet i positive 

vendinger: ”- Dette blir et vakkert anlegg, vinnerutkastet har dessuten en god dimensjonering 

                                                 
64 Helland hadde tydeligvis opplevd at det ble stilt spørsmålstegn ved hans inntreden i offentligheten fra 
profesjonelt hold. 
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som står godt til plassen, og arkitektene har formet uterommene på en fornuftig måte”.  Ketil 

Moe, president i NAL, får rom på debattplass til å ytre ”sitt syn” som representant for 

arkitektenes organisasjon NAL, i et innlegg i Aften den 25.03.96. Under tittelen ”Tullinløkka 

ingen nasjonal skatt”, viser Moe også til konkurranseprosessen, og fremmer på bakgrunn av 

denne at ”prosjektet som vant konkurransen bør gjennomføres”. Det appelleres med dette til å 

gjenopprette konkurranseinstituttets legitimitet ved å respektere konkurranseprosessen og 

vinnerutkastet. 

 

Fase 4: Kampen om konkurranseinstituttets legitimitet 

Mediene, og særlig Aften hadde forstått at de nasjonale kulturpolitikerne ikke kom til å kaste 

seg inn bak vinnerforslaget, men aktet å la saken gå sin gang. Dette åpnet for at medienes 

rolle og innflytelse kunne bli større: De gryende debattene i Aftenposten og Morgenbladet 

viste at det var splid blant politikere og arkitekter, og Aftenposten kunne etablere seg som 

debattorgan for inviterte og innsendte innlegg. 

Utfallet av den videre prosessen var mer åpent enn noen gang. Det var ikke bare 

politikerne som nølte. Arkitektfeltets profesjonelle uenighet om estetiske og byplanmessige 

prinsipper for god og dårlig arkitektur viste at det kunne rokkes ved konkurranseinstituttets 

status og legitimitet. Kanskje var ikke vinnerutkastet det beste likevel? Den arkitektoniske og 

byplanmessige løsningen var igjen åpen for debatt. Snart kom dermed også andre aktører på 

banen for å fremme sine ideer, utenfor konkurranse. Fra før av forelå utkast fra tidligere 

arkitektkonkurranser, og rundt omkring kunne det nå blåses støv av gamle planer. 

Først ut i Aften var sivilingeniør Olav Selvaag, som ville kombinere en underjordisk 

utbygging med park og pyramide. Selvaag gikk bredt ut og presenterte sitt forslag i brev til 

kulturministeren, Oslo Bystyre og Oslo Byråd, og Aften åpnet villig sine spalter for den 

profesjonelle outsideren. Redaksjonen presenterte Selvaags forslag på "Oslo puls"-sidene den 

10.12.96 under overskriften ”Selvaag vil bevare Tullinløkka” (s. 18). Her het det at 

"Entrepenør-virksomhetens grand old man i Oslo” var kommet på banen med ”nye visjoner” 

og ”grønn løkke”.65 Selvaag er avbildet på Tullinløkka, med billedteksten ”Grønn løkke”, og 

hans forslag om underjordisk bygg blir gjengitt visuelt av avisen. Igjen blir ”Tullinløkka-

saken” oppsummert i en tilstøtende faktaramme, og her settes Selvaags forslag i sammenheng 

med Willoch og Butenschøns ”ønsker” om ”en grønn Tullinløkke”.  

                                                 
65 Selvaag ble senere kritisert av arkitekt H. Mjelva i Arkitektnytt nr. 4, 1998 for å ha ”hentet” hans ideer om å 
”grave ned” samlingene fra hans forkastede forslag ”Oase” i konkurransen. Dette tyder på at en feltintern debatt 
foregikk internt i arkitekturfeltets egne fora.   
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For Selvaag var tidspunktet godt valgt. Det var like før at Byutviklingskomitéen i bystyret 

skulle behandle saken. Og ved å bygge to underjordiske etasjer med glasspyramide og park på 

løkka fikk Selvaag dessuten fremstå i Aften som "bevarer" heller enn "utbygger". Etter 

Selvaags innspill blusset utbyggingsdebatten i Aften opp igjen. Presidenten i NAL, Ketil Moe, 

rykket ut igjen på debattplass i Aften (20.01.97) og tilbakeviste Selvaags forslag ved å vise til 

at konkurranseinstituttet hadde vurdert og kåret vinner på bestemte premisser. Men ellers var 

det rolig: Fra tid til annen minnet redaksjonen leserne på dagens situasjon med bilder av 

parkeringsplassen, og innimellom kom det også fram at det forelå et vinnerutkast. Men å 

lansere alternative forslag, var det nå flere aktører som ville. 

 

Fase 5: Kampen om estetisk legitimitet 

I april 1997 kom det senere beryktede forslaget fra finansmannen Petter Olsen og den polske 

arkitekten Pjotr Choynowski om å reise et bygg inspirert av klassiske og antikke idealer på 

Tullinløkka. Den 02.04.97 ble artikkelen ”Klassisk alternativ for Tullinløkka” trykket på en 

helside under seksjonen ”nyheter” i Aften. Som en klassisk mesen tilbød her redersønn og 

millionarving Petter Olsen seg å ”bidra med noe som er vakkert, noe som skaper en bedre 

by”. Det fulgte noen små bindinger med: Olsen ville bare finansiere et (ny)klassisistisk bygg, 

og det kunne bare tegnes av den polske arkitekten Pjotr Choynowski. Bak Olsen og 

Choynowski fantes en privat organisasjon med navn ”Byens fornyelse” under ledelse av 

advokat Audun Engh. ”Byens fornyelse” var igjen knyttet opp mot ”A Vision of Europe”, en 

europeisk samarbeidsorganisasjon som har jobbet for utbredelse av ”klassisk og lokalt 

forankret arkitektur”66 siden 1992, et nettverk med forbindelser til Prins Charles berømte 

oppgjør med moderne britisk arkitektur i 1984.67 Tospannet Olsen/Choynowskis bygg 

”Edvard Munchs Hall68”: ”det klassiske alternativet for museumsbygg på Tullinløkka” skulle 

presenteres i sin helhet den kommende uke av ”Byens fornyelse” som arrangerte utstillingen 

”Byens rom” i Rådhusgalleriet 07.04.-31.04.97. I en spesialavis som ”Byens fornyelse” ga ut i 

forbindelse med utstillingen, og som de også distribuerte som annonsebilag til kulturavisen 

Morgenbladet, omtaltes prosjektets med disse vendinger: ”Tullinløkka i klassisk symmetri 

med Universitet betyr et vakrere Oslo”. I invitasjonen til utstillingen presenterte ”Byens 

                                                 
66 http://www.avoe.org 
67http://www.princeofwales.gov.uk/ 
68 Navnet henspeiler Olsens ønske om å presentere Munchs livsfrise i sin helhet i byggets kuppelhall. ”Endelig et 
hjem for Munchs hovedverk?” (Kilde: www.byen.org). Man kan tenke seg at Olsen, ved å sikre offentlig tilgang 
til de av Munchmaleriene som befant seg i Olsenfamiliens personlige eie, kunne få en passende plakett eller 
minnetavle. Men budskapet lød: ”Den sakrale kuppelen er valgt for å understreke bildenes allmenne og tidløse 
budskap om menneskelivet – det helligste av alt” (ibid). 
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fornyelse” seg som ”et forum for tradisjonsbasert arkitektur” som tilstrebet seg ”mer 

harmoniske og menneskevennlige omgivelser”. Ved å posisjonere seg som representanter for 

en tradisjonsbasert arkitektur, inntok de en motposisjon til det nymodernistiske forslaget som 

vant konkurransen. 

Journalister fra Aften fulgte velvillig med. Ved å trykke lanseringen av 

Olsen/Choynowskis forslag på nyhetsplass fikk prosjektet status som et reelt ”alternativ for 

Tullinløkka” (Aften, 02.04.97). I motsetning til annonsebilaget i kulturavisen Morgenbladet 

(kjøpt og åpenbar lansering), får forslaget av lokalavisen Aften redaksjonell omtale i form av 

en ”nyhet”. Det heter i Aften at ”Tullinløkka kan få en ny, flott klassisk inspirert bygning med 

søylegang og rotundegalleri under kuppelen”. Skissene av bygget er gjengitt over 1/3 av siden 

sammen med en mindre illustrasjon av Telje-Torp-Aasen sitt konkurransevinnende utkast som 

av avisen omtales som ”modernistisk” og som har ”skapt debatt”. Petter Olsen får selv 

kommentere sitt forslag som ”logisk og harmonisk og en optimal løsning for det unike og 

sentrale byrom Tullinløkka er”. I en supplerende spalte til hovednyheten om det klassiske 

arkitekturforslaget trekker journalist Bibi Plahte Vance, under overskriften ”Glemt plan viser 

vei”, frem Thomas Thiis-Evensens ”Estetisk plan for Oslo” fra 1992. Ved at de to forslagene 

fremstår som to alternativer, kan Aften implisitt ”vise vei” for leserne. Eksplisitt får Thiis-

Evensen med sin plan forklare hvordan ”det nye alternativet [Olsens klassisistiske bygg] 

oppfyller flere av de estetiske kriterier, enn Statsbyggs vinnerutkast [Telje-Torp-Aasens 

samtidsbygg] gjør”. Olsens alternativ stilte ikke bare utenfor konkurranse, men påberopte seg 

å representere en alternativ estetikk. Slik posisjonerer Aften seg overfor leserne ut ifra et stil- 

og smaksperspektiv, ved å konstruere en smaksdiskurs som appellerer til ”alle”, også byens 

innbyggere. 

 

Fase 6: Et spørsmål om stil? 

De estetiske dimensjonene ved utbyggingsprosjektet ble raskt politisert som en debatt om 

smak og dannelse. Fra nå av var ikke debatten lenger bare om hvilke moderne idéer for 

byutvikling som burde styre utbyggingens konsept, men hvordan det skulle og burde se ut. En 

rask reaksjon på Olsen/Choynowskiprosjektet kom 13.04.97 undertegnet den velrenommerte 

arkitekten Christian Nordberg-Schultz. Kronikken ”Klassiske krampetrekninger”, ble 

avsparket for en langvarig og til tider krass debatt i Dagbladet fra april til september 1997. 

Ifølge Dagbladet selv handlet debatten om ”klassisismens plass i moderne arkitektur” 

(11.07.97) og en rekke innlegg ble i denne perioden trykket på kronikkplass, etter samme 

format. Debattantene var i hovedsak profilerte fagpersoner innen arkitektur- og kunstfeltet, på 
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den ene siden (”modernismetilhengere”) professor ved AHO Christian Nordberg-Schultz, 

direktør ved Museet for Samtidskunst Jan Brochmann og arkitekt og skribent Jan Carlsen, og 

på den annen siden (”klassisismetilhengere”) professor i historie (UiO) Ole Jørgen 

Benedictow og arkitekturskribent Arnstein Arneberg. Den etter hvert omstridte arkitekt Pjotr 

Choynowski og professor ved AHO Thomas Thiis-Evensen deltok også med hvert sitt 

innlegg. Dagbladet fikk dermed hevd som arena for den profesjonelle, etablerte fagdebatten. 

Vendingen mot stil og modernitet passet Dagbladets riksorientering fint: så lenge debatten 

gjaldt estetiske normer og arkitektoniske prinsipper, kunne Dagbladet fremstå som seriøs 

kulturavis for hele nasjonen. Også Morgenbladet og Arbeiderbladet etablerte tilsvarende 

debatter, noen ganger med sammenfallende deltakere. Den 09.04.97 trykket for eksempel 

Arbeiderbladet et helsides oppslag om "Byens fornyelse" og utstillingen på Rådhuset, hvor 

den etter hvert profilerte urbanist og kulturdebattant Erling Fossen ble intervjuet og avbildet. 

Fossen, som ble fremstilt som en som ”har lenge deltatt i debatten om byutvikling”, la ikke 

fingrene imellom i sin kritikk. Under overskriften ”Makkverk på Tullinløkka” utbroderte 

Fossen hva han mente om forslaget fra "Byens fornyelse”:  

 
Som postmoderne prosjekt er det gøyalt, men har det en visualitet som gjør det spennende i mer enn ti 
minutter?” (…) ”Hvis forslagsstillerne med Petter Olsen i spissen hadde laget bygningen som leiegård 
for fattige asiater, skulle han ha fått en krone.  

 

Journalisten oppsummerte at ”Fossen mener hele tegningen er kitsch, på linje med elg i 

solnedgang”. De krasse ordene gjaldt ikke lenger det opprinnelige vinnerutkastet, men 

Olsen/Choynowskis klassiske prosjekt. Arbeiderbladets journalist Cathrine Th. Poulsen lot 

Fossens få støtte av arkitektene og fagpersonene Karl Otto Ellefsen og Kristin Jarmund: Det 

het blant annet at: ”Professor i byplanlegging Karl Otto Ellefsen mener forslaget baserer seg 

på en feiltolkning av området. Arkitekt Kristin Jarmund mener det faller på sin egen 

urimelighet”. Arbeiderbladets medarbeider Bengt Calmeyer var heller ikke mildt innstilt i sin 

kommentar ti dager senere. Under vignetten ”I vinkelen” het det at Olsen/Choynowski-

prosjektet representerte: ”nostalgiske, reaksjonære, ja, fascistiske tendenser i kunsten og 

arkitekturen gjennom trender som ”A Vision of Europe”, med sin tilbakevending til det såkalt 

klassiske” (Arbeiderbladet, 19.04.96.). Arbeiderbladet inntok eksplisitt avstand til det 

klassiske forslaget, både gjennom redaksjonens egne stemmer og intervjupersonenes utsagn 

som alle representerte samme ståsted. På denne måten posisjonerte de seg i opposisjon til 

Aften, både når det gjaldt meningsinnhold, kildevalg og vinkling på saken.  

Kulturavisen Morgenbladet brukte sommerdvalen i Oslopressen til å komme på 

samme bane: ”Pantheon-prosjektet på Tullinløkka er ikke annet enn vår tids ”dragestil”. 



74 

Kitsch er kitsch”, fikk Jan Carlsen si i sitt innlegg i Morgenbladet, (04.07.97): ”Den evige 

arkitekturdebatten”. De inviterte og innsendte bidragene hadde tradisjonelt, norsk 

kronikkformat, med god plass for gjennomføring av resonnementer og bruk av bilder. Også 

Morgenbladet tok redaksjonelt avstand fra Olsen/Choynowski forslaget. Redaktør Truls Lie 

fulgte Calmeyers tankebaner i sin kommentar på høsten (14.11.97), der han mer enn antyder 

at det klassiske forslaget ”Edvard Munchs Hall” tilknyttet organisasjonen ”Byens fornyelse” 

hadde politiske undertoner. I tillegg dukket et og annet kreativt innslag opp i Morgenbladet, 

blant annet i en ”aproposspalte”, der skribent Mikael Godø omtalte det klassiske forslaget til 

Tullinløkka i ironiske vendinger:  

 
Hvis en middelaldrende mann med penger finner ut at han vil bygge et sammensurium av et kitsch-
klassisistisk kuppelmakkverk midt i Oslo sentrum, så resulterer det i en masse hurlumhei i li og grend 
(...) Hvordan ville Oslo sett ut hvis kuppelhodene fikk bestemme, hvis lillebrødrene til Kjell Inge Røkke 
og Rimi-Hagen skulle overta den fra før av temmelig forvirrede byplanleggingen og løpe rundt i 
sentrumsgatene og rope: ”I’m gonna get Roman on your ass! (...) Aldri har Postgirobygget vært så 
vakkert (14.11.97). 

 

Kilder og leserinnlegg som ville kritisere vinnerutkastet hadde best tilgang til spalter og 

journalister i Aften. Et eksempel er intervjuet journalist Bibi Plahte Vance gjennomførte med 

arkitekt og professor Thiis-Evensen under overskriften ”Vil ha grønn lunge på Tullinløkka”. 

Ifølge Thiis-Evensen var det:  

 
en form for vandalisme å stenge museenes hovedinnganger og lage nye fra Tullinløkka (…) Statsbyggs 
prosjekt tar luven fra museumsbygningene og Universitetsanlegget. (…) Det blir altfor stort og altfor 
kontrollert (…) man må tenke nytt og at plassen foran et nybygg bør være en frodiggrønn vandrelund – 
en forlengelse av den romantiske Universitetshaven. -Vi kan få en stor Universitetshave med 
skulpturutstilling der man kan tenke og fundere idet grønne, sier Thiis-Evensen (Aften, 11.04.97). 
  

Igjen rykker presidenten i NAL ut, nå sivilarkitekt MNAL Ketil Kiran, på debattplass i Aften 

den 14.04.97 under tittelen ”Tullinløkka – en plass i Oslo, for å forsvare vinnerutkastet og 

konkurranseinstituttet ned juryens bedømmelsesordning. Han oppfordrer til tillit ved å si: 

”man må ha tillit til at konkurransen og bedømmelsen i juryen er det som gir det beste svaret 

på alle de utfordringer oppgaven byr på”. Samtidig som Telje-Torp-Aasens vinnerutkast 

systematisk ble omtalt som ”omstridt” i Aftens spalter, fikk det klassiskinspirerte forslaget fra 

"Byens fornyelse" seriøs og velvillig behandling både på nyhets- og debattplass. Sett ut ifra 

dette, posisjonerte Aften seg implisitt som tilhenger av Olsen/Choynowskis forslag. 

 

Fase 7: ”Folkets røst” 

April 1997 ble et vendepunkt for debatten og mediedekningen vedrørende Tullinløkka-

utbyggingen. Samtidig som kritikken av Olsens private forslag dominerte Arbeiderbladets 
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spalter, og stildebatten ble igangsatt i Dagbladet og Morgenbladet, valgte Aften en stadig mer 

populistisk og tabloid vinkling både i nyhetsoppslag og på debattsidene. Dermed kom det 

tydeligere fram at Aftenposten, mer enn de øvrige redaksjonene, hadde spesielle, politiske 

interesser i saken. Medlemmer i redaksjonen ville stoppe utbyggingen, i det minste hindre 

vinnerutkastet fra å bli bygget. Som ingen annen redaksjon kunne Aftenpostens aftenutgave 

benytte sin posisjon og størrelse som dominerende lokalavis til å iscenesette seg som talerør 

for "folk flest". 

Startskuddet for Aftens tabloide og populistiske dekning gikk 15.04.97. Under 

vignetten ”nyheter” kunne man lese at det var ”Flertall for klassisk på Tullinløkka”. Norsk 

Gallup hadde på oppdrag fra organisasjonen ”A Vision of Europe” foretatt en 

spørreundersøkelse der Osloborgere ble spurt om hvilken stilart de foretrakk i forbindelse 

med museumsbygg på Tullinløkka. Ifølge undersøkelsen ønsket to av tre Osloborgere seg et 

klassisk museumsbygg på Tullinløkka. Under overskriften ”- Et signal om hva folket mener” 

lot redaksjonen utvalgte lokalpolitikere uttale seg: Olaf Stene, byråd for næring og utvikling 

(H), mente at ”politikere på Rådhuset har heller ikke så mye sans for det modernistiske 

vinnerutkastet”. Spørreundersøkelsen anså han som ”et signal om hva folket mener (…) - Jeg 

tror nok at folk flest har et litt annet syn enn enkelte arkitekter.” Også Grete Horntvedt, byråd 

for kultur og utdannelse (H), uttalte seg positivt til et klassisk forslag: ”Det klassiske treffer en 

nerve hos folk. Jeg er positivt innstilt (…) Jeg støtter byråd Stene og er ikke så sikker på at 

denne postmodernismen holder som stilart, rent kvalitetsmessig (sic!)”. Artiklene ble videre 

fulgt opp av debattinnlegg fra arkitekter, politikere og mer eller mindre troverdige 

representanter for "folk flest".  

Gjennom denne åpenbart populistiske iscenesettelse av folkedypets fordommer mot 

profesjonelle smaksdommere og moderne arkitektur, fremstår Aften som den mest tabloide og 

populistiske avisen. Aftens ukritiske bruk av spesialbestilte meningsmålinger gikk dog ikke 

upåaktet hen i de øvrige redaksjonene: Arbeiderbladets journalist Cahtrine Th. Poulsen så 

Aftens dekning som del av en kampanjejournalistikk hvor ressurssterke grupper og 

privatpersoners forsøkte å "påvirke planene for byen" (17.04.97). Også Lasse Midttun i 

Morgenbladet kritiserte Norsk Gallup og Aften i artikkelen ”Jubel til ettertanke”. Ifølge 

Midttun var det ikke overraskende at det var fremkommet et statistisk flertall for klassisk på 

Tullinløkka, gitt at mennesket var et vanedyr: 

 
Man synes det [et klassisk bygg] er penere enn et moderne bygg (...) Arkitekturen skal være glad for 
sine klassisistiske byggverk. Men nå må vi gjøre noe annet, noe nytt. Verden er annerledes nå. Det må 
også arkitekturen være (18.04.97). 
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Den journalistinterne kritikken, og motposisjoneringen til tross: Den populistiske vrien i Aften 

ble fulgt opp og utviklet senere på høsten. Den 21.10.97 inviterte Aften sine lesere til å mene 

noe selv i klassisk du-journalistiske oppslag: ”Hva vil du ha på Tullinløkka?”. Leserne ble 

presentert to bilder, det ene av Choynowskis klassiske bygg, det andre av Telje-Torp-Aasens 

modernistiske bygg. Billedteksten oppfordret til å delta i en avstemning: ”Hva synes du 

Tullinløkka skal brukes til? Park, parkeringsplass, museum eller noe helt annet?” (21.10.97). 

Nederst på siden sto et telefonnummer og bildet av en telefon, med en oppfordring til leseren 

om å ” Si din mening i Aftenposten". Journalist Bibi Plahte Vance presenterer de to forslagene 

i nyhetsartikkelen som: ”to konkrete forslag: Statsbyggs modernistiske kontor- og 

museumsanlegg, og Petter Olsens alternativ: en museumsbygning i klassisk inspirert 

arkitektur.” Slik likestiller journalisten de to forslagene. Hun viser videre til to utstillinger, 

den ene i Nasjonalgalleriet i samarbeid med Statsbygg som viser ”en stor modell av anlegget 

som Oslo kommune ikke vil ha” (vinnerforslaget ”Duett II). Den andre utstillingen tar plass i 

Galleri Tonne, strategisk nær Nasjonalgalleriet, med ”[d]et klassiske alternativet med en ren 

museumsbyging, fritt for kontorer og uten forandring av de gamle museumsbygningene.”69 I 

siste avsnitt under overskriften ”Oslo har det siste ordet”, viser redaksjonen til Oslo i 

dobbeltforstand. Først får leseren vite at Oslo kommune ”rivaliserer” med staten om planene 

for Tullinløkka,70 men journalisten påpeker at ”Oslo kommune har siste ord i saken”. Videre 

henviser ”Oslo” til dens innbyggere, ved at avisen uttaler: ”Du kan ennå gjøre deg opp din 

egen mening om fremtiden på Tullinløkka; (…) myndighetene har ennå ikke stengt døren for 

ytterligere forslag.” 

Aftens populistiske argumentasjon og virkemidler følges opp av ”Byens fornyelse”. På 

nyåret 1998 appelleres det igjen til folket, denne gangen fra debattsidene i Aften. Under 

overskriften ”Ny konkurranse med folkejury” går prosjektleder Audun Engh nok en gang i 

bresjen for Olsens forslag og foreslår opprettelsen av en folkejury som kan kåre en ny vinner. 

Han skriver: ”Tullinløkka-debatten har vist at folk ser på saken som for viktig til å overlates 

ekspertene”, og argumenterer ut ifra dette for at ”en ny konkurranse avgjøres av en folkejury 

dominert av andre samfunnsgrupper enn arkitektstanden” (Aften 03.02.98). 

Samtidig ble saken kommentert i Aftenpostens morgenutgave under vignetten 

”Bakgrunn – Kommentar” der journalistene Anne Lise Stafne og Gunvor Gjessing intervjuer 

                                                 
69 Journalisten og avisen får ikke fram at det klassiske verken følger arkitektkonkurransens romprogram, eller 
oppfyller museenes arealbehov, inkludert kontorer og magasiner. Foruten utstillingshallen (med kuppelen), har 
arkitekt Choynowski kun avsatt 2000m2 av sidepaviljongene til kontorer o.a. Til sammenligning gir 
vinnerutkastet ”Duett II” museene ni ganger så stort areal til disposisjon (Kilde: Sætrevik, 1998: 17). 
70 Miljøverndepartementet (Staten) krever at Statsbygg konsekvensutreder prosjektet.  
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Nasjonalgalleriets direktør Tone Skedsmo og Myntkabinettets (Historisk museum) leder 

professor dr. phil. Kolbjørn Skaare. Under tittelen ”Glemt i debatten om Tullinløkka” får 

museene komme til orde og minne om deres ”overfylte skattekamre". Slik blir saken belyst 

fra andre vinkler og ulik måte i Aftenpostens morgenutgave.  

 

Fase 8: ”Avsløringen” 

Avisene og særlig Aftens nyhetsartikler og debatter hadde på dette tidspunkt effektivt bidratt 

til å delegitimere arkitektkonkurransen. I kjølvannet av stildebatten (fase 6) kom "nyheten" 

om at Statsbygg hadde gjennomført konkurransen på feilaktige premisser med hensyn til 

størrelsen på bygget. Under overskriften ”Statsbygg la på 5000 kvadratmeter” på nyhetssidene 

i Aften (06.08.97) ble det på et dobbeltsidig oppslag "avslørt" at ”[B]ystyret hadde vedtatt 

maksimalt 3000 kvadratmeter [over bakkenivå] på Tullinløkka”. Aftenposten hadde i og for 

seg visst det lenge, for arkitekt og førsteamanuensis ved Arkitekthøgskolen71 Elisabeth 

Tostrup, påpekte allerede 26.02.95 på kronikkplass i Aftenposten at ”Størrelsen på det 

prosjektet som nå legges til grunn, er ikke vesentlig mindre enn utkastet fra 1972”. Allerede 

da hadde Tostrup forsøkt å forberede opinion og politikere på hvordan utfallet av 

konkurransen kom til å bli: ”Ber man om inntil 8000 m2 over bakken, har man ikke grunn til å 

bli sjokkert over å få en bygning som synes”, mente Tostrup. Kronikken bar den 

selvreflekterende tittel "Retoriske opptakter på Tullinløkka", og foregrep det som kom til å 

skje. Men det var altså først i august 1997 at Aften gjorde en nyhetssak av det. 

At lokalpolitikerne var kritiske, blir igjen bekreftet i Aftens artikkel den 06.08.97, der 

Oslos kulturbyråd Horntvedt (H) nok engang får ta til orde og si: ”- Statsbygg har kjørt et 

uheldig løp med konkurranse uten å få den forankret politisk (…) Det er gledelig hvis 

departementet tenker seg som en gang til.” Det gikk mot at hele prosjektet måtte legges på is, 

og nå kom en ny stemme frem: I et helsides debattinnlegg tok en av partnerne idet vinnende 

arkitektfirmaet, Fredrik Torp, opp Aftenpostens behandling av Tullinløkka-saken. Under 

overskriften ”Aftenposten og Tullinløkka" hevdet den lett bitre arkitekten at Aftenpostens 

redaksjon hadde vist "manglende forståelse for hva som skjer på Tullinløkka. (…) Nå vet 

politikerne best hvordan byen skal bygges. (…) [Aftens postkassemetode og avisens 

”ukvalifiserte og forutinntatte” journalister] viser pressens manglende innlevelse og sviktende 

informasjonskompetanse” (Aftenposten, 04.11.97).  

                                                 
71 Nå professor ved AHO. 
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Spørsmålet på dette tidspunktet var selvsagt hva nå? I februar 1998 oppfordret altså ”Byens 

fornyelse” til ny konkurranse med folkejury, og Ketil Kiran, president i NAL, rykket igjen ut i 

Aften med en advarsel mot folkelig juryordning, da slike byggesaker er ”komplisert 

materie”(16.02.98). Ettertenksomheten meldte seg hos stadig flere. Den 06.04.99 sto det i 

Aftenposten på Kultur – Kommentarplass: ”En ny istid for Tullinløkka”. Nå var det den 

involverte arkitekt Fredrik Torp som igjen beklaget seg og sukket ”dypt over det som ikke har 

skjedd og kanskje heller ikke kommer til å skje på Tullinløkka”. Kanskje var hele 

Tullinløkka-saken, som arkitekt Jan Carlsen bemerket i Arkitektnytt nr. 1/98, et bevis på at 

”byggherren var for grådig da romprogrammet ble utarbeidet” og ”at Statsbygg ikke tok 

tilstrekkelig hensyn til byrommet Tullinløkka forut for arkitektkonkurransen”. Premissene for 

konkurransen var med andre ord feilaktige fra start. Kulturpolitikerne planla en mer 

omfattende omstrukturering av hele museumssektoren, som også innebar å flytte og samordne 

flere av institusjonene, inkludert Nasjonalgalleriet og Historisk museum. Stildebatten ble et 

sidespor til en allerede innviklet byggesak, og alternative utbyggingsforslag ble brukt for å 

delegitimere konkurranseforslaget. Det gikk som det måtte gå. Den 23.01.98 får 

Nasjonalgalleriet beskjed:  

 
Kulturdepartementet har lagt Nasjonalgalleriets utbygg på Tullinløkka i Oslo på is. I et møte mellom 
departementet og museumsledelsen gjorde kulturminister Anne Enger Lahnstein det klart at det ikke blir 
noe utbygg i inneværende Stortingsperiode. (”Tullinløkka på is”, Bjørn Eckblad i Dagens Næringsliv 
04.03.98).   

 

Andre omfattende kulturprosjekter hadde blitt prioritert, i første omgang en ny Opera og 

ombygging av Nasjonal- og Universitetsbiblioteket. Nasjonalgalleriet måtte vente. 
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Det som umiddelbart viser seg forskjellig fra mediedekningen i 1972, er at konkurransen i 

1996 får stor oppmerksomhet fra mediene og fra aktører fra flere sosiale felt som ytrer seg i 

mediene. Vinnerforslaget i 1996 ble ifølge Ulf Grønvold ”møtt med en mediestorm som 

savner sitt sidestykke i norsk arkitekturdebatt” (”To bomskudd” i Kunst og Kultur 1/05, s. 

41), og viser med dette til at mediedekningen bød på mange stemmer og mange interesser. 

Det var særlig tre diskurser som dominerte mediedekningen: en praktisk diskurs som 

omhandlet de premisser som lå til grunn for konkurransen, en estetisk diskurs som ble utspilt 

som en stildebatt der forkjempere for et klassisk alternativ utfordret det modernistiske 

vinnerutkastet, og en populistisk diskurs der ”folket” ble satt opp mot fageliten. Diskursene 

involverte flere debatter som ble initiert av sentrale hendelser i tilknytning til konkurransen, 
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og av pressens valg om å fokusere på bestemte sider av saken. Dette åpnet for at avstanden i 

mediedekningen kunne bli større avisene seg imellom.  

 

Morgenbladet og Dagbladet som seriøse kulturaviser 

Gjennomgangen av de ulike avisenes dekning av Tullinløkkakonkurransen viser at Dagbladet 

og Morgenbladet langt på vei konkurrerte om å være førende arena for den feltinterne 

fagdebatten som involverte aktører som professorer, kunsthistorikere og arkitekter. Ved at stil 

og smak ble politisert, kom to motstridende posisjoner til syne. Disse gjorde seg gjeldende 

som (1) ”kulturkonservative tradisjonalister” som tilstrebet å delegitimere prosjektet ut ifra 

verdier koblet opp mot en kulturkonservativ tradisjon, og (2) ”nymodernister” som tilstrebet 

og (gjen)skape legitimitet for prosjektet ut ifra faget og fagekspertisen, samt konkurranse-

instituttets og juryens autoritet. Dagbladet involverte seg riktignok ikke redaksjonelt, og 

inntok ikke en bestemt posisjon i forhold til stildebatten. Men ved å slippe til de profesjonelle 

aktører på kronikkplass, fikk avisen bekreftet sin posisjon som riksdekkende og seriøs 

kulturavis. Morgenbladet lot også profesjonelle aktører, herunder arkitekter, uttale seg på 

kronikkplass. Slik fikk de bekreftet sin posisjon som kulturavis. Samtidig uttrykket avisen 

redaksjonelt avstand til Olsens klassiske forslag, en posisjon som ble bekreftet av innlegg fra 

skribenter som benyttet kreative, humoristiske og ironiske virkemidler for å avkle og 

delegitimere det klassiske forslaget.  

 

Aftenposten som dannelsesinstitusjon 

Aftenpostens dekning var både mer sammensatt, og mer entydig. Avisen trykket artikler i flere 

sjangere, med forskjellige kilder. Det var stor forskjell på morgenutgaven og aftenutgavens 

dekning. Aftenposten engasjerte seg ikke i like stor grad i de øvrige avisenes debatter. Avisen 

lot museenes stemme og plassens historie komme fram, på lik linje som avisen også gjorde i 

1972. Slik kom avisens posisjon som arena for den tradisjonelle dannelsesinstitusjonen 

Nasjonalgalleriets stemme til uttrykk. I tillegg sto Aftenposten for lengre kronikker og 

bakgrunnsstoff. Som tradisjonelt kulturkonservativ avis kunne Aftenposten befeste sin 

posisjon ved å la museumsinstitusjonen komme til orde. Dermed kunne avisen fremstå som en 

seriøs kulturavis overfor den borgerlige kultureliten. 

 

Aften som folkets røst 

Motstanden mot vinnerprosjektet kom derimot tydeligst til uttrykk i Aften. Der ble det 

opprinnelige vinnerutkastet til Telje-Torp-Aasen arkitekter, som etter hvert ble hetende 
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"Statsbyggs prosjekt", det dominerende hatobjekt. Motstanden ble etablert og styrket ved å la 

autoriteter på fagområdet komme til orde, og etter hvert etablerte Aften seg som ”folkets 

talerør” gjennom flere tabloide og populistiske grep. Aftens bestemte posisjon ble bekreftet: 

som borgerlig orientert nyhetsavis og dominerende lokalavis for Osloregionen kunne 

redaksjonen spille på ulike sosiale gruppers smak og arkitekturforståelse. Ved å koble en 

populistisk diskurs til en diskurs om arkitektur og byutvikling, kunne avisen posisjonere seg 

som ”folkets røst”, og slik lyktes det avisen å fremme bestemte interesser som ”idéelle” 

interesser.   

 

Arbeiderbladet som kritisk røst 

Arbeiderbladet dekket først saken da det klassiske alternativet til Olsen/Choynowski, 

presentert i Aftens spalter, ville påberope seg å representere et reelt alternativ for Tullinløkka, 

på vegne av ”folkets” ønsker. Redaksjonen kom med eksplisitt kritikk, og ved å intervjue 

kilder med sammenfallende synspunkter, fikk redaksjonen forsterket sin motposisjon til det 

klassiske forslaget og Aftens posisjon.  
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På lik linje som i analysene av mediedekningen i 1972, vil nyhetsmedienes symbolske makt i 

og overfor arkitekturfeltet være virksom ved å være arena og redigerende aktør for bestemte 

symbolske kamper, samt å fremme bestemte interesser som idéelle interesser og å felle 

estetisk dom. De diskursive posisjoner som kommer til syne her, har vist hvordan den enkelte 

avis’ nyhetsdekning, kommentarer og iscenesettelse av debatter, synliggjør avisenes 

posisjoner. Den symbolske makten kommer til uttrykk i det relasjonelle forholdet mellom 

avisene og deres posisjoner i det kulturelle felt og maktfeltet i sin helhet. Det er flere distinkte 

posisjoner som gjør seg synlige i 1996. Jeg vil her presentere hvordan journalistikkfeltet 

fremstår i møtet med arkitekturfeltet, før jeg gir tre konkrete eksempler på avisenes posisjoner 

og symbolske makt. 
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Det som fremkommer av medietekstene om arkitektkonkurransen i 1996 er at den er mer 

omfattende og kompleks enn i 1972. Mediedekningen foregikk over flere faser og det er flere 

aktører og aviser som engasjerte seg på forskjellige måter. Den første nyhetsfasen, som i 

avisene i stor grad foreløp i form av en nøytral nyhetsrapportering med nyheten om 
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konkurransevinnerne i fokus, bar preg av å gi arkitektene heder og ære. Slik tilkjente og 

forsterket avisene arkitektenes symbolske kapital, blant annet ved å referere juryen og 

legitimere deres utsagn. Denne fasen ble rask erstattet av kritiske oppslag i Aften, der flere 

aktører og kilder slapp til og gradvis delegitimerte konkurranseinstituttet og premissene som 

konkurransen hvilte på, samt den estetiske holdbarheten av modernistisk arkitektur.  
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Det ble tidlig reist spørsmål ved premissene for konkurransen i pressen. Bare et par uker etter 

at vinnerforslaget var kåret, viste den nasjonale museumsutredningen (NOU nr. 7, 1996) at 

nybygget på Tullinløkka ikke ville løse plass- og lokaliseringsproblemene ved de aktuelle 

museene. Samtidig blir flere praktiske sider av prosjektet kritisert, både med hensyn til 

byplanmessige prinsipper og volum. Det er hovedsak Aften som etablerer seg som arena for 

kritiske innspill mot rammebetingelsene som er anført av Oslo kommune og Statsbygg.  

Ved å rokke ved konkurransebetingelsene, ble det banet vei for alternative forslag for nybygg. 

Først ut var Selvaag, før Olsen/Choynowski lanserte det klassiske forslaget som fikk 

oppmerksomhet langt utover Aftens spalter. Det opprinnelige ”modernistiske” forslaget ble 

utfordret ved at det ble presentert som et reelt alternativ også av Aften. Forslagene ble etter 

hvert satt opp mot hverandre, og ved å la alternative forslag få redaksjonell støtte, samtidig 

som flere debatter utspant seg i mediene, bidro mediedekningen til å delegitimere 

konkurranseinstituttet Arkitekturfeltet hadde dermed ikke den symbolske styrke til å avgjøre 

utformingen av Nasjonalgalleriets tilbygg i form av en konkurranse, bedømt av en faglig jury. 

Konkurranseinstituttets legitimitet ble trukket i tvil og satt på spill.  
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Etter hvert blir også vinnerprosjektets estetiske legitimitet utfordret ved å sette det opp mot et 

nyklassisistisk forslag som hevdet å representere en alternativ estetikk. Dermed dannes 

grunnlaget for flere debatter i pressen. Debatten ble i all hovedsak initiert av Aften som 

lanserte det klassiske forslaget, og deretter oppstod det flere debatter i pressen. Noen 

overlappet og andre eksisterte side om side. Morgenbladet og Dagbladet konkurrerte langt på 

vei om å være den førende arena for en stildebatt som knyttet til seg aktører fra det 

akademiske feltet og arkitekturfeltet. Slik kunne de posisjonere seg som seriøse kulturaviser 

for kultur- og fageliten. Den estetiske og faglige uenighet som kom fram, ble etter hvert 
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koblet opp mot en populistisk diskurs i Aften. Slik kom folket på banen og spørsmålet om 

smak og stil ble konstruert som ”folket versus eliten”. Det at debatten om estetisk legitimitet 

ble ført på flere mediearenaer, tyder på at avisene inntok bestemte posisjoner i kampen om 

vinnerprosjektets estetiske legitimitet. Slik kunne lokalavisen Aften spille på ”folkets” 

demokratiske interesser, og vinnerforslaget ble utfordret og delegitimert på vei mot 

byggevedtak av en sammensatt presentasjon og omtale i pressen.  
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Debattene om vinnerforslagets praktiske og estetiske legitimitet nådde et høydepunkt i Aftens 

etter hvert utpregede populistiske og tabloide presentasjoner. Som analysen viser, var det 

gjennom bruk av spesialbestilte meningsmålinger, og ved å intervjue og trykke debattinnlegg 

fra politikere, arkitekter og andre representanter fra ”folk flest”, at Aften etter hvert framsto 

som den mest tabloide avisen. Avisen dannet en motdiskurs mot fageliten og modernismen 

som arkitektonisk uttrykksform, blant annet ved å ta i bruk en eksplisitt du-journalistikk, der 

leserne ble invitert til å felle en estetisk dom: ”Hva vil du ha på Tullinløkka?”. Slik dro avisen 

veksler på sin posisjon og størrelse som dominerende lokalavis. 

 

Oppsummering 

Mediedekningen tyder på at de redaksjonelle strategiene som ble fulgt, bekreftet og 

synliggjorde avisenes posisjoner: ”Med ulike utgangspunkt i lesergrunnlag og redaksjonelle 

tradisjoner etablerte avisene debatter og taleposisjoner overfor sine lesere, som foregrep og 

bekreftet de enkelte mediers publikum” (Slaatta og Askildsen, 2005:31). Til tross for at 

avisene var frigjort fra sine partibindinger (Arbeiderbladet hadde forøvrig beholdt navnet), 

formidlet avisene verdier som tradisjonelt hadde vært rådende for de bestemte avisers 

tidligere politiske sympatier. Slik kom to ulike ideologiske syn fram: Osloavisene Aften og 

Arbeiderbladet representerte to motposisjoner med hensyn til verdier og med hensyn til å 

posisjonere seg overfor bestemte lesere, som igjen tydeliggjorde strukturelle homologier i den 

norske medieorden. Ved å trekke fram de sviktende betingelsene som konkurransen hvilte på 

og synliggjøre uoverensstemmelser innad i arkitekturfeltet, ble arkitektstandens legitimitet 

satt på spill. Konkurranseinstituttet med juryen og fagekspertisen hadde ikke symbolsk kraft 

til å trumfe igjennom vinnerprosjektet, og fordi det fantes tvil og interne stridigheter både i 

arkitekturfeltet, det journalistiske felt og det politiske felt, ble vinnerprosjektet delegitimert på 

veien mot utbyggingsvedtak. Byens politikere hadde fått det argumentative spillerom de 

trengte for å avvise utbygningsplanene. 
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Kommer det en ny konkurranse for utbygging av Nasjonalmuseet på Tullinløkka? Det er i 

skrivende stund ikke lansert noen arkitektkonkurranse, men det ligger i kortene at en 

konkurranse er forestående. I et intervju med VG den 06.02.07 lanserer kulturminister Trond 

Giske under tittelen ”- Oslo kan bli en av verdens fremste kunstbyer” planene om å gjøre 

Nasjonalmuseet til en ”turistmagnet” og at ”[det er] på tide at vi får et stort praktbygg på 

Tullinløkka”. Med hensyn til de videre planene svarer kulturministeren:  

 
- Det eneste jeg kan si er at det er nært forestående at jeg legger fram saken for regjeringen og at vi 
utlyser en arkitektkonkurranse. (…) Og mitt inntrykk er at det er bred politisk enighet om at den neste 
store kultursatsingen er et nytt Nasjonalmuseum. 

 

Basert på nærlesninger av til sammen fem avisartikler, publisert i henholdsvis Dagens 

Næringsliv 05.09.06 og 07.09.06 og Dagsavisen 04.02.07, samt NæringsEiendom (30.04.03) 

og Dagbladet (09.10.06), vil jeg presentere en analyse som peker ut noen diskursive 

posisjoner i dagens pressedekning av arkitektur og byutvikling. Analysen vil illustreres med 

informasjon fra semistrukturerte intervjuer med de valgte avisenes kulturredaktører og enkelte 

journalister. For å ta høyde for hvordan strukturelle forhold preger feltene, vil jeg tilslutt 

diskutere særlig tre aspekter som er viktige i forhold til medienes dekning av en 

arkitektkonkurranse i dag: (1) arkitekturen og kulturhusenes endrede posisjon i maktfeltet, (2) 

avisenes vilje og evne til å dekke arkitektur og byplanlegging i dag, som igjen er avgjørende 

for (3) avisenes posisjoner og symbolske makt i dag. På bakgrunn av dette vil jeg diskutere 

sentrale trekk ved hvordan dekker nyhetsmediene den kommende konkurransen om 

Tullinløkka?  Og hvordan kommer medienes symbolske makt til uttrykk i medienes diskurser 

som omhandler arkitektkonkurransen om utbygging av Tullinløkka? 
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Høsten 2006 begynner noen stemmer å melde seg i pressen angående byggeplanene for 

Tullinløkka, og vi skal videre se hvordan flere aktører retter et kritisk blikk på stedet. 

Gjennom en stedsdiskurs rettes oppmerksomheten mot lokaliseringen: Er Tullinløkka 

fremdeles et godt og egnet sted for museumstilbygg?  

Under tittelen ”På tide å dra til Tøyen” i Dagens Næringsliv den 05.09.06 oppfordrer 

statsviter og stipendiat ved AHO Erling Dokk Holm å lete etter et bedre sted for 

museumsbygg enn Tullinløkka. Han grunngir det med: ”Sannsynligvis vil det aldri bli bygget 

et Nasjonalmuseum for kunst på Tullinløkka. Derfor er det like godt å starte letingen etter nye 
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og bedre steder.” Dokk Holms valg er Tøyen. Munch-museet og Botanisk hage ansees som 

gode naboer, og nasjonalskatten Munch kan ifølge Dokk Holm med hell inngå idet større 

Nasjonalmuseet. Videre argumenterer han med at det reelle sentrum i Oslo er i ferd med å 

etablere seg lenger øst (mens Tullinløkka tilhører ”det historiske sentrum”) og at Tøyen om få 

år vil fremstå mer sentrumsnært. Samtidig anvendes kunstmuseet Louisiana i Danmark som 

eksempel på at museers suksess ikke er avhengig av sentralitet. Han oppsummerer det slik: 

 

Mange mennesker har investert prestisje, hardt arbeid og store drømmer i Tullinløkka, og det kan være 
trist å gi det hele opp. Men kanskje er det slik at et moderne museumsanlegg rett og slett ikke bør dyttes 
inn i faste og verneverdige bygningsstrukturer idet historiske sentrum av en by. Kanskje er det slik at en 
slikt kunstmuseum bør ligge et sted der det får lov til å ta plass? Det eneste som mangler akkurat nå er 
en modig mann eller kvinne som ser muligheten, og som klarer å forene de ulike aktørene i et 
voluminøst nytt mål. 

 

Dokk Holm stiller her spørsmål om et ”moderne museumsanlegg” idet hele tatt bør plasseres 

– ”dyttes inn” - her. Han mener det nye bygget skal ”få lov å ta plass”, og derfor bør det 

tenkes nytt. Det er altså ingen kritikk av samtidsarkitekturen, snarere tvert om. Man skal la det 

nye bygget ”få lov til å ta plass”. Artikkelen avsluttes med en oppfordring til ”en modig mann 

eller kvinne” til å stake ut en ny kurs og definere et nytt ”voluminøst” mål for utbyggingen, på 

mange måter en direkte appell til beslutningsmyndige aktører i utbyggingsplanleggingen. 

Artikkelen er et bidrag til en utbyggingsdebatt som foreløpig ikke er etablert i pressen, 

men som med dette innlegget er i emning. Mens Aftens redaksjon i samme periode har valgt å 

dekke Bjørvika-utbyggingens nyheter og initiert debatter i forbindelse med denne, velger 

Dokk Holm DN som publiseringskanal for sine alternative forslag. DN velger på sin side å 

trykke artikkelen under vignetten ”Debatt – Arkitektur”, som rammer inn artikkelen og 

inviterer til en oppfølgende arkitekturdebatt. Arkitektur og byplanlegging angår de fleste, men 

det involverer i dag spesielt økonomiske aktører som eiendomsutviklere, entreprenører og 

investorer – foruten arkitekter. Derfor anser trolig DN arkitektur og byplanlegging som et 

aktuelt tema for sine lesere. Dokk Holm anvender også andre nisjemedier og tilsvarende arena 

som fagbladet NæringsEiendom som plattform for arkitektur- og byutviklingsinnlegg, for 

eksempel i en kommentar i bladet 30.04.03:  

 
Hadde ikke Oslo Kommunes politiske ledelse blitt rammet av den psykotiske ideen at de på prinsipielt 
grunnlag skulle frasi seg ansvar for alle bygg, om de har historisk verdi eller ei, ville 
Ekebergrestauranten stått der og funklet den dag i dag, med originalt interiør på plass. 
Heldigvis har Ringnes gått inn der kommunen har gått ut. Ringnes vet at han nå har reddet en ikke 
uvesentlig del av byens kulturhistorie. Og ikke mindre vesentlig, alle andre vet det også. 
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Her får Dokk Holm belyst at med overgangen fra politisk til økonomisk styring innen 

forvaltningen av sentrale kulturbygg i Oslo, blir det desto større ansvar og innflytelse for 

økonomiske aktører i byens utvikling. Samtidig får Dokk Holm fram at Christian Ringnes ved 

å konvertere økonomisk kapital til delvis kulturell kapital (les: Ekebergrestauranten som 

representant for verdifull arkitektur samt fast eiendom/restaurantdrift) så akkumulerer han 

samtidig sin mengde symbolsk kapital ved at ”alle andre vet [at han har reddet en del av byens 

arkitekturhistorie]”. De økonomiske nisjemediene DN og NæringsEiendom står i motposisjon 

til kulturelle nisjemedier som Morgenbladet, Arkitektnytt og Byggekunst. Når økonomiske 

nisjemedier viser interesser for arkitektur- og byutviklingstema, kan det leses som et uttrykk 

for det økonomiske felts dominerende posisjon både i- og overfor arkitekturfeltet, samtidig 

som temaet anvendes for å posisjonere seg i den norske medieorden. 

Artikkelen i DN (05.09.06) får et tilsvar to dager senere fra Ulf Grønvold, arkitekt og 

seniorkurator ved Arkitekturmuseet/Nasjonalmuseet. Under tittelen ”På leting etter en 

forbannelse”, som refererer til Dokk Holms artikkel som åpnet med: ”Kanskje hviler det en 

forbannelse over Tullinløkka? Et blikk på historien gjør at det fremtrer som en mulighet” 

(DN, 05.09.06) advarer Grønvold mot det han kaller ”dårlige forslag til hvor 

[Nasjonalmuseet] skal plasseres”(DN, 07.09.06). Grønvolds tekst beveger seg så fra en 

indirekte til en direkte henvisning: ”Erling Dokk Holm har vært på Tøyen og oppdaget en 

tomt for Nasjonalmuseet. Parkeringsplass og sirkustelt skal erstattes av vårt sentrale 

kunstmuseum pluss et nytt Munch-museum”. Videre viser Grønvold til eksempelet med 

bygging av ny hovedflyplass der en tiårig lang diskusjon om plassering også medførte at: 

”alle sa det hvilte en forbannelse over flyplassaken (…) Men da Stortinget hadde tatt sin 

avgjørelse og bestemt seg for Gardermoen, gikk det rasende fort, og resultatet ble glimrende”. 

En oppfordring til politikerne som følges opp slik: 

 
Det er gode grunner til at det skal bli annerledes denne gangen. Byggesaken er grundigere utredet enn 
tidligere og på en helt annen måte forankret i Storting og departement (…) Denne byggesaken er nå på 
kulturminister Giskes bord, og det er grunn til å tro at han snart vil legge den frem for regjeringen (…) 
Når en sentral kulturinstitusjon er så heldig å holde til i en bygning som i seg selv er en viktig del av vår 
kulturarv og har en grunnfestet plass i nasjonens bevissthet, så ønsker den, naturlig nok, å forsterke 
denne situasjonen ved å fornye den gamle bygningen og skaffe seg nye gode lokaler like ved. Det hviler 
i dag ingen forbannelse over Tullinløkka. Ingen annen enn den som oppstå når man lar tankene vandre 
og ordene trille fritt. 

 

De to debattantene fremstår som et klassisk eksempel på hvordan nykommere ved å fremme 

nye forestillinger (heterodoksi) utfordrer allerede etablerte forestillinger i feltet (ortodoksi). 

Samtidig må Dokk Holms posisjon leses som en feltekstern og uavhengig posisjon, da han 

ikke er direkte involvert i saken. Han er verken tilknyttet en arkitektkonkurranse eller 
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Nasjonalmuseet. Han uttaler seg med autoritet ved at han er stipendiat ved AHO, og er således 

en fagperson, med god kjennskap til arkitekturfeltet. Men han står - ulikt Grønvold - friere i 

forhold til saken og har dermed et større spillerom med hensyn til hvordan han vil posisjonere 

seg. Grønvolds posisjon må leses som feltintern både hva gjelder arkitekturfeltet og 

museumsfeltet da han taler som ”arkitekt og seniorkurator ved Nasjonalmuseet”.   

De to aktørene posisjonerer seg forskjellig også ut ifra eksemplene de bruker. Dokk 

Holm omtaler det kommende Tullinløkkaprosjektet som et ”moderne museumsanlegg”, og 

refererer til Louisiana i Danmark. Louisiana representerer et ledende kunstmuseum i Norden. 

Det er et slik museum Dokk Holm vil ha leserne til å se for seg. Vi må altså se utover Norge 

etter forbilder. Vi må se ut over Tullins løkke for å finne en passende plassering for et slikt 

moderne museumsanlegg. Grønvold, på den annen side, vektlegger byggesaken som skal 

gjennomføres på Tullinløkka, og sammenligner med et annet storstilt nasjonalt byggeprosjekt:  

Dette minner meg om byggingen av ny hovedflyplass. (…) Det er gode grunner til at det skal bli 
annerledes denne gangen. Byggesaken er grundigere utredet enn tidligere og på en helt annen måte 
forankret i Storting og departement. (…) Byggeprosjektet er ikke lenger et samarbeid mellom 
Nasjonalgalleriet og museene i Historisk Museum. Universitetets kulturhistoriske museum har nå egne 
byggeplaner i Bjørvika. (…) Det er også grunn til å tro at Nasjonalmuseet er en tyngre aktør enn 
Nasjonalgalleriet var og derfor bør ha større muligheter for å realisere byggesaken. (…) Det hjelper 
dessuten at byggetomten denne gang er atskillig større. (…) Dermed kan museet få realisert sine planer 
uten å belaste selve Tullinløkka med så store bygningsvolumer som i de foregående konkurransene. Og 
Nasjonalmuseet har allerede samlet sin administrasjon i Kr. Augusts gate 23. Dermed slipper man å 
bygge kontorer på løkka. (…) Denne byggesaken er nå på kulturminister Giskes bord, og det er grunn til 
å tro at han snart vil legge den fram for regjeringen (DN, 07.09.06). 
 

Grønvold velger på denne måten å holde seg til de konkrete byggeplaner som er lagt for 

Tullinløkka. Fra teksten kan man lese at dette gjelder ett konkret ”byggeprosjekt”, en 

”byggesak” der det skal ”bygges” på en ”byggetomt”. Grønvold anvender med andre ord 

konkrete språkbilder som repeterer budskapet om at ”her skal det bygges”. Han ønsker ingen 

flere avsporende og visjonære idéer om alternative tomter, her skal planene spikres fast. Som 

han skriver i ingressen: ”Det nærmer seg et avgjørende øyeblikk for Nasjonalmuseets 

byggeplaner. Vi trenger ikke flere dårlige forslag til hvor det skal plasseres.”  

Det skal vise seg at det er flere aktører som i forkant av den tredje 

arkitektkonkurransen om Tullinløkka har nye idéer for Nasjonalmuseets plassering. Under 

tittelen ”Bruksmuseum i brevsentralen” setter Dagsavisen den 03.02.07 søkelys på 

billedkunstner og stipendiat Tone Hansens forslag om å flytte Nasjonalmuseets samtidskunst 

til Postgirobyggets lavblokk. Artikkelen er bygget opp av tre mellomtitler: ”Lavblokka”, 

”Tullinløkka” og ”Tøyen”, som alle står for forskjellige lokaliseringsforslag for 

Nasjonalmuseets nye (til)bygg. Hver mellomtittel står som overskrift til et intervju med en 
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representant for det aktuelle forslaget, i tur og orden billedkunstner og stipendiat ved KhiO 

Tone Hansen, konstituert direktør ved Nasjonalmuseet Anne Kjelsberg og statsviter og 

stipendiat ved AHO Erling Dokk Holm. I artikkelen blir vi gjennomgående møtt med 

aktørenes stemmer i form av indirekte sitater som gjengis som svar på journalistens 

formulerte og uttalte spørsmål.  

Artikkelen i Dagsavisen åpner slik: ”Mens vi venter på nytt museum på Tullinløkka, 

slår Tone Hansen et slag for nytt liv i landets mest utskjelte bygg.” Hansen er avbildet foran 

Postgirobygget, ifølge journalisten ”landets mest utskjelte bygg”, men i skarp kontrast til 

denne karakteristikken så ”elsker” Hansen dette bygget. Det er nå til salgs og hun øyner 

muligheten for at Posten kan gi ”en stor gave” til Oslo: ”Det ville bli et flott tilskudd til en 

bydel som trenger et løft.” Positivt ladete ord karakteriserer bygget og planene, og igjen står 

leserne i møte med en aspirerende aktør som fremmer overraskende ønsker for lokaliseringen 

av Nasjonalmuseets samtidskunst. Ønsket om å gi samtidskunsten et hjem i østlige deler av 

byen fanger Dagsavisens interesse. Avisen, som har en lang sosialdemokratisk tradisjon for å 

støtte og sette søkelys på sosialpolitiske saker som gavner Oslo øst dekker gjerne en slik sak. 

Avisen spilte senest en sentral rolle i lokaliseringsdebatten rundt Opera-saken på 90-tallet,72 

der avisen eksplisitt engasjerte seg og der Bjørvika også ble det endelige utfallet. Opera-saken 

i 1996 fikk dessuten avisens oppmerksomhet, til forskjell fra Tullinløkka-saken som den gang 

dreide seg om lokalisering på Tullinløkka. Slik kan vi også lese Dagsavisens dekning av 

Hansens utspill. Dagsavisen støtter opp om de sosialpolitiske ringvirkninger det gir å etablere 

sentrale kulturinstitusjoner i østligere deler av byen, og gjør en nyhetssak av Tone Hansens 

utspill om å benytte Postens lavblokk til slike formål. Slik åpner også Hansens utspill for at 

Dagsavisen får tatt opp Tullinløkka-planene på nyhetsplass. Så lenge det ikke skjer noe med 

konkurranseplanene for Tullinløkka, er dette en ikke-sak. Men ved å innføre et nytt 

momentum i form av et alternativ forslag, evner Hansen og Dagsavisen å aktualisere 

Tullinløkka-planene, i sammenheng med å fremme det som en sosialpolitisk sak. At avisens 

tradisjon fremdeles sitter i veggene, er denne teksten et eksempel på, og avisen inntar slik en 

politisk posisjon. 

Selve artikkelen, undertegnet Dagsavisens journalist Mona Larsen, er bygget opp av 

tre intervjuer, der Tone Hansen er først ut. Hansen er avbildet smilende foran postens 

brevsentral, og på spørsmål om de innvendinger hennes forslag har fått, så svarer hun:  

                                                 
72 Kilde: Sigrid Røyseng (1999): Nytt operahus? En konstruksjonistisk fortolkning av debatten om bygging av et 
nytt operahus i Oslo. Hovedoppgave i sosiologi. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.                                                                                                           
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jeg er helt uenig med arkitekturprofessor Thomas Thiis Evensen. Han vil grave kunsten ned på 
Tullinløkka, mens jeg vil ta den fram og gi den bedre vilkår her, sier Hansen og peker i retning den 
lange, lave bygningen. 

Her blir leseren kjent med at Hansens forslag står i motposisjon til professor Thiis Evensens 

idéer for Tullinløkka. Thiis Evensens planer nevnes kun indirekte, og vi får ikke vite i detalj 

hva disse går ut på. Dette er nok et eksempel på nykommernes heterodoksiske uttalelser som 

utfordrer de allerede etablerte (ortodoksiske) forestillinger (representert ved Thiis Evensen) i 

feltet. På svar rundt ”kritikernes syn” om at ”Postgirobygget ligger i et usentralt og belastet 

område”, svarer Hansen:  

– Det er urettferdig, mine kritikere ser byen som et museum. Dette er et aktiv byrom der det går en 
strøm av mennesker hver dag. Området er kjempesentralt. Dessuten er prosjektet bypolitisk, den sosiale 
bytenkningen er borte.  

Dermed får også Dagsavisen satt det bypolitiske: ”en sosial bytenkning” på dagsorden. Videre 

bringer avisen Nasjonalmuseets stemme fram, under mellomtittelen ”Tullinløkka”, 

representert ved konstituert direktør Anne Kjelsberg:  

– Innspillet om Postgirobygget er morsomt. (…) Men for Nasjonalmuseet er det Tullinløkka som 
gjelder, sier Anne Kjelsberg og legger til at hun håper den nye arkitektkonkurransen lyses ut så fort som 
mulig. Helst i løpet av en måned. (…) Kulturministeren har denne uka uttalt av utlysingen er nær 
forestående. Vi er opptatt av å gjennomføre byggingen på Tullinløkka. Nasjonalgalleriet og Historisk 
museum beholdes, mens utbyggingen kommer langs Kristian Augusts gate. Hoveddelen av Tullinløkka 
skal beholdes som åpent byrom, sier Kjelsberg som tar det for gitt at konkurransen utlyses. Planene er 
levert Kulturdepartementet. 

På spørsmål om museet trenger mer plass enn nybygget til samlingene, avfeier Kjelsberg 

dette: ”Nybygget på Tullinløkka blir så stort at våre interesser ivaretas der og vi kan 

presentere samlingene bedre.” Likt Grønvold, er Kjelsberg representant for Nasjonalmuseet, 

og de er begge opptatt av å ivareta og få klarsignal til å gjennomføre de planer som nå er lagt 

for museet på Tullinløkka. Kulturministeren og Kulturdepartementet nevnes, og den 

involverte part Nasjonalmuseet ønsker ikke å la nye idéer og innspill få rokke ved den 

politiske byggeprosess som nå er i gang. Disse motinnleggene i form av Nasjonalmuseets 

stemmer, tyder på at de berørte parter i byggeplanene er klare for å forsvare byggeprosjektet, 

og aktivt ytre sitt syn i saken.  

Under siste mellomtittel ”Tøyen” kommer statsviter og stipendiat ved AHO Erling 

Dokk Holm til orde. Han omtaler forslaget til Tone Hansen som ”spennende” og 

”interessant”, men ”vil heller ha samtidskunsten som nabo til Munch-museet”. Han er likevel 

enig i Hansens prinsipp:  
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Det er viktig å få noe vekk fra Tullinløkka. Jeg skjønner ikke hvorfor kunsten skal moses sammen i et 
digert moderne museum i et trangt byrom. Det er ikke bra, sier Erling Dokk Holm. (…) Lokaliseringen 
er ikke det viktigste, det viktigste er ressurser og god ledelse, sier Dokk Holm. 

Her gir Dokk Holm støtte til Hansens forslag om å flytte deler av Nasjonalmuseet vekk fra 

Tullinløkka, samtidig som han får lansert sitt forslag for lokalisering på Tøyen. Men han får 

også frem sitt syn om at lokaliseringen er underordnet ”ressurser og god ledelse” ved museet.  

I tilknytning til å sette Tullinløkka på dagsordenen og lansere alternative forslag synes det 

gjennom medieoppslagene at det er nykommerne på kunst- og arkitekturfeltet som tar til orde 

og som har størst spillerom med hensyn til nytenkning og formidling av slike idéer. Disse 

aktørene står i utfordrende posisjoner til det etablerte, og synliggjør sine posisjoner i feltet. 

Flere ting tyder på at avisene anerkjenner deres posisjon og stemme, da de siteres på 

fremtredende plass i avisene. Og viktigere: deres stemme har innflytelse. Den 16.02.07 

skriver redaktør Bente Sand i Arkitektnytt at NAL (Norske Arkitekters Landsforbund) ”[b]er 

Giske vente”:  

 
I brev til kulturminister Trond Giske ber Norske arkitekters landsforbund, NAL, om at 
Kulturdepartementet venter med å igangsette internasjonal arkitektkonkurranse om nybygg for 
Nasjonalmuseet på Tullinløkka. 
 
NAL ved president Jannike Hovland og leder i konkurransekomiteen, Niels Marius Askim, begrunner 
dette med "en generell usikkerhet med hensyn til planene for det nye Nasjonalmuseet på Tullinløkka", 
ikke minst knyttet til medieoppslag som reiser spørsmål om så vel lokalisering og organisering som 
anleggets berettigelse. 
 
Etter erfaringer med tidligere konkurranser på Tullinløkka, understreker NAL "nødvendigheten av et 
solid fundament for konkurransen, basert på et reelt politisk engasjement med forankring i forpliktende 
vedtak og økonomisk sikkerhet for gjennomføringen". Dersom disse premissene ikke ligger til grunn, 
noe den pågående debatt kan tyde på, mener NAL at en igangsettelse av konkurranse i nær framtid ikke 
er å anbefale. En internasjonal arkitektkonkurranse er en svært ressurskrevende prosess, heter det i 
brevet, NAL anslår at arkitektmiljøet vil nedlegge en samlet innsats verdt 40-50 millioner kroner, 
forutsatt en deltakelse på ca 200. 
 
"Det vil være et svært uheldig misbruk av konkurranseinstitusjonen dersom planene ikke skulle bli 
gjennomført denne gangen heller", konkluderer Hovland og Askim, som avslutter med å vise til dagens 
opphetede marked i arkitekt- og BA-bransjen, noe som også taler for en utsettelse. 

 
Arkitektstanden tviler på om kulturministeren er troverdig når han sier til VG 06.02.07 at: 

 
[Det er] på tide at vi får et stort praktbygg på Tullinløkka. Det tok også noen tiår og få den nye operaen 
på plass. Store løft tar tid. Og mitt inntrykk er at det er bred politisk enighet om at den neste store 
kultursatsingen er et nytt nasjonalmuseum.” (…) ”Nasjonalmuseet får jo den store indrefileten i Oslo 
sentrum. Praktbygget får jo en fantastisk flott tomt på Tullinløkka, sier Giske. (…) Diskusjonen om 
plassering av museet er jo en diskusjon om snøen som falt i fjor, men jeg har ingenting imot at folk 
diskuterer. 

 
I forbindelse med ansettelse av ny direktør ved Nasjonalmuseet, kommenterer den vordende 

direktøren Allis Helleland til Dagsavisen at:  
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- Det blir fantastisk å få være med å reise et praktfullt bygg på Tullinløkka. Et kulturelt flaggskip! 
Bygget er rammen rundt kunsten og rundt oss, så det er viktig at det er både funksjonelt og 
spektakulært” (17.02.07).  
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Det journalistiske feltet står i en privilegert posisjon til å sette søkelyset på det som nå skal 

skje på Tullinløkka. Ved å la bestemte aktører komme til ordet, skapes forventninger til det 

som skal skje, og det stilles spørsmål ved det som skal skje. Gjennom nyhetsdekning og 

kommentarer, skapes det på dette tidspunktet bilder utledet av diskurser om stedet og museet. 

Dagsavisen politiserer lokaliseringsplanene ved å knytte uttalelser opp til en sosiopolitisk 

diskurs, der prosjektet omtales i forbindelse med å tilføre østre Oslo en verdi. Slik anerkjenner 

Dagsavisen samtidskunstens verdi, og posisjonerer seg eksplisitt som en politisk avis, der 

avisens lange tradisjon som sosialdemokratisk avis legger føringer for dekningen av 

Tullinløkkautbyggingen. DNs dekning er preget av en diskurs basert på motsetningen mellom 

visjoner for moderne kunstmuseer og byplanlegging (representert ved Dokk Holms utsagn) 

versus den planlagte, konkrete byggesaken (representert ved Grønvolds utsagn). 
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Avisene er på dette stadiet i ferd med å etablere seg som arena for meningsytringer om 

Nasjonalmuseet og de byggeplaner som er i ferd med å legges. De utspill som kommer i 

Dagsavisen og Dagens Næringslivs spalter stiller spørsmålet: Er Tullinløkka fremdeles et 

godt og egnet sted for museumstilbygg?  De antyder langt på vei at det finnes bedre 

alternativer. Dermed settes selve plassens legitimitet på spill. Dette møtes med en tatt-for-gitt 

holdning fra Kulturdepartementet og Nasjonalmuseet, der det holdes fast på de eksisterende 

planer for området. Forventningene til bygget på Tullinløkka uttrykkes med ekstremt positivt 

ladete ord, som må leses som en mobilisering av arkitektene, politikerne og leserne.  

Det feltinterne Arkitektnytt avdekker klart og tydelig arkitektstandens skepsis. Brevet 

fra NAL til Kulturministeren kan leses som et tegn på en feltintern krise i arkitekturfeltet, der 

arkitektstanden tviler på om spillet er verd å spilles. Arkitekturfeltets konkurranseinstitusjon 

er utfordret, og som konkurransen i 1996 viste, lyktes det pressen, med Aften og dens 

journalister i spissen, å delegitimere vinnerforslaget og sette hele konkurranseinstituttets 

legitimitet på spill. I de dynamikker som oppstår ved omfordelinger av kapital, kan det 

journalistiske felt sette arkitekturfeltets verdier og legitimitet på spill. Dermed bekrefter ikke 

bare NAL sitt brev at mediene besitter og forvalter en symbolsk makt overfor arkitekturfeltet: 

Mediene besitter i dag en symbolsk makt som arkitekturfeltet anerkjenner. 
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Enkelte institusjonelle endringer har kommet til syne i etterkant av konkurransen i 1996 i 

forbindelsen med omstruktureringen av museumssektoren i Norge synliggjort med 

Nasjonalmuseets sammenslåing i 2003.73 Konglomeratet Nasjonalmuseet for kunst, som 

fremdeles er statlig finansiert er nå organisert som en privat stiftelse under styreleder og 

finansmann Christian Bjelland. Dette innebærer at det har skjedd en forskyvning av ansvaret – 

og makten - fra det politiske felt (Staten) til det økonomiske felt (profesjonelle aktører fra 

næringslivet). Reorganiseringen skal ikke ha skapt vesentlige endringer i byggeplanene.74 

Men det hører med til planene at noe av plassen på Tullinløkka frigis ved å benytte andre 

bygg. Dette omtales som en forutsetning i Stortingsmelding nr. 48.75 En annen betydningsfull 

konsekvens av reorganiseringen, er pressens svekkede posisjon overfor stiftelsens 

informasjonsflyt. Som stiftelse er organisasjonen unndratt offentlighetsloven, og kan selv sile 

og redigere den informasjon som skal ut i offentligheten. Pressen har ikke umiddelbar innsyn i 

regnskap, ansettelser og lignende, og i denne sammenheng skjerpes vilkårene for pressen 

overfor Nasjonalmuseet.      

Parallelt med disse ringvirkningene aktualiserer museumssammenslåingen endringer 

vi står overfor, innbefattet i begrepet ”et utvidet estetisk felt”, som kobler kunst, arkitektur og 

design sammen. En konsekvens av sammenslåingen er de tidligere selvstendige 

institusjonenes ”identitetskrise”, der de må finne sin plass og identitet blant de fem kunst- og 

designinstitusjonene som utgjør Nasjonalmuseet for kunst. Når det gjelder den konkrete 

utbyggingssaken, kan tyngden og størrelsen på Nasjonalmuseet ha bidratt til å forsterke 

inntrykket om en nødvendig utbygging i dag. Ambisjonene for prosjektet synes store:  

 
Det er en enestående sjanse til å skape et byggverk på høyt internasjonalt nivå. Hvordan det skal 
utformes, er opptil juryen og konkurrentene i den internasjonale konkurransen (…). Det viktige er at vi 

                                                 
73 Viktig forut for denne hendelsen er Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000), som uttrykker en ny styringsideologi 
innen kulturbyråkratiet, såkalt New Public Management som først ble anvendt som styringsverktøy innen 
næringslivet og som senere også har skapt endringsvilje innen andre samfunnsområder. 
74 Det heter seg i Kultur- og kirkedepartementets St. meld. Nr. 48 (2002-2003) i kapittel 10.2 at: 
”Hovudførsetnaden for ei bygningsløysing for Nasjonalmuseet for kunst er at hovudbasen skal vera i 
Tullinløkka-området.” 
75  ”Slik det vart presentert i St. prp. Nr. 1 (2002-2003) tillegg nr. 4, har det kome til ein ny føresetnad for å finna 
ei løysing på bygningsbehova til Nasjonalmuseet på Tullinløkka-området. Entra Eiendom AS har sikra seg fleire 
bygningar i Kristian Augusts gate, og dei kan stillast til rådvelde for Nasjonalmuseet for kunst både på kort og 
lang sikt” (Kapittel 10.3). Husrekken i Kr. Augusts gate er allerede kjøpt opp av Entra Eiendom, og forlengst 
tenkt integrert i den nye utbyggingsplanen. I dag har administrasjonen til Nasjonalmuseet inntatt Kr. Augustsgate 
nr. 23. Samtidig er Arkitekturmuseet tenkt plassert i et kombinert rehabiliterings og nybyggprosjekt signert 
Sverre Fehn på Bankplassen og finansiert av skipsreder og NHO-president Jens Ulltveit-Moe. ”I abm-meldinga 
vart det peikt på ei totalløysing som kan vera fullført i 2014. (…) Videre ligger det i betingelsene at Universitetet 
flytter sine samlinger ut av Historisk museum og Fredriks gate 3 og at Kunstakademiet i den gamle NGO-
bygningen skal kunne overtas av Nasjonalmuseet for kunst (ibid).  
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signaliser høyt ambisjonsnivå og bruker denne anledningen til å skape et byggverk som kan måle seg 
med de beste som bygges ute. Vi fikk det til med Operaen, vi må lykkes med Nasjonalmuseet også.76  
 

Kunstens anerkjennelse og styrkede posisjon kom til uttrykk fra det kulturpolitiske felt da 

kulturministeren ytret ønske om å investere oljepenger i kunst.77 Slik tilkjennes kunsten en 

verdi utover den kulturelle kapital den representerer ut ifra logikker som ”kunst for kunstens 

skyld”. Kunsten representerer også et økonomisk investeringspotensiale. Slik kommer det 

økonomiske felts styrkede posisjon til uttrykk i – og overfor - det estetiske felt. Men som den 

heftige mediedebatten knyttet til endringer ved Nasjonalmuseet synliggjorde (Engeset, 2006), 

og som kuliminerte i direktørens avgang i desember 2006, er det fremdeles heftet en del 

usikkerhet til Nasjonalmuseets identitet og rolle.  

Mediedekningen av arkitektur og byutvikling må analyseres ut ifra endrede strukturer i 

maktfeltet, der det politiske felts sterke posisjon på 1970-tallet, gradvis har blitt utfordret og 

svekket av det økonomisk feltets styrkede posisjon. Dette har gitt seg utslag i en 

markedsorientert presse, der avisene anvender bestemte strategier i stadig skarpere 

konkurranse for å posisjonere seg i den norske medieorden. Endringer i maktfeltet har også 

kommet til uttrykk i arkitekturfeltet ved et skifte fra en ”politisk” arkitektur, til en mer 

kommersialisert arkitektur, der fetisjeringen av såkalte ”signalbygg” har blitt et rådende 

uttrykk for ”stor” arkitektur. Slik fremstår det arkitektoniske kunstverket som uttrykk for en 

økonomisk logikk. Ved at ”kultur” og ”næring” kobles sammen, anvendes arkitekturen i 

større grad som virkemiddel i byenes nye økonomi. 

I andre halvdel av 2006 har spesielt Aften engasjert seg i forbindelse med 

Bjørvikautbyggingen78, og dette har fått frem både innbyggernes og fagfolks engasjement, 

både med hensyn til å verne om Operaen (ikke å ”bygge den inne”) men også reaksjoner i 

forhold til høyhusene kjent som ”Barcode”-prosjektet. Nærmest daglig har avisen omtalt 

prosjektet, både på nyhetsplass og på debattplass. Det er høyden på prosjektet det har vært 

rettet hardt skyts mot. Gjennom sterkt negativt ladete ord som ”Bjørvikamuren”, som gir 

assosiasjoner til Berlinmuren eller muren i Israel, koblet til bilder av modeller av de tenkte 

bygg sett fra bestemte vinkler, skapes et skrekkscenario av byutviklingen knyttet til byggene. 

Slik blir den langt mer komplekse Bjørvika-problematikken effektivt redusert til kritikk av 

Barcode-bygningenes høyde, og det er nærliggende å skylde på arkitektenes manglede hensyn 

                                                 
76 Kilde: Intervju med arkitekt og seniorkurator Ulf Grønvold ved Arkitekturmuseet/Nasjonalmuseet under 
tittelen ”Ambisjoner for Tullinløkka”, Arkitektnytt, 03.08.06. 
77 Kilde: VG, 06.02.07 
78 Se vedlegg 6. 
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til naboene eller byggekunsten. Det som forblir tilslørt i en slik pressedekning er de store, 

dyptgripende byplanmessige og økonomiske endringer Oslo er underlagt i dag.79  

I store utbyggingsprosjekter som Bjørvika-området i Oslo kommer den nye 

kultur/økonomi logikken til uttrykk. Slik vi bevitner at Operaen gradvis har steget opp av 

Oslofjorden, uten den minste innvending, er det både fra politikerhold og utbyggerinteresser 

skapt et grunnlag for videre å bygge ut havneområdet etter planer som allerede er lagt. Under 

titler som ”byutvikling mellom kultur og næring”80, kommer det fram at kulturen spiller en 

sentral rolle i byutvikling. Dette kan forklare noe av hvorfor Operaen har blitt tillagt rollen 

som ”motor” i videreutviklingen av Bjørvika. Men, med noen unntak, ser ikke ”nærings”-

biten i byutviklingen, ut til å bli tatt på alvor i den medierte offentligheten. Tross medienes, og 

spesielt Aftens omfattende dekning av ”Barcode”-prosjektet i Bjørvika, kan ikke mediene sies 

å ha satt den store endringen som er i ferd med å skje med Oslo kritisk nok på agendaen. Det 

er grunn til å stille seg spørsmålet: Hvor blir disse debattene av? Hvor settes søkelyset? 

Problemet kan synes å være at en mer kritisk dekning av de logikker som styrer 

byutviklingen, krever kompetanse innen arkitektur og urbanisme – noe de færreste 

avisredaksjoner besitter i dag. 

Videre må byutviklingen og kulturhusenes endrede rolle forstås i lys av strukturelle 

endringer, slik som avindustrialiseringen av byene. Ved at byene til enhver tid må posisjonere 

seg i forhold til andre byer gjennom hva de har å tilby av turisme, kultur, opplevelser og 

boligmiljø, har den estetiske planleggingen blitt desto viktigere.81 Med dette har kulturhusene 

fått en merkevarerolle i å tillegge byene bestemte verdier, jfr. Bilbao-effekten. Dette må ses i 

sammenheng med byenes konkurranse om å tiltrekke seg “talentfulle” personer.82 Tittelen til 

Floridas bok "The Flight of the Creative Class: The New Global Competition for Talent” 

formidler poenget om byens globale posisjoneringskamp om å tiltrekke seg den kreative 

klasse, personer med store mengder symbolsk kapital. Symbolske ressurser anerkjennes- og 

imøtekommes ved å anvende kulturelle fasiliteter og kulturhus som markedsstrategi, og her 

spiller arkitekten og arkitekturen en spesielt viktig rolle.  

I lys av dette, fremstår arkitekturens posisjon i samfunnet som styrket, både når det 

gjelder interessen for den kulturhistoriske arven og når det gjelder 2000-tallets arkitektoniske 

uttrykksformer. Med dette, er kulturhusenes betydning i bybildet styrket, både politisk, 
                                                 
79 Arkitekt og stipendiat i urbanisme Marius Grønning behandler dette temaet i artikkelen ”Barcode: normer og 
former i fjordlandskapet”, Byggekunst 03/2006.  
80 Arkitekturdagen 2005, i regi av NAL. 
81 Kilde: John Pløger (2002): ”Den fragmentariske by og det ”gode byliv”. Udfordringer for fremtidens by- og 
boligplanlegging. Et essay.” Hørsholm: By og Byg. Statens Byggeforskningsinstitut.  
82 Richard Florida (2005). 
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symbolsk og økonomisk, og derfor tiltrekker kulturhusene seg den del av arkitektstanden som 

ligger nærmest den kulturelle og autonome pol: de med størst anerkjennelse og symbolsk 

kapital. Alt ligger til rette for at en konkurranse om Nasjonalmuseets tilbygg vil tiltrekke seg 

kapitalsterke aktører som ønsker å befeste og styrke sin posisjon i arkitekturfeltet. Og der 

stjernearkitektene gjør seg synlige, vil pressen ha sin del.  

Arkitekturens styrkede posisjon i maktfeltet er kommer til syne i medienes diskurser. 

Vi står nå overfor en mer omfattende mediedekning av arkitektur enn tidligere. Men 

fremdeles er det boligjournalistikken og forbrukerrelatert stoff som dominerer i avisene. De 

siste 10 årene har det vokst fram et voldsomt fokus på hjem og fritidshus, tydelig gjenpeilet i 

avisenes bolig- og helgemagasiner. Dette har åpenbare kommersielle ringvirkninger, da det 

tiltrekker annonsører, og også bygger opp under avisenes, særlig Aftenpostens, plattform som 

formidler av boligannonser.83 Det er også grunn til å anta at mediene gjenspeiler en økende 

bevissthet knyttet til arkitektur og design både i offentligheten og privat. Og det er grunn til å 

anta at mediene bidrar til å skape et visst engasjement i forhold til arkitektur og design. 

Satsingen på arkitektur og design er også bedre forankret politisk og sosialt i dag. 

Dette har kommet til syne med Kulturdepartementets etablering av Norsk Form84 i 1992, og 

med innføringen av arkitekturfaget i skoleverkets læreplan L-97, ble det også satset på å heve 

kunnskapen blant skoleelever på dette området. Mediedekningen er også tidvis og stedvis ført 

på et høyere faglig nivå enn tidligere. Blant annet er dette resultater av at fagmiljøer knyttet til 

arkitektur og urbanisme har blitt utviklet og kommet på (medie)banen, som igjen bidrar til at 

den akademiske og faglige delen i noen grad synliggjøres i form av seriøs arkitekturkritikk. 

Det er mulig å argumentere for at arkitektene og arkitekturfeltet i dagens situasjon - der 

arkitektur og design har styrket sin posisjon i organisering av både det offentlige og det 

private - fremstår med større autoritet og symbolsk makt overfor andre felt, herunder 

konsumpsjonsfeltet.  

Arkitektens rolle er tilsynelatende styrket, og ofte fremstår eller omtales arkitekten i 

forbindelse med kulturhus som poet85, geni eller kunstner. Det kan argumenteres for at den 

fraksjonen av arkitektstanden som ligger tettest opptil den kulturelle pol i feltet anvender – 

eller tillegges - kunstnermyten for å fremstå med symbolsk tyngde til å tillegge byggene 

bestemte merverdier. På den annen side, kan kunstnermyten forklares ut ifra Bourdieus teorier 

som en strategi for å bevare autonomi i møte med felteksterne aktører som politikere, 

                                                 
83 Jfr. Aftenpostens kommersielle satsing på tjenesten www.finn.no  
84 ”En formidlings- og prosjektinstitusjon som skal være arena for tverrfaglighet, innovasjon, debatt og 
nettverksbygging for fagfeltene design, arkitektur, by- og stedsutvikling” (Kilde: www.norskform.no). 
85 Sverre Fehns arkitektur omtales for eksempel som ”poetisk” modernisme.  
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investorers og entreprenører. Arkitekt og skribent Jan Carlsen er en av dem som oppfordrer til 

å se utover kunstnermyten når han skriver i et debattinnlegg: 

 
At den servile arkitektstand jeg selv tilhører - som sjelden ytrer seg offentlig av frykt for å bli uglesett 
av potensielle oppdragsgivere - ofte kan føle seg klemt mellom børs og katedral, er forståelig. Vi er 
ingen frie kunstnere, vi er underlagt markedspolitikkens ubønnhørlige lover. Men hvor lenge skal jeg og 
mine kolleger (…) fortsette å sitte på gjerdet og la kapitalinteressene herske uinnskrenket? (Dagbladet 
09.10.06). 

 

Arkitektene er prisgitt de økonomiske aktører, de politiske aktører og innbyggerne i større 

offentlige byggesaker. Men, det er klare tendenser til at enkelte arkitekter i den medierte 

offentligheten er i ferd med å endre strategi og fremgangsmåte. Blant annet kommer dette til 

uttrykk ved at flere arkitekter deltar med debattinnlegg i Aften og faglige kronikker i DN og 

Morgenbladet (se vedlegg 6). 

Temaer som arkitektur og byutvikling inngår vel så ofte i politiske- og økonomiske 

diskurser, og i enkelte aviser anvendes prosjekters økonomiske perspektiver som virkemiddel 

i politiske kamper om velgere, gjennom nyhetssaker koblet opp mot kostnadsoverskridelser 

og skattepengeforbruk. Det er nettopp aspekter ved den tiltakende populariseringen og 

tabloidiseringen som i dag fremstår som problematisk. Særlig Aftenposten fremstår i dag som 

ytterligere splittet i sin tiltakende kritiske dekning i morgenutgaven på kultur- og 

kommentarplass versus en stadig mer populistisk og tabloid dekning i aftenutgaven. Aften har 

slitt med synkende lesertall i flere år. Avisens ”nysatsing” i 2005, med ny redaktør, ny layout 

og sterke engasjement i Oslos byutvikling gir indikasjoner på at avisen satser tungt på å 

gjenvinne sin posisjon som ledende lokalavis for Oslo og omegn. I et lite land som Norge ser 

de stadig konkurranseutsatte mediebedriftene til konkurrentene for å finne ut hva som utgjør 

deres suksesskriterier, og henter derfra virkemidler som de antar ligger bak suksessen 

(Bourdieu, 1998: 104). Ifølge Bourdieu er det i hovedsak de kommersielle tv-kanaler som er 

styrt av logikker tett opp til den økonomiske pol som har sterkest innvirkning på resten av 

feltet. En slik mekanisme viker på de bedrifter som er mest underlagt markedet.  

Aften framhever leseren som viktig og redaktøren forklarer at arkitektur og byutvikling 

er et prioritert felt: ”fordi vi er en lokalavis for befolkningen. Oslo by er viktig for oss fordi 

det er viktig for leseren. Det som skjer i byrommet og med sentrale institusjoner er viktig for 

byen og menneskene som lever i den” (Hilde Haugsgjerd, 20.10.06). Nærmest daglig har 

avisen artikler knyttet til dette, både på nyhetsplass og i leder og kommentarartikler. 

Stoffmiksen reflekterer at avisen favner bredt, og avisen har en eksplisitt markedsorientering. 

Aftens journalist begrunner det slik: ”fordi vi tror leserne er interessert i stoffet” (Hilde 
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Lundegaard, 25.07.06). Arkitektkonkurranser om offentlige bygg ansees som viktige av 

redaktøren ”fordi disse byggene inngår i bybildet og spiller en viktig rolle for byens 

innbyggere. Det som er viktig med konkurransene er derfor resultatet; hvordan inngår bygget 

i bybildet?” (Hilde Haugsgjerd, 20.10.06). Aftens journalist mener også at leseren er viktig i 

valg av hva som dekkes av arkitekturstoff, og hvordan: ”Som i all vår dekning vurderer vi 

hvor viktig/interessant en sak er for leserne” (Hilde Lundegaard, 25.07.06). Konkurranser 

dekkes ut ifra ”om vi vurderer prosjektet som interessant for våre lesere” (ibid). Avisens 

oppgave uttrykkes slik: ”å gi leserne en mulighet til å orientere seg og gjøre seg opp en 

mening om utviklingen av byen” (ibid). Det som synes klart, er at Aften som lokalavis stiller i 

en særegen posisjon når det gjelder å tale ”innbyggernes” sak. Samtidig kan det å anlegge 

leseren som begrunnelse for innholdsproduksjonen vise seg å styres av en dobbelt logikk som 

ikke er helt uproblematisk. Avisens medarbeidere uttrykker verdier utledet av 

opplysningsidealet. Det å følge en markedslogikk, der lesertallet styrer produksjonen, kan 

også tolkes som en kommersialisert journalistikk.  

Aften markerer seg ved en betydelig og utpreget dekning av arkitektur og 

byplanlegging. Dette kan leses som et uttrykk for den dominerende posisjon avisen har som 

lokalavis for Osloregionen. I forhold til de to eliteposisjonene i spenningen mellom den 

økonomiske pol (DN) og den kulturelle pol (Morgenbladet), de arkitekturfeltinterne 

tidsskrifter og Aftenposten morgen, posisjonerer Aften seg på linje med løssalgsavisen 

Dagbladet i en mellomposisjon, rettet mot markedet og folket. Ut i fra dette og satt på spissen: 

Er Aften-utgaven i ferd med å utvikle seg til en TVNorge-inspirert tabloid? Selv hevder 

avisens redaktør at avisen tar i bruk visuelle virkemidler og valgte pedagogiske strategier i sin 

presentasjon av arkitektur og byplanlegging, for å tilgjengliggjøre stoffet som ledd i sitt 

opplyseroppdrag i samfunnet:  

 

Avisen har en funksjonell tilnærming, der vi dekker sakene ut ifra publikums synspunkt. Vi legger ikke 
opp til en intern-faglig eller estetisk debatt arkitekter eller andre fagfolk seg imellom. Vi legger opp til å 
nå ut til leseren/velgeren, og tenker på hvordan vi best får presentert materialet ved å gjøre det 
tilgjengelig. Dette kan vi gjøre ved å bruke bilder, skisser, og illustrasjoner i presentasjonen. 
Tilgjengeliggjøring er viktig (Hilde Haugsgjerd, 20.10.06). 
 

Lesere involveres med direkte spørsmål og appeller, og debattspaltene åpnes for meningsstoff 

fra lek og lærd. Redaktøren har også et uttalt ønske om å involvere leserne direkte, ved at de 

skal bidra til å produsere innholdet så de bedre kan reflekteres i avisen, for å: ”skape 

engasjement som gjenspeiles i avisens spalter, slik at leseren kan være med på å prege avisen” 

(ibid). Dette gjøres blant annet ved å intervjue folk på gata, invitere til nettdebatter og ytringer 
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per sms. Slik innlemmer papiravisen virkemidler fra andre medier, særlig fra internett og 

interaktiv tv, sms-tv, blogger, YouTube, Wikipedia som indikerer en leserrolle i endring. 

Parallelt med en ytterligere profesjonalisering og spesialisering i journalistikken, trekkes også 

borgerne med i produksjonen. Dette kan leses som et demokratisk uttrykk: Flere stemmer 

kommer frem i offentligheten, og er med på å forme offentligheten. Ved å gi borgerne en 

inngangsrett til det journalistiske feltet, utfordres journalistenes posisjoner og nye dynamikker 

oppstår. Dette kan komme til å styrke feltets posisjon i maktfeltet. Ved at flere stemmer 

slipper til, revitaliseres samfunnsdebatten i avisens spalter, og slik kan pressen høste 

legitimitet ved å styrke sin demokratiske rolle. 

Det synes på bakgrunn av intervjuer med avisenes kulturredaktører og journalister, 

samt analyser av avistekstene, at avisene posisjonerer seg forskjellig med tanke på arkitektur- 

og kulturdekningen. De ”brede” avisene, som skal nå ut til ”flest mulig” posisjonerer seg i 

hovedsak ikke ut ifra arkitekturstoff. Dette bekreftes fra flere aviser: Dagsavisen har ikke 

arkitektur som eget satsingsområde, men prioriterer kulturkategorier som musikk, film, 

litteratur og teater. Avisen dekker arkitektur i liten grad i kulturseksjonen, men noe mer på 

nyhetsplass. Det viser seg for eksempel ved at avisen engasjerer seg i arkitekturspørsmål som 

inngår i byutviklingsdiskurser, særlig knyttet til å ruste opp Oslos østre deler. Slik orienterer 

avisen seg fremdeles ut ifra sin tradisjonelle rolle som sosialdemokratisk avis, der den inntar 

en politisk posisjon overfor en bestemt sosiokulturell befolkning. Dette er i motposisjon til 

den sosiokulturelle elite som Aftenposten henvender seg til gjennom en dannelsesdiskurs og 

tradisjonell kunst- og arkitekturkritikk. Aftenpostens dekning av arkitekturstoff i 

kulturseksjonen består hovedsaklig av akademisk kritikk og kommentarer, samtidig som de 

åpner for debatt i egne debattspalter. Journalist Lotte Sandberg har ingen bestemte tanker om 

leseren når det gjelder dekningen av arkitekturstoff. Journalistikkens idealer bekreftes ved at 

kommentarer og journalistiske tekster skal være kritiske og uavhengige, men hun bekrefter at 

Aftenpostens morgenutgave også er opptatt av å holde terskelen lav (28.09.06). Dette kan 

leses som at avisen vil unngå å fremstå som elitistisk og slik miste lesere. Selv 

morgenutgaven skal nå ut til flest mulig, og slik vil populærkulturen også her ha størst 

spillerom. Den mer faglig forankrede arkitekturkritikken i Aftenposten posisjonerer seg til 

tider ut ifra innhold og form som elitestoff ved at den er homolog med den type kritikk som 

opptrer i nisje- og kulturelle eliteaviser som Morgenbladet og Byggekunst.  

I Dagbladet sier kulturredaktøren det slik: ”Vi har dessverre ingen systematisk 

dekning av arkitektur (...) Kulturavdelingen i Dagbladet har fire hovedsatsingsområder - 

litteratur, film, musikk og medier. Dekningen av arkitektur blir mer sporadisk. I dagens 
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medier må man velge, og vi har altså valgt disse fire” (Hege Duckert, 25.10.06). Selv om 

Dagbladet ikke prioriterer arkitektur i kulturredaksjonen, åpner avisen for arkitekturskribenter 

på debatt- og kronikkplass. Gjennom debattene har Dagbladet tradisjonelt posisjonert seg 

overfor den akademiske (kulturelle) eliten, slik det kom fram i stildebatten i 1996. Her føres 

fremdeles sporadisk faginterne debatter blant aktører fra arkitektstanden og akademia. Nå er 

imidlertid tendensen at avisen taper terreng til nisjemediene som satser tungt mot 1) den 

økonomiske eliten gjennom DN og 2) den kulturelle eliten gjennom Morgenbladet. I den grad 

Morgenbladet dekker arkitektur, består dekningen i akademisk funderte analyser og 

kommentarer av det slag man vanligvis finner i fagtidsskrifter og spesialmagasiner. I tillegg 

kommer innlegg på debattplass. Arkitektnytt er som etablert nyhetsblad til arkitektstanden, 

orientert mot den feltinterne debatten, og involverer seg ikke idet større kretsløpet av nyheter i 

dagspressen, men via nettsidene www.arkitektur.no kobler det feltinterne tidsskriftet seg til 

den eksterne offentligheten.  
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Denne oppgaven har vist hvordan medienes diskurser om arkitektur og byplanlegging kan 

leses som et møte mellom to ulike delfelt i feltet for kulturell produksjon: det journalistiske 

feltet og arkitekturfeltet. Møtene mellom disse feltene har vist seg å være betydningsfulle når 

det gjelder kamper om å definere virkeligheten, om å verdsette bestemte former for arkitektur, 

og om å tillegge bestemte interesser, aktører og institusjoner legitimitet. I møte med det 

journalistiske feltet kommer arkitekturfeltets verdier og symbolske kamper til syne. I tråd med 

Slaattas observasjoner overfor det økonomiske felt i Den norske medieorden (2003), synes 

kravet om at man må være synlig i nyhetsmediene styrket også for arkitektene og aktørene i 

arkitekturfeltet. Dette kommer til uttrykk når arkitekter tilkjennes symbolsk kapital av 

mediene i form av heder og ære når de vinner prestisjefylte konkurranser, eller ved å 

synliggjøre sine posisjoner og autoritet i feltet gjennom debattinnlegg eller ekspertuttalelser.  

I denne sammenhengen forvalter mediene en symbolsk makt, da de som arena og 

redigerende aktør kan ”gripe” inn i arkitekturfeltet ved å tilkjenne, frakjenne og fordele 

symbolsk kapital. Symbolsk makt kommer til uttrykk i hvordan bestemte virkelighetsbilder 

inngår i å legitimere og befeste bestemte posisjoner. I tilknytning til arkitekturkonkurransen 

skjer dette ved å uttrykke smakspreferanser og felle estetiske dommer som er mest i 

overensstemmelse med bestemte, strukturerte posisjoner. Slik virker også posisjonene 

strukturerende og bekreftende på fordelingen av symbolsk makt i arkitekturfeltet og i 

samfunnet for øvrig. Nyhetsmediene har symbolsk makt, når de har innvirkning på fordeling, 

akkumulering og transformering av symbolsk kapital i arkitekturfeltet. Da vil også medienes 

posisjon og akkumulerte symbolske kapital være utslagsgivende for i hvilken grad den enkelte 

avis eller flere medier i sammenheng virker inn på fordelingen, forsterkingen eller 

forminskingen av enkelte arkitekters kapital eller det enkelte byggs estetiske legitimitet. 

Oppgaven har med dette villet få frem hvordan den enkelte avis’ symbolske makt er knyttet til 

dens posisjon, og hvordan den enkelte avis anlegger bestemte strategier for å bekrefte dens 

posisjon. 

Oppgaven har presentert en synkron og diakron analyse av medienes roller og 

symbolske makt i forbindelse med arkitektkonkurransene på Tullinløkka spesielt og 

arkitekturfeltet generelt. Konkurransetidspunktene 1972, 1996 og 2007 har satt caset inn i en 

historisk kontekst. Dette har synliggjort hvordan endringer både internt i journalistikkfeltet og 

arkitekturfeltet, og i feltenes relasjoner til hverandre, feltet for kulturell produksjon og det 

omgripende maktfeltet spiller inn på feltenes posisjoner, relasjoner og logikker. Ved å 
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analysere arkitektkonkurransene på Tullinløkka, har oppgaven samtidig vist at 

nyhetsmedienes diskursive kamper om utbygging av Tullinløkka inngår i større verdidebatter 

og legitimitetsdiskurser enn selve byggesaken på Tullinløkka.  

En hovedkonklusjon fra mediedekningen i de tre epokene er at det er mer enn den 

konkrete arkitekturkonkurransen på Tullinløkka som står på spill. Vi står i møte med en 

omfattende og kompleks sak der sosiale felt, aktører, interesser og verdier brytes mot 

hverandre og synliggjøres i mediediskursene knyttet til konkurransen. Når diskursene leses 

relasjonelt fremkommer det at de inngår i legitimitetskamper som følger bestemte 

argumentasjonslogikker. Dermed avdekker analysene at det foregikk, og at det fremdeles 

foregår, symbolske kamper om å fremme bestemte interesser som idéelle interesser i 

forbindelse med Tullinløkka-saken. Videre tyder arkitektenes ønske om å utsette den 

kommende konkurransen i 2007, slik det kom til uttrykk i brevet fra NAL til Kulturminister 

Giske (Arkitektnytt, 16.02.07) på at arkitektstanden anerkjenner medienes symbolske makt. 

I tråd med Bourdieus feltteori ble det først gjennomført en analyse av det 

journalistiske feltet og arkitekturfeltet ved hjelp av sentrale begreper fra feltteori. Ved å gi en 

feltkarakteristikk og vise hvordan møtet mellom de to feltene er strukturert, har analysene 

besvart problemstilling 1) Hva karakteriserer det journalistiske feltet og arkitekturfeltet, og 

hvordan er møtet mellom disse to feltene strukturert? For å få fram hvordan dette møtet er 

strukturert, ble feltenes logikker, posisjoner og relasjoner seg i mellom, samt deres relasjoner 

til feltet for kulturproduksjon og maktfeltet i sin helhet trukket inn i analysene. 

Arkitekturfeltet ble blant annet karakterisert ved å redegjøre for spenningen som utgjør feltet. 

Arkitektene henter legitimitet ved å utøve faget slik det springer ut av det kunstneriske 

slektskapet, samtidig som de skal innfri tekniske og økonomiske krav. Spenningen i 

journalistikkfeltet viser seg i utfordringen om å levere ”god” men også leservennlig og salgbar 

journalistikk. Omdømme er en viktig del av avisens kulturelle kapital, og ved for eksempel å 

utøve god og kritisk kulturjournalistikk fremstår avisen som en seriøs kulturavis. Samtidig 

skal avisen selge, og salgstallene avgjør i stor grad avisens økonomiske kapital. Disse 

analysene foregikk på feltnivå og det ble tatt høyde for det historiske perspektivet og hvordan 

maktfeltets endrede struktur virket inn på feltenes strukturering, posisjoner og logikker. 

Kapittel 4 ga slik grunnlaget for nærlesninger av feltenes diskursive møter i kapittel 5, 6 og 7.  

Feltene og deres aktører søker å skape legitimitet for preferanser og estetiske dommer, 

samt å gjøre sin feltspesifikke kapital gjeldende. Dermed var oppgaven å analysere møtet 

mellom feltene journalistikk og arkitektur, slik det framkom i den medierte offentlighet i form 

av diskurser. Diskurser knyttet til arkitektkonkurransen om Tullinløkka har i tråd med feltteori 



101 

vært analysert som strukturerte møter mellom det journalistiske feltet og arkitekturfeltet. Flere 

kvalitative tilnærmingsmåter har vært anlagt for å analysere dette møtet, i hovedsak 

kvalitative innholdsanalyser av medietekster, supplert med semistrukturerte intervjuer av 

sentrale aktører i feltene. Hvordan den symbolske makten utøves i praksis, vil i følge feltteori 

alltid være et strukturert, men også historisk situert empirisk spørsmål. Derfor ble de videre 

analysene gjennomført på tekstnivå for å besvare problemstilling 2) Hvordan dekkes 

arkitektkonkurransene om utbygging av Tullinløkka i 1972 og 1996 av nyhetsmediene? Og: 

Hvordan dekker nyhetsmediene den kommende konkurransen om Tullinløkka?  

De kvalitative innholdsanalysene ble gjennomført ut ifra hvordan mediene og de 

enkelte journalister presenterer og forvaltet nyheter i forbindelse med arkitektkonkurransen 

om Tullinløkka i 1972, 1996 og preliminært i 2006/07. Analysene fokuserte på hvordan ulike 

aktører søker å skape legitimitet for preferanser og estetiske dommer, samt å gjøre sin 

feltspesifikke kapital gjeldende. Dermed kunne oppgavens hovedproblemstilling besvares: 3) 

Hvordan kommer medienes symbolske makt til uttrykk i medienes diskurser som omhandler 

arkitektkonkurransen om utbygging av Tullinløkka? 
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Nyhetsmedienes posisjoner og symbolske makt var ikke entydige i 1972. De fleste aviser sto 

for en nøytral nyhetsrapportering som i stor grad refererte juryens kjennelse, som dermed 

bekreftet konkurranseinstituttets legitimitet. Noen posisjoner viste seg etter hvert, og i 

hovedsak var det Morgenbladet og Aftenposten som borgerlige kulturaviser som ble bekreftet 

og synliggjort gjennom deres omtale av arkitektur. Aftenposten og Dagbladets dekning var til 

dels kulturpolitisk, mens Morgenbladets dekning var i hovedsak koblet til en estetisk diskurs. 

Ved å konstruere diskurser som satte kulturarv opp mot modernisme og folket opp mot eliten, 

tok særlig Morgenbladet opp definisjonskampen om hva som kunne ansees som ”god 

arkitektur”. Etter hvert iscenesatte Morgenbladet seg som ”folkets røst” ved å konstruere en 

populistisk diskurs som spilte på opposisjonene mellom eliten og folket. Slik bekreftet avisen 

sin posisjon i smakshierarkiet, og slik kom Morgenbladets symbolske makt til uttrykk. 
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Mediedekningen av konkurransen i 1996 foreløp i flere faser, over et lengre tidsrom. Avisenes 

forskjellige posisjoner kom til uttrykk og ble bekreftet gjennom de redaksjonelle tradisjoner 

og strategier som ble fulgt i mediedekningen av konkurransen i 1996. Avisene etablerte 

forskjellige debatter og taleposisjoner overfor sine lesere. Aften framsto som arena der flere 
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aktører og kilder slapp til og gradvis delegitimerte konkurranseinstituttet og premissene som 

konkurransen hvilte på. Vinnerprosjektets estetiske legitimitet ble utfordret ved å sette det opp 

mot et nyklassisistisk forslag som påberopte seg å representere en alternativ estetikk. Denne 

debatten ble initiert av Aften som lanserte det klassiske forslaget, og deretter utspant flere 

debatter seg i pressen. Morgenbladet og Dagbladet fikk hevd som arena for en fagdebatt om 

nymodernismen versus nyklassisismen, basert på vinnerforslaget og det klassiske 

motforslaget. Med tiltakende populistiske virkemidler i lokalavisen Aften ble det spilt på 

”folkets” demokratiske interesser, og vinnerforslaget ble utfordret og delegitimert på vei mot 

byggevedtak av en sammensatt presentasjon og omtale i pressen. I møte med 

journalistikkfeltet, hadde ikke arkitekturfeltets representanter den symbolske styrke til å 

avgjøre utformingen av Nasjonalgalleriets tilbygg i form av en konkurranse, bedømt av en 

faglig jury.  
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Nyhetsmedienes symbolske makt kommer til uttrykk i enkelte avisers engasjement i den 

kommende konkurransen på følgende måter: Gjennom Dagsavisen og Dagens Næringslivs 

spalter stiller sentrale aktører fra kultur- og arkitekturfeltet spørsmål til hvorvidt Tullinløkka 

fremdeles er et egnet sted for museumstilbygg. Ved å argumentere for andre alternativer, 

særlig ut i fra Dagsavisens sosiopolitiske posisjon, settes selve plassens legitimitet på spill. 

Aktører fra Kulturdepartementet og Nasjonalmuseet får ta til motmæle og søker å mobilisere 

arkitekter, politikere og lesere ved bruken av ekstremt positivt ladete ord. Det feltinterne 

Arkitektnytt avdekker klart og tydelig arkitektstandens skepsis. Brevet fra NAL til 

Kulturministeren kan leses som et tegn på en feltintern krise i arkitekturfeltet, der 

arkitektstanden tviler på om spillet er verd å spilles. Arkitekturfeltets konkurranseinstitusjon 

er utfordret på mediearenaen, og medienes symbolsk makt anerkjennes av arkitekturfeltet. 

 

Variasjonen mellom avisene bekrefter antakelsen om at medienes symbolske makt er direkte 

knyttet til avisens posisjon i den norske medieorden, noe som igjen er avhengig av avisens 

akkumulerte kapital (totalen av kulturell og økonomisk kapital). Ved å lese mediedekningen 

inn i den historiske konteksten blir dette tydeligere. Med overgangen fra en politisk- til en 

markedsorientert presse, en prosess som først startet på 1970-tallet, belyser analysene at de 

fleste aviser på 1970-tallet foreløpig ikke var like bevisste sine posisjoner. Analysene 

sannsynliggjør at avisenes posisjoner vokste fram med den profesjonaliserte journalistikken 
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utover 1980-tallet. Som et resultat, sto avisene klarere fram med distinkte posisjoner i 

sammenheng med Tullinløkka-konkurransen i 1996.  

  I tråd med det studiet av økonomijournalistikken i den norske medieorden viste 

(Slaatta, 2003), avdekkes noen tendenser i utviklingen av posisjoner i den norske medieorden 

(jfr. figur kapittel 2.1.2, samt datagrunnlaget for avisenes posisjoner viste i analysene av 

journalistikkfeltet (kapittel 4.1.2). Disse tendensene bekreftes også av oppgavens 

tekstanalyser og intervjuer. Mens nisjeavisene som tilbyr mer spesialisert journalistikk innen 

eksempelvis økonomi og næringsliv (DN) og kultur (Morgenbladet) øker i oppslutning, sliter 

de nyhetsorienterte løssalgsavisene. Andre aviser som fremstår med styrket posisjon er 

lokalaviser, blant annet for Osloregionen som Dagsavisen. Dette er interessant, for det kan 

bety at det er de spesialiserte nisjeavisene – de som retter seg inn på et definert og avgrenset 

tema/stoffområde og/eller geografi som vinner størst oppslutning. Dette er riktignok ikke helt 

entydig, for også den riksdekkende brede avisen Aftenposten har økning i antall lesere. Men 

på mange måter er også Aftenposten å regne som regionalavis for Osloregionen. Det at andre 

lokalviser for Osloregionen vinner fram kan også forklare noe av Aftens mer 

konkurransepregete posisjon de senere år. Identifikasjon viser seg å være et nøkkelbegrep, og 

det kan antas at gjenkjennelse og identitet er viktige kriterier for lesernes engasjement og 

lojalitetsforhold til avisen. Trolig er arkitektur et aktuelt stoffområde fordi leserne og 

innbyggerne har fått et sterkere forhold til byen og en klarere oppfatning av omgivelsene, 

dens estetikk, av pent og stygt. Særlig med de store endringene som er i ferd med å prege 

byutviklingen i havneområdet, der Operaen fremstår som primus motor. Her kan avisene 

appellere til engasjement og debatt.  

Ved å analysere avisene relasjonelt, fremkommer det at ulike arkitekturdebatter 

eksisterer side om side, regissert av forskjellige redaksjoner med forskjellige innfallsvikler. 

Avisforetakene anlegger forskjellige strategier for å posisjonere seg, også gjennom deres 

dekning av arkitekturstoff. Tendensen er i dag at nyhetsmediene har et bevisst forhold til 

arkitekturfeltet, men at de dekker arkitekturfeltet på ulik måte.  

Den tiltakende spesialiseringen i nyhetsmediene, der nisjemediene har økt sin 

betydning, har spilt inn på struktureringen av den norske medieorden (Slaatta, 2003). I 

journalistikkfeltets møter med arkitekturfeltet, viser oppgavens innholdsanalyser at 

Morgenbladet spilte en bestemt rolle i 1972, ved å posisjonere seg som ”folkets røst”. Denne 

posisjonen var det Aften som inntok i 1996, og kunne slik posisjonere seg som ”folkets 

talerør” i saken. Morgenbladet spilte da en annen rolle, som arena for en fagdebatt, og 

posisjonerte seg slik som kulturavis. I dag spiller nisjemediene fremdeles viktige roller som 
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arena og redigerende aktør. Morgenbladet holder fast på å være arena for den faglige 

debatten, på linje med de feltinterne mediene. DN involverer seg i dag tydeligere som arena 

for arkitekturdebatt. Lokalavisen Aften involverer seg tydelig, fra dens rolle i Tullinløkka-

saken i 1996, til dagens omfattende engasjement i Bjørvikautbyggingen. Samtidig som avisen 

står for nyhetsjournalistikk i forbindelse med arkitektur og byutvikling, er den også arena og 

initierende aktør for et folkelig engasjement. Også Dagsavisen engasjerer seg, oftest i form av 

å posisjonere seg som østre Oslos forkjemper. Dermed utgjør avisen en motposisjon til den 

tradisjonelt borgerlige Aften.   

Parallelt har det vokst fram en stor allmenninteresse for design- og interiørblader som i 

stor grad tar for seg det idealiserte private rom. Selv i den ”brede” Aftenpostens morgenutgave 

har det vokst frem en stadig mer kritisk og faglig begrunnet arkitekturkritikk, som retter seg 

mot den interesserte leser. Kritikkens og kritikerens rolle kan synes spesielt viktig – og 

vanskelig – i dag, da den i idèell forstand må stille kritiske spørsmål ved arkitektur koblet til 

byutvikling. De aviser som skal nå ut til ”alle”, vil være mest preget av markedslogikker, og 

det er trolig her vil vi se de største tabloidiseringseffektene. En populistisk vri, særlig i 

forbindelse med arkitekturstoff, er den tiltagende oppfattelsen av leseren både som middel og 

mål. Med dette viser jeg til hvordan avisen direkte henvender seg til lesere, som i økende grad 

bidrar til å prege og fylle sidene med eget innhold. Dette er fremdeles mest tydelig gjennom 

nettdebatter og korte ”vox pop” uttaleleser. Men som vi så spiren til i 1996, og som nå er i 

ferd med å blomstre for fullt, henvender de brede avisene seg til et eksplisitt ”du”. For 

eksempel, er du for eller i mot: ”Ja/nei til høyhus i Bjørvika?”. ”Hvilket bygg synes du er 

styggest/penest i Oslo?” Et nærliggende spørsmål i forbindelse med utbygging på Tullinløkka 

kan igjen bli: ”Hva vil du ha på Tullinløkka?” At de brede avisene kan rette seg mot en bred 

allmennhet er ikke helt entydig. Med større forskjeller avisene seg imellom, framstår dagens 

nyhetsmedier mer som bekreftende og meningsbærende for en urban, kapitalsterk elite: ” i all 

hovedsak legitimerende for opprettholdelse av eksisterende posisjoner og privilegier” (Slaatta, 

2003: 241). Og dette inkluderer mediene selv.  

 

!����	��!
����������%��"�������������4���������
�
	��	�������������������
Mediedekningen i 1972 kan ikke umiddelbart forklares ut i fra avisenes konkurranse og 

strategiske valg i forhold til å posisjonere seg. Det er først i 1996 at forskjellige posisjoner 

synliggjøres gjennom avisenes dekning av arkitekturkonkurransen. Dette må blant annet 

forstås i sammenheng med at feltene har blitt profesjonalisert, og at avisene har blitt mer 
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bevisst sine posisjoner som resultat av dette. Samtidig har pressens informasjonskontroll blitt 

svekket på grunn av profesjonaliseringen av kilder. Papiravisene har fått svekket sin 

dominerende posisjon som nyhetsformidler til andre plattformer (nettmedier, tv, radio), men 

det som særpreger papiraviser er ”det skrevne ord”, og fremdeles er formatene slik at de kan 

legge til rette for lengre resonnementer og meningsutveksling. En økt satsing på- og en bedre 

tilrettelegging av arkitekturstoff i egne redaksjoner blir en mulig posisjoneringsstrategi, der 

avisene kan gjenvinne sin tradisjonelle rolle som debattarena. Debattinnlegg og mer eller 

mindre faglige kommentarer skaper grunnlag for papiravisen, og lesere blir med på å 

produsere innhold som genererer nye avisoppslag og flere stemmer. Arkitektur er et 

stoffområde som engasjerer både lek og lærd, og det kan antas at dette stoffområdet anvendes 

av avisene som posisjoneringsverktøy. 

Som debattstoff passer arkitekturstoff bra, da det er et tema som engasjerer og 

involverer de fleste. Alle har et forhold til arkitektur og formeninger om stil og smak. Slik blir 

arkitektur også et tema som avisene kan mobilisere leserne gjennom. Arkitekturfeltet er i 

endring når det gjelder aktørenes vilje til å ytre seg i den medierte offentlighet. Som en 

forsterkende tendens, særlig fra 1972 men også til dels fra 1996, er arkitekter i dag oftere 

deltakende på avisers debattsider. En hypotese vil være at det med stor sannsynlighet vil vise 

seg et aktivt engasjement i avisspaltene i forbindelse med en arkitektkonkurranse om 

Tullinløkka – også fra arkitektene denne gang.   

I tråd med Slaattas analyser, der den norske medieorden har fått ”nye og tydeligere 

autonome posisjoner i form av smalere nisjeaviser, tidsskrifter og bransje- eller fagblader” 

(2003: 98), så gjelder dette også for arkitekturfeltet. Dette kommer eksplisitt til uttrykk i DN 

og Morgenbladets styrkede posisjon overfor henholdsvis den økonomiske urbane eliten og 

den kulturelle urbane eliten; to elitefraksjoner av det sosiale feltet. Arkitekturfeltets egne 

feltinterne tidsskrifter som Byggekunst, Arkitektnytt og www.arkitektur.no er eksempler på 

fremtredende nisjemedier i dette feltet. Byggekunst vil imidlertid snarlig skifte navn til 

Arkitektur N. Redaktør Ingerid Helsing Almaas begrunner det slik:  

 

Den økende interessen for arkitektur og den økende omtalen av arkitektur i dagspressen, sammen med 
forslaget til ny formålsparagraf for NAL som fokuserer på utadvendt virksomhet og arkitekturens 
rammebetingelser, har økt behovet for å gi tidsskriftet et navn som umiddelbart kommuniserer 
fagområde og innhold, også for et bredere publikum. Redaksjonen mener at navnet ”Arkitektur N” vil 
ha en slik funksjon, både i Norge og internasjonalt (…) Det er bare et tidsspørsmål når det dukker opp 
et annet tidsskrift med tittelen ”Arkitektur” i Norge. NAL bør, i tråd med praksis ellers i organisasjonen 
(jfr. arkitektur.no), sikre seg hevd på dette opplagte navnet (Kilde: www.arkitektur.no, 25.04.07).  
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Dette tyder på at arkitekturfeltet er i ferd med å åpne seg overfor andre sosiale felt og delfelt, 

inkludert det bredere publikum. Det kan tenkes at vi får en sterkere kobling mellom det 

feltinterne kretsløpet og det store kretsløpet i nyhetsmediene. Ved at arkitekter involverer seg 

i byutviklingsdebatten vises det tendenser til det.  

Så langt har arkitektur vist seg å være et stoffområde som trolig blir viktigere og mer 

synliggjort som del av feltenes logikker. Kanskje er ikke dagspressen den best egnede arena 

for seriøs arkitekturkritikk og byutviklingsdebatt, gitt deres hurtige nyhetskretsløp. Men fordi 

arkitekter fremstår med større symbolsk kapital i dag, der de tillegger den moderne, urbane 

livsstil en merverdi, korresponderer arkitektur- og designstoffet med den urbane, kapitalsterke 

elitens posisjoner i den sosiale orden. På den annen side viser enkelte av de bredere avisene 

forsterkede tendenser til å anvende en tiltakende populistisk journalistikk, med tanke på å 

involvere folket, for å innta posisjon som ”folkets røst”. Strategiene er med andre ord 

forskjellige og slik kommer medienes posisjoner til syne. En ting synes klart: Arkitekturstoff, 

og særlig nyheter og kommentarstoff knyttet til prestisjetunge kulturhus er noe pressen kan 

dra veksler på og anvende som posisjoneringsverktøy i stadig skarpere konkurranse i den 

norske medieorden.   

 

Videre forskning 

Ved at arkitekturfeltet kommer mer til syne i pressen i dag, ligger det klart for flere kamper 

om symbolsk kapital i medieoffentligheten. Hvordan medienes symbolske makt utøves i 

praksis, vil i følge feltteori alltid være et strukturert, men også historisk situert empirisk 

spørsmål. Derfor trengs det å forskes videre på relasjonene mellom journalistikkfeltet og 

arkitekturfeltet. Denne oppgaven har vist at mediediskurser tilknyttet arkitektkonkurranser om 

de prestisjetunge kulturhusene i hovedstaden er et godt utgangspunkt. Trolig fordi det er de 

prosjektene som setter i gang sirkulasjon av symbolsk kapital som tiltrekker medienes 

oppmerksomhet. Oppgaven har også vist at både de brede lokalaviser og de smalere 

nisjeaviser posisjonerer seg ut ifra arkitekturstoff i forbindelse med utformingen av det lokale 

offentlige rom. Det vil være interessant for videre forskning å kartlegge og innlemme flere av 

lokalavisenes engasjement i arkitektkonkurranser og byutvikling.  
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Avis  
 
 
Side/seksjon 
 
 
Dato 
 
 
Journalist 
 
 
Tittel, undertittel 
 
 
Aktører (navn, stilling, bestemt rolle i presentasjonen) 
 
 
Organisasjoner/institusjoner nevnt 
 
 
Hendelse, tema, involverte diskurser 
 
 
Argument 
 
 
Fakta, info 
 
 
Ord, metaforer, bilder (inkl. form, layout)  
 
 
 
Profil på oppslaget, som tegn på avisens posisjon i saken/ generelt. 
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og 08.06.06 
Hilde Lundegaard, journalist i Aften, e-post 25.07.06 
 
Lotte Sandberg, journalist i Aftenposten, intervju 28.09.06 
 
Hilde Haugsgjerd, redaktør i Aften, intervju 20.10.06 
 
Hege Duckert, kulturredaktør i Dagbladet, e-post 25.10.06 
 
Per Anders Madsen, kulturredaktør i Aftenposten, telefon 27.10.06 
 
Bjarne Riiser Gundersen, fungerende kulturredaktør i Morgenbladet, telefon 30.10.06. 

 
Arkitekter 
 
Bård Helland, stipendiat i arkitektur AHO, tidligere kritisk til vinnerutkastet i 1996 og 
intervjuet av Aften i mars 1996. Intervju august 2004 
 
Peter Butenschøn, rektor KhiO, tidligere leder IN’BY og estetisk rådgiver for kulturminister 
Åse Kleveland. Intervju 17.09.04 
 
Tarald Lundevall, prosjektleder Snøhetta, jurymedlem i Tullinløkkakonkurransen 1996. 
Intervju 03.05.06 
 
Gaute Baalsrud, konkurransesekretær i NAL, tidligere juryformann i konkurransen om 
Tullinløkka i 1972. Intervju 16.05.06 
 
Elisabeth Tostrup, professor ved AHO, dr. avhandling ”Architecture and Rhetoric”, kronikk i 
Aftenposten i 1995 ang. konkurransen i 1996. Intervju 27.06.06 + div. e-post. 
 
Marius Grønning, stipendiat i urbanisme ved IUAV universitet i Venezia, artikkel i 
Byggekunst 2006. Intervju 03.10.06 + div. e-post. 
 
Matteo Ballarin, stipendiat i urbanisme ved IUAV universitet i Venezia. E-post 06.10.06. 
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1. Er arkitektur et prioritert satsingsområde i avisen/redaksjonen? Har 

redaksjonen/ledelsen utarbeidet bestemte strategier i forbindelse med arkitekturstoff? 

2. Ansees arkitekturkonkurranser som et viktig tema? Hvorfor? (for avisen? For leseren? 

For å selge?)   

3. Hvilke kriterier må være tilstede for at avisen dekker arkitekturkonkurranser? 

Arkitekturstoff generelt? Hva gjør det til ”en god sak”? 

4. Er for eksempel vinklingen gitt på forhånd?  

5. Hva gjør at avisen ønsker å engasjere seg i bestemte saker?  

6. Ang. arkitekturkonkurranser, er det bestemte føringer ("skrevne"/"uskrevne") for 

hvordan arkitekturkonkurranser dekkes/presenteres? Har dere bestemte rutiner som 

følges, eller er dekningen av bestemte begivenheter og saker knyttet til arkitektur mer 

opp til den enkelte journalist?  

7. Hva slags rolle(r) har avisen i dine øyne, i forbindelse med arkitekturstoff generelt og 

konkurranser spesielt? (f.eks. sette dagsorden, opplysning/informering, vekke interesse 

og debatt, nå ut til bestemte lesergrupper, nye lesere/bevare lesere? Annet?)  

8. Hvilke aspekter ved den kommende Tullinløkka-konkurranse vil være interessant å 

dekke? 

9. Har du noen tanker om leseren?  

10. Hvor mye styrer tanken om leseren avisens arkitekturdekning? 

11. Hvem anser du som avisens målgruppe? Er dette en definert målgruppe? Arbeides det 

ut ifra en/flere definert(e) målgruppe(r)? 

12. Hvor mye styrer dette avisens dekning? Hvordan? 

13. Kan [avisen] i forbindelse med arkitektkonkurranser og utbyggingssaker, ut ifra ditt 

syn, påvirke den politiske dagsorden? Påvirke opinionen? Hvordan påvirker dette 

avisens arbeid? 

 
 
�
�
�
�
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LANSERING VINNERUTKASTET 
AFTEN 30.11.72, s. 1 + s. 18 
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AFTENPOSTEN 01.12.72, s. 36 
 

 
 
 
 
 
DAGBLADET 01.12.72, s. 24 
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ARBEIDERBLADET, 01.12.72, s .1 

 
 
 
MORGENBLADET, 01.12.72, s. 1 
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NASJONALGALLERIETS POSISJON 
 
AFTENPOSTEN, 16.05.73 
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KONKURRANSEN 
 
MORGENBLADET, 23.12.73 
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ESTETIKK, KULTURARV VS MODERNISME OG ”FOLKETS RØST” 
 
MORGENBLADET, 04.06.73 
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MORGENBLADET, 05.06.73 
 

 
 
MORGENBLADET, 06.06.73 
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ARKITEKTENES RØST? 
MORGENBLADET, 02.07.73, s. 6-7. 
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FASE 1: AFTEN, 14.02.96, s. 18 
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DAGBLADET, 15.02.96, s. 5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



130 

 
 
 
 



131 

ARKITEKTNYTT,02/97

 
NTB, 14.02.97 
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1996, FASE 3 
 
AFTEN, 05.03.96, s. 13 
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AFTEN, 07.03.96, s. 1 + 13 
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AFTEN 08.03.96, s. 25 
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FASE 4 
 
AFTEN, 10.12.96, s. 18 
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AFTEN, 20.01.97, s. 37. 
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FASE 5 
 
AFTEN, 02.04.97 
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ARBEIDERBLADET, 09.04.97, s. 26 
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FASE 6: ”STILDEBATTEN” 
 
EKSEMPLER FRA DAGBLADET: 29.07.97, 19.09.97, 23.09.97.  
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EKSEMPEL FRA MORGENBLADET, 04.07.97  
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FASE 7: POPULISME 
 
AFTEN, 15.04.97, s. 8 
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AFTEN, 21.10.97, s. 12 
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AFTEN, 03.02.98, s. 32 
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FASE 7 FORTS.: ”AVSLØRINGEN” 
 
AFTEN, 06.08.07, s. 8-9 
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FASE 8: ISTID 
 
AFTENPOSTEN, 06.04.99 
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(AFTEN, 2006/07) 
 

     
 
 

          
 


