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HÅP: Vi håper 
Høyre vil finne 
tilbake til tidligere 
entusiasme for 
nytt Munch-muse-
um på Tøyen, sier 
Aps varaordfører 
Libe Rieber-
Mohn, etter å ha 
gitt høyrebyrådet 
en kjempesmell. 

Av Alf Skjeseth

– Hvordan er det å være 
syndebukk for Kultur-Norges 
raseri over at et nytt Munch-
museum fortsatt er i det blå?
– Som gruppeleder for Oslo 
Arbeiderparti må en tåle at 
det stormer, det er en del av 
jobben. Men jeg må si det er 
urimelig å gi Oslo Ap ansvaret 
for vingling og forsinkelser i 
arbeidet for et nytt Munch-
museum. Vi har i flere tiår 
hatt vårt standpunkt, mens de 
fleste andre partier har skiftet 
mening opptil flere ganger. 
Hadde det vært opp til oss, 
ville et flott, nytt museum på 
Tøyen stått klart allerede.

– Ble du overrasket over at det 
kom så mange heftige reaksjo-
ner så seint, i en sak der 
utfallet har vært klart siden 
valget i høst?
– En kan lure på hvor mange av 
de mest engasjerte museums-
forkjemperne var da man vra-
ket Tøyen i 2005 og startet en 
ny ørkenvandring. Jeg forstår 
skuffelsen blant kunstnere og 
Munch-elskere som ikke følger 
så nøye med på de politiske 
prosessene. Jeg deler beklagel-
sen over at dette har tatt så 
lang tid. Men alle må ta inn 
over seg som en politisk reali-
tet at det ikke er flertall i bysty-
ret for Lambda i Bjørvika. 
Hadde ikke bystyret nå vedtatt 
å utrede to alternativer, ville 
hele prosessen stanset opp.

– Hva skjer nå?
– Nå vil byrådet sette i gang 
utredning av de to alternati-
vene, Tøyen eller Nasjonalgal-
leriet på Tullinløkka. Det er 
viktig med en objektiv vurde-
ring så raskt som mulig, tids-
fristen er 1. juli neste år. Kul-
turbyråden sier han er innstilt 
på en god dialog med oss. Med 
en god utredning trenger ikke 
prosessen bli mye forsinket, 
og her planlegger vi et bygg 
for veldig mange år framover. 
Operaen i Bjørvika ble to år 
forsinket på grunn av strid om 
plasseringen, og det er ingen 
som gråter for det i dag.

– Er det mulig å finne en 
samlende løsning, i en sak 
med så mye vondt blod og 
sprikende meninger?
– Vi har godt håp om å komme 
fram til et bredt flertall for Tøy-
en, ved at Høyre finner tilbake 
til den begeistringen de hadde 
for Tøyen så seint som i 2005. 
Når alle nå sier at det viktigste 
er å få på plass et nytt museum 
innen overskuelig tid, må det 
få praktisk betydning for for-
handlingsvilje og samarbeids-
evne hos alle partier. 

– Lambda manglet to stemmer 
og er utredet for mer enn 100 
millioner. Kan dette alternati-
vet endelig avskrives?

– Byrådet har gått på et stort 
prestisjenederlag, og det er 
forståelig at det sitter langt 
inne å skrinlegge prosjektet. 
Men etter bystyrets vedtak er 
det ikke bare å dra Lambda 
opp av skuffen igjen når det 
passer. Det vil i så fall kreve 
en omfattende runde med for-
maliteter. Derfor tror jeg ikke 
dette vil bli et realistisk alter-
nativ.

– Fremskrittspartiet har skiftet 
syn tidligere. Hvordan skal 
dere overtale dem til å gå inn 
for Tøyen?
– Fremskrittspartiet har ikke 
stilt seg avvisende til Tøyen, 
og det tar vi som et positivt 
tegn. Men ved så store pro-
sjekter er det alltid best med 
et breiest mulig flertall bak, 
og derfor vil vi ha dialog med 
flere enn Frp.

– Er det pinlig å havne i seng 
med Frp og den ikke spesielt 
kunstinteresserte Carl I. 
Hagen i motstanden mot 
Lambda?
– Fremskrittspartiet har vin-
glet, og det blir useriøst når 
Hagen åpner for å finansiere 
et nytt museum ved å selge 
verker av Munch. Men det blir 
latterlig å beskylde Oslo Ar-
beiderparti for å løpe etter 
Frp. Vi mener det vi mener, og 

vi har kjempet for dette i Os-
lo-politikken lengre enn Frp 
har eksistert.

– Hva er galt med Frps ønske 
om å legge nytt Munch-muse-
um til Nasjonalgalleriets 
bygning?
– Jeg tror ikke det er realistisk. 
Plassen blir for liten, det vil ta 
veldig lang tid før Nasjonalgal-
leriet flytter ut, og faglige rap-
porter viser at det må gjøres 
enormt kostbare arbeider med 
grunnforhold, klima og sikker-
het. Jeg tror dette vil komme 
klarere fram når de to alterna-
tivene utredes parallelt.

– Det blir hevdet at arven etter 
Munch er for stor til å skulle 
forvaltes av kommunale 
politikere?
– Jeg har stor respekt for 
kunstnere, arkitekter og an-
dre fagfolk, men beslutninger 
som denne må fattes av folke-
valgte politikere som har an-
svaret for budsjettene. Hvem 
skulle ellers gjøre det? Slike 
vedtak kan ikke fattes av et 
årsmøte for arkitekter, som 
for øvrig også er sterkt uenige 
seg imellom.

– Kan du forklare dem som 
ikke er kjent i Oslo hvorfor 
Tøyen vekker så sterke 
reaksjoner, for og mot?

– Jeg forstår ikke den aggres-
sive språkbruken mot Tøyen 
fra de borgerlige partiene. 
Det virker som om det er vik-
tigere å hindre et nytt muse-
um på Tøyen enn å få et nytt 
museum. Tøyen blir framstilt 
som en bakgård langt uti øde-
marka. Riktignok har høyre-
sida nedprioritert Tøyen-om-
rådet og Munch-museet i 
mange år, men det er ikke 
Tøyens skyld. Tøyen har store 
grønne områder og naturvi-
tenskapelige museer med fle-
re hundre tusen besøkende, 
som skal rustes kraftig opp. 
Oslo skal vokse mye i årene 
som kommer. Tøyen bør bli 
det nye sentrum i Oslo øst. 
Det tar kortere tid fra sen-
trum til Tøyen enn til områ-
det der Lambda skulle ligget, 
og et nytt Munch-museum vil 
bli knutepunkt for en moder-
nisert kollektivtrafikk på øst-
kanten.

– Er du og Ap i utakt med 
grasrota i denne saken?
– Tvert imot. Det er ikke alltid 
de som roper høyest og får 
størst medieoppmerksomhet, 
som representerer grasrota. 
To ferske målinger bekrefter 
at et klart mindretall i Oslo 
støtter Lambda, sier Libe Rie-
ber-Mohn.
 alfs@klassekampen.no

Oslo Ap tror på samling om Munch på Tøyen:

Vil omvende Høyre

VINNER: Oslo Ap og Libe Rieber-Mohn tapte kommunevalget, men har i striden om Munch-museet påført byrådet er stort nederlag.  
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n Oslo bystyre vedtok onsdag å skrinlegge det 
såkalte Lambda-prosjektet for et nytt Munch-
museum i Bjørvika, mot byrådspartienes stemmer.

n Ap, SV, Rødt, De Grønne og Fremskrittspartiet 
utgjorde flertallet, men disse er uenige om hvor et 
nytt museum bør ligge.

n Munch-museet på Tøyen ble åpnet i 1963, og 
har lenge vært for lite og gammeldags.

n Oslo Arbeiderparti og varaordfører Libe Rieber-
Mohn har lenge kjempet for et nytt Munch-muse-
um på Tøyen. Dette skal nå utredes på et halvt år, 
sammen med Frps førstevalg Nasjonalgalleriet.

Munch-
museet:

MOT  
VEGGEN

Navn: Libe Rieber-Mohn
Stilling: Varaordfører og 
gruppeleder for Ap i Oslo
Aktuell med: Munch-museet


