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Apsolutt kritikk 
Av INGAR JOHNSRUD og FRANK ERTESVÅG

Oslo Arbeiderparti
har stått så steilt
på at Munch-muse-
et skal ligge på
Tøyen, at det bor-
gerlige byrådet i
Oslo til slutt fikk
SVs støtte for et
nytt museum i
Bjørvika. I bytte
fikk SV en tiltaks-
pakke på Tøyen.

En rekke Ap-po-
litikere står nå
frem og uttrykker
glede over at saken
endelig er løst. 

Flere er skeptiske til strate-
gien Oslo Arbeiderparti og va-
raordfører Libe Rieber-Mohn
valgte.

Et paradoks
– Ap burde vurdert å bli med i
forhandlingene om Munch-
museet hvis det på noe tids-
punkt var åpning for dette.
Mitt inntrykk har vært at det-
te egentlig har vært et spørs-
mål om hvor mye byrådet
måtte legge i vektskålen for
Tøyen for å få på plass Lamb-
da. Hvis det er tilfelle, tror jeg
SV og Ap sammen kunne fått
til en bedre avtale for Tøyen
enn hva SV har gjort alene, si-
er leder for bydelsutvalget i
Grorud, Jack Grimsrud.

Grimsrud mener
fortsatt at museet
helst burde ha lig-
get på Tøyen. Det
samme mener
stortingsrepresen-
tant fra Oslo, Hå-
kon Haugli. Men
han er glad for at
Oslo bystyre nå
har kommet frem
til en løsning.

– Det er viktig
for byen, og viktig
for kunsten. Men
det er et paradoks

at det må en museumskabal
til for å få oppmerksomhet
om Tøyen.

– Burde Ap vært en del av den-
ne avtalen?

– Det er våre politikere på
rådhuset som må svare på
det. Men det er klart at en så
viktig sak ville vært tjent med
et samlet bystyre.

– Det er nok mulig vi burde
vært en del av denne avtalen.
Politikk er å påvirke beslut-
ningsprosessene. Det har vi
ikke gjort her, sier Steinar Ar-
nesen, leder for bydelsutval-
get i Bjerke.

– Jeg skal ærlig innrømme
at jeg jublet da nyheten om
Munch-museet til Bjørvika
ble kjent, sier tidligere stor-
tingsrepresentant Saera
Khan.

– Det viktigste for meg har
vært at Oslos borgere får et
godt Munchmuseum, og at det
skjer raskt, sier hun.

Kahn mener avtalen mel-
lom SV og byrådet vil gi Tøy-
en-området et skikkelig løft.

– Det er trist at Ap ikke er
arkitekten bak denne avtalen.
I denne saken gikk vi oss fast i
et spor, og har ikke hatt mot
nok til å snu.

Tar ikke selvkritikk
Ap-gruppeleder i Oslo bysty-
re, Libe Rieber-Mohn, fasthol-
der at det var riktig å stå fast
på valgløftet om Tøyen som
eneste riktige stedsvalg for et
nytt museum.

– Akkurat som Høyre har
Kåre Willoch, Astrid Nøkle-
bye Heiberg og flere andre
som er mot Lambda, finnes
det sikkert noen i Ap som ikke
ønsker Tøyen, men dette har
vært enstemmig vedtatt på
årsmøte og i kommunevalg-
programmet, skriver Libe Ri-
eber-Mohn i en sms til VG.

– Flere i Ap mener Ap burde
vært en del av avtalen om løs-
ning. Har du vært for opptatt av å
stå på prinsipper?

– Frem til tirsdag lå det an
til å bli flertall for arkitekt-
konkurranse på Tøyen. Det
flertallet forsvant da SV snud-
de. Vi ante ikke at SV forhand-
let. Tvert imot ga SV uttrykk
for at de var enige med oss.

Else May Botten, stortingsrepre-
sentant fra Møre og Romsdal: 

– Det høres ut som en god løs-
ning at Munch-museet blir plassert
i Bjørvika. Det har vært muligheter
til å sette seg ved forhandlingsbor-
det for å finne en løsning. Noen har
gjort det.

Sigvald Oppebøen Hansen,
stortingsrepresentant fra Telemark:

– Jeg er glad for lokaliseringen i
Bjørvika. Jeg forstår Libe, hun har
kjempet for Tøyen. Hun har stått
ved partiets løfte fra kommune-
valgkampen. 

Arild Stokkan Grande, stor-
tingsrepresentant fra Nord-Trøn-
delag:

– Etter at denne saken har tatt
vinter og vår, var det deilig å få en
avklaring. 

Tove Karoline Knutsen. Stor-
tingsrepresentant fra Troms:

– Jeg er glad for en avklaring
etter at dette nå har drøyd veldig
lenge. Når det gjelder Oslo Ap har
jeg stor forståelse for at de gikk inn
for Tøyen og en oppgradering av
området. 

Sonja Alice Steen, fylkesordfø-
rer i Nordland:

– Det viktigste var at vi nå fikk en
løsning og at vi får et nytt musum
som kan rettferdiggjøre Edvard
Munch sine arbeider. 

Ole Haabeth (Ap), fylkesordfø-
rer i Østfold:

– Jeg er veldig fornøyd med løs-
ningen man nå har kommet frem
til. Dette har vært en ørkenvand-
ring uten like, og jeg har undret
meg over at man ikke har kommet
frem til en avtale tidligere.
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Sentrale Ap-politikere mener partiet burde
vært en del av avtalen om Munch-museet.

STÅR PÅ SITT: Ap-gruppeleder i Oslo bystyre, Libe Rieber-Mohn.
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