
B123 - Den moderne Tobias i tårnet 
Mitt navn er Lene Bakke og dette er mitt forslag til hva toppetasjen av BG14B bør romme. 

Kort beskrivelse av temaet som behandles der og aktiviteter du ser for deg: 
Min første tanke er at dette unike rommet bør være tilgjengelig for alle type mennesker, til nytte og glede. Enten alene 
eller sammen med andre. Med tilgjengelig mener jeg at rommets innhold og aktiviteter gjør at alle føler seg 
velkommen. Ikke bare på grunn av utsikten og stemningen, men fordi dette rommets tilbud gir dem noe meningsfullt 
og en merverdi. Mennesker er like og skal behandles likt. Uavhengig av alder, fysiske eller psykiske begrensninger, 
status, livssituasjon, økonomi, nasjonalitet, politisk eller religiøs tro. Kan toppetasjen være en «tank» hvor mennesker 
får påfyll i form av kunnskap og hvor opplysning er i fokus. Hvor gode tanker, holdninger og meninger blir etablert på 
både interessante og underholdende måter. Et samfunnsnyttig rom med fokus på oppriktig kunnskap. 

BG14B -  Et godt sted å være 
Mitt forslag er basert på menneskers naturlige nysgjerrighet og glede over å lære, og viktigheten av å tilegne seg 
kunnskap. Jeg tenker altså at toppetasjen i BG14B kan benyttes til (folke-) opplysning på interessante, underholdene 
og annerledes måter. Med kunnskap har man kraften til å gjøre en forskjell i samfunnet, for klima, miljø, og for gode, 
konstruktive samtaler og diskusjoner. Min tanke er at mennesker får med seg kunnskapen fra toppetasjen og «sprer» 
den videre når de forlater bygget. Tobias i tårnet proklamerer viktige saker til menneskene i byen fra Kardemommeby 
sitt signalbygg. Den moderne Tobias ser jeg for meg, ikke som et menneske, men som mange mennesker. Mennesker 
som tar med seg kunnskap fra BG14B og formidler denne videre til Oslo, Norge og utover landegrenser. 

En parallell  
Her kan det også trekkes en parallell til pollinering, fruktbarhet, vekst og utvikling. Biene drikker nektar og frakter 
blomsterstøv videre fra blomst til blomst, og sørger med det for livsviktig blomstring og vekst. Toppetasjen på BG14B 
ser jeg for meg som et sted som bidrar til «pollineringen» av samfunnet. Menneskene er som bien, med pollen på 
føttene (kunnskap) som de tar det med seg videre for pollinering (opplysning) for å skape vekst og utvikling. Det er 
denne referansen jeg tar utgangspunkt i ved utformingen av toppetasjen. 

Et samfunnsnyttig konsept.  
Jeg ser behovet for et unikt sted hvor man under avslappede forhold får tilgang til tidsaktuell og interessant kunnskap. 
Som man kan være trygg på er sann. (Ref, Aftenpostens Pod «Forklart» som jeg er så glad i).  Sammen med en 
fantastisk utsikt vil toppetasjen i BG14B være et sted du får lyst til å besøke igjen og igjen. 

Til både nytte og glede 
Jeg har personlig alltid vært interessert i kommunikasjon mennesker i mellom. Og spør gjerne andre "hva snakket dere 
om?». Jeg lytter ofte til andres samtaler, for å studere dette «spillet» og kanskje lære litt. God kommunikasjon er både 
gøy og viktig. Ofte kan vi alle føle vi kommer til kort i forhold til et samtaletema. Kunnskap generelt gir 
mestringsfølelse og selvtillit, og er en super inngangsport til interessante og morsomme samtaler og diskusjoner. 
    Kunne det ikke vært gøy å refere til det du nettopp lærte på formiddagsforedraget i toppetasjen av BG14B til en på 
vorspielet til helgen? Kanskje blir dere gode venner og han blir med deg på formiddags-foredrag uken etter som har 
temaet, «Permakultur - en bærekraftig praksis». Eller dere drar til BG14B en annen kveld for å ta en matbit og nyte 
den fantastisk utsikten før dere hører en psykologistudent presente sin masteroppgave på hovedscenen. Dere kan også 
velge å dra på Slam-poesi på lørdag kveld med utsikt over hele kvelds-Oslo som backdrop til scenen. Og kanskje er 
han også familiefar og tar med seg med barna på forestillingen; Biens viktige liv. Barna elsker jo toppetasjen på 
BG14B hvor de kan drikke smoothie, høre på lydbok og ser på utsikten. 

Signalbygg  - Fremtidens sentrum 
BG14B bygget vil være et signalbygg i Oslo. Kanskje ikke bare et rent klima- eller miljøbygg, men et bygg som tar 
for seg mange samtidsriktige og viktige tema som skal interessere og engasjere mennesker i alle aldre. Høyt hevet 
over Oslo vil man føle seg fri og mottakelig og vi får alle lyst til å bli en Tobias i tårnet. 

En kube med kunnskap - navn og innehold 
Navn: KUNNSKAPSKUBEN  ( Alternative navn;: Kuben, Oslo Eye, kunnskaps-tank) 



Forslag til innredning av lokalet og interiør: 
• To auditorier/scener i to ulike størrelser, abstraherte former basert på formen til bikuber. Den største kuben 

står vendt mot vannet og har mulighet til å åpne deler av bakveggen til scenen, slik at publikum ser utsikten 
utover Oslofjorden, bak forestillingen/foredraget som foregår på scenen. (Illustrasjon 1) 

• På ytterveggen (mot vannet) av denne største kube-scenen, er det tre etasjer med «utsikts-hyller». Det vil være 
plass til inntil tre personer på hver «utsikt-hylle». Her kan man sitte å lytte til korte foredrag, eller bare ta en 
kaffe å nyte utsikten /forlengelse av café-området. (Se illustrasjon) 

• Café/ kaffebar med servering av enkel men god mat og drikke.  
• Caféen tilbyr også utlån av podkaster eller foredrag i mange forskjellige tema (og språk) som man kan høre 

på. Disse kan publikum lytte til i caféområdet eller i din egen «utsikts-hylle» høyt oppe på veggen med utsikt 
mot vannet. (Man lytter kanskje via en App, eller analogt med utlån av høretelefoner og en avspillings-enhet) 
Det vil finnes en meny med ulike tema over foredrag/podkaster i Caféen. 

Forslag til hvordan KunnskapsKuben kan brukes?  
• Et sted det skal være lavterskel å komme til enten alene eller sammen med noen. 
• Skape engasjement over et tema. Lytt til små foredrag, bli litt klokere og få fine samtaler i etterkant. 
• Improvisasjon på scenen, slam poesi, tema-teater, foredrag, kurs 
• Forelesninger hvor studenter presenterer eksamens- eller masteroppgaver 
• Kurs i retorikk, debattering og konstruktiv samtale. Det å klare å skape kommunikasjon, gode samtaler 

diskusjoner og debatter er ikke en selvfølge, men det kan læres.  
• Få ungdommene inn og la de føle seg viktige i samfunnet. Ros, ros, ros - mestring. 
• Små korte innslag på hverdager og arrangment på kveldstid og helger. 
• Møter, seminarer, workshops, debatter, temakvelder, utleie. 

Fordeler med Kunnskaps-kuben 
• Lave priser. Alle skal kunne ha råd til å komme 
• Stedet skaper grunnlag for gode samtaler, kunnskap, mestring og meninger 
• Et fantastisk sted turister har lyst til å oppleve når de besøker Oslo 
• Et fint sted å ta med barna 
• Bibliotekfølelse / studentfølelse 
• En kulturell smeltedigel 
• Man tenker godt og lærer godt i høyden, løftet over stress og alt det trivielle. 

Hvem skal drive KunnskapsKuben? 
Driften kan være en samarbeid mellom flere. Hvilke dette skal være er ikke avgjort. Type ressurser som trengs for å 
muliggjøre driften er; booking og gjennomføring av arrangementer, planlegging av et variert tilbud gjennom året, drift 
av café, kvalitetsikring og godkjenning av innhold på foredrag og arrangementer. Stedet bør være en arena for nye 
konstellasjoner. Jeg ser for meg et samarbeid mellom noen i disse bransjene: Kultur, utdanning, journalistikk, ideelle 
organisasjoner, event/booking. 

Dette er viktig i dag fordi kunnskap er gøy og gir muligheter for alle. Jeg ønsker at BG14B har kunnskapssamfunnet i 
fokus. Glede ved kunnskap er viktig for den enkelte og mestringsfølelse her kan føre til at flere velger å ta høyere 
utdanning. I dag er dette viktig fordi vi står ovenfor mange nye utfordringer, spesielt klimautfordringer. Med kunnskap 
kan vi i Norge få til en overgang fra oljedrevet økonomi til en grønnere, en mer kunnskapsdrevet økonomi, dersom 
flere velger høyere utdanning. Men kunnskap er også viktig for de som er forbi utdannings-fasen, for å holde seg 
engasjert, aktive og glade. 

Det finnes ingen lignende steder i Oslo eller Norge. Kunnskapstanken bør ligge ved siden av Oslo S fordi det vil være 
lett å ta en tur innom, og fordi det er via toget mange kommer inn til Oslo. 



Vedlegg 1_Kunnskapstanken_ Lene Bakke Jacobsen



Vedlegg 2_Kunnskapstanken_ Lene Bakke Jacobsen


