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Musikkens Hus under stort pres
PROFESSOR: Situationen er meget sværere end i de tilfælde, hvor man kan finde flere
penge
Tino Pedersen og Lars Teilmann

AALBORG: Situationen er mere end almindeligt svær for Musikkens Hus, fordi flere penge til
projektet tilsyneladende ikke er en mulig løsning. Det vurderer en af de førende
planlægningsforskere herhjemme, professor Bent Flyvbjerg, Aalborg Universitet.
- Det lykkes tit at finde ekstra penge. Det så vi senest med Operaen i København, hvor det
lykkedes at finde en milliard kroner ekstra, men den mulighed synes at være begrænset her.
Derfor er Musikkens Hus i en meget sværere situation, siger Bent Flyvbjerg.
Gennem årene har han fulgt store projekter over hele verden, og på den baggrund vurderer han
trods alt, at Musikkens Hus kan komme tilbage på sporet, for sammenligner man med andre
projekter, bør man kunne få et godt hus i Aalborg for de 500 millioner kroner, der er.
Derfor håber Bent Flyvbjerg også, at styregruppen, trods den akutte mangel på over 100
millioner kroner, vil holde fast i de oprindelige målsætninger og ambitioner om et Musikkens
Hus, som fungerer, vækker opsigt og trækker folk til.
- Jeg vil også godt sige, at det efter min opfattelse er bedre slet ikke at bygge noget end at få
noget dårligt, som ikke fungerer, siger Bent Flyvbjerg.
I arkitektkredse skaber forløbet med Musikkens Hus og de alvorlige økonomiske problemer i
øvrigt undren. Det gælder ikke mindst hos en af deltagerne i den oprindelige
arkitektkonkurrence, direktør Kim Holst Jensen fra firmaet Schmidt, Hammer og Lassen, der
er internationalt anerkendt og blandt andet står bag ARoS Aarhus Kunstmuseum.
- Det er en forfærdelig situation for alle nordjyder, for investorerne og for os, der gik til
opgaven dengang med kendskab til budgettet og med stærk fokus på den økonomi, der var til
stede. Vores løsning tog afsæt i økonomien, og vi så med forundring på valget af
vinderprojektet, hvor det var svært at se, at den flotte idé og økonomien virkelig kunne hænge
sammen. Der er jo en naturlig sammenhæng mellem økonomi og udformningen af sådan et
hus, siger Kim Holst Jensen.
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