20

|

Meninger

|

fredag 14. oktober 2016

Prisen til Dylan
er et absolutt
mageplask
Svenska Akademien elsker å
overraske. Det har vi visst lenge.
Liksom at man med jevne mellomrom gjør pinlige feil. Tenk
bare på prisvinnerne Dario Fo,
Gao Xingjian, Elfriede Jelinek og
Herta Müller.
Men litteraturprisen til Bob
Dylan er den største overraskelsen i manns minne og et absolutt mageplask.
Tidligere akademimedlemmer
med et godt litterært gehør - Artur Lundkvist, Knut Ahnlund, Johannes Edfelt - vrir seg i graven
av sorg og forskrekkelse.
Visst har Bob Dylan som ingen
annen fornyet den amerikanske musikktradisjonen. Tekstene
hans er presise, klare og rytmiske på en måte som gjør ham til
en mester i nåtidens musikkverden. I sin lyrikk skriver han utvilsomt mer dyptborrende enn de
aller fleste musikere. Men er det
virkelig riktig å skjenke ham verdens fineste litteraturpris?
Burde ikke Svenska Akademien i stedet oppmuntret Polarpris-juryen å gi ham musikkprisen en gang til?
For tåler Dylans lyrikk virkelig
å jevnstilles med poesi som flyter ut av pennene på Nobelpriskandidatene Adonis, Ko Un, John
Ashbery, Bei Dao, Les Murray eller Friederike Mayröcker?
Og har tekstene hans høyere
litterær verdi enn verker skrevet av amerikanske forfattere
som Philip Roth, Dom DeLillo,
Ann Carsson, Joyce Carol Oates,
Richard Ford, Thomas Pynchon,
Cynthia Ozick?
For meg er svaret på disse
spørsmålene klart og enkelt:
NEI!
En av Svenska Akademiens viktigste oppgaver med årene har
vært, ved hjelp av Nobelprisen, å
bidra til oppmerksomhet rundt
et viktig, men forbigått, forfatterskap. Noe som knapt kan sies
om Dylans.
I Stockholm er det i årevis blitt
spøkt med at Nobelprisen skulle
gå til visesangeren og låtskriveren Bob Dylan. Nå har de 18
akademimedlemmene gjort alvor av spøken. Dermed har man
ofret verdens høyeste litterærere utmerkelse på populismens
alter.
Litteraturverdenen forundres,
og Robert Zimmerman synger i
dusjen:
The times they are a-changing.
Gabi Gleichmann
forfatter

I dag er det grunnstensnedleggelse for
det nye Munch-museet i Bjørvika. Det
nye Munch-museet er nå i ferd med å
bli politisk felleseie, skriver artikkelforfatterne. Foto: Ørn E. Borgen/Hans O.
Torgersen

I dag legges grunnstenen til Lambda. Mye som er skrevet om arbeidet
for å realisere Munch-museet i Bjørvika, bygger på fantasier.

Lambda vil styrke Oslo
som internasjonal kulturby
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og ikke på fakta.
Vi deltok i de politiske samtalene og de
faglige prosessene som førte frem til valget av tomt og arkitektonisk løsning. Nå
kan tiden være inne til å si noe om hva
som virkelig skjedde for åtte år siden, og
hvorfor det skjedde.
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I dag er det grunnstensnedleggelse for
det nye Munch-museet i Bjørvika. Det vil
gi Munchs testamentariske gave det museet den fortjener.
Mye har vært skrevet om arbeidet for å
realisere museet. Mye bygger på fantasier

Nye sikkerhetstiltak

Behovet for å oppgradere Munch-museet
var kjent allerede for 20 år siden, men bevilgningene svarte ikke til behovene. Etter ranet av Skrik og Madonna i 2004, ble
forholdene uholdbare. 40 prosent av utstillingsarealet gikk tapt på grunn av nye
sikkerhetstiltak.
Det ble tidlig klart at en ombygging på
Tøyen ville bli kostbar og vanskelig. I 2005
foreslo byrådet å legge det nye Munchmuseet til Vestbanen. Årsaken var at kommunen skulle kjøpe tomten bak Vestbanebygningen av staten og sørge for nye
lokaler til Deichmanske hovedbibliotek,

men kvartalet hadde plass til langt mer
enn biblioteket.
Ikke enige

I bystyret ble det flertall for å flytte
Munch-museet med 30 mot 29 stemmer.
Dette flertallet var derimot ikke enige
om hvor museet skulle ligge. Vestbanetomten fikk 27 stemmer, mens tre representanter overraskende foreslo Bjørvika,
men uten at fantes noen tomt. Derfor var
det ikke annet å gjøre enn å fortsette på
Tøyen.
Det kom nye opplysninger og nye utredninger. Disse viste at det ville bli så
komplisert og kostbart å gjennomføre
ombygging, riving og nybygg på Tøyen,
at det var bedre å bygge et nytt museum
et annet sted. Spørsmålet var hvor.
Udemokratisk kupp

Byrådet sendte et notat til bystyrets kultur- og utdanningskomité om dette i
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re med denne løsningen:
Den første var at staten var villig til å
kjøpe tilbake Vestbanetomten til kulturformål. Hvis ikke, var det ikke mulig å finansiere tomtene. Dette var bakgrunnen
for at vi tok kontakt med daværende kulturminister Trond Giske, for å høre om
staten kunne tenke seg å legge Nasjonalmuseet dit.
Den andre forutsetningen var at
Munch-museet og hovedbiblioteket kunne få de beste tomtene ved Bjørvika, selv
om det betydde at gevinsten for grunneierne ble mindre. Dette var grunnen til
at byrådet søkte støtte, blant annet fra
Venstre, for å påvirke Oslo havn og HAV
eiendom.
Ble ikke presset

Begge forutsetningene ble oppfylt:
Vestbanetomten løste statens problem
med nytt Nasjonalmuseum, siden prosessen hadde gått i vranglås på Tullinløkka.
Trond Giske ga oss den raske avklaringen
Oslo kommune trengte.
Oslo havn og HAV eiendom var villige
til å selge de beste tomtene i området til
museet og biblioteket, selv om de egentlig var satt av til næringsformål. Det er
derfor slett ikke sant at Oslo kommune
ble presset av Oslo havn og HAV eiendom til å velge Bjørvika, slik noen stadig
påstår. Det var motsatt. Vi vet det, siden
vi deltok i møtene og tok initiativ til forhandlingene.
Forslagene om å selge Vestbanekvartalet til staten og flytte hovedbiblioteket og
Munch-museet til Bjørvika, ble presentert
på en felles pressekonferanse med kulturminister Trond Giske. Statens kjøp av
Vestbanetomten var jo nøkkelen både til
å reise det statlige Nasjonalmuseet og de
to kommunale kulturinstitusjonene. Deretter var det opp til bystyret om det ville
akseptere forslagene eller ikke. Det ville
bystyret.
Fastsatte vilkår

2006. Kultur- og utdanningskomiteen tok
notatet til orientering, men ba byrådet
komme tilbake med en egen sak om lokaliseringen av museet. I 2008 fremmet byrådet forslag for bystyret om å kjøpe tomt
og bygge museet i Bjørvika. Dette fikk er
bredt flertall.
Enkelte debattanter og fremstående arkitekter har kalt det for et udemokratisk
kupp at byrådet lanserte dette forslaget
på en pressekonferanse før bystyret hadde behandlet saken. Men den offentlige
debatten må nødvendigvis komme før en
sak blir behandlet. Ellers ville det jo ikke
blitt noen diskusjon før saken er avgjort.
Hva skjedde?

Men hvorfor Bjørvika? Og hva skjedde før
lanseringen?
For å svare må vi vende tilbake til planene for hovedbiblioteket på Vestbanen.
I 2008 var arbeidet i ferd med å havarere.
For å fylle bygningen, var det behov for
en stor kulturinstitusjon til, men det var
ingen som ville eller kunne. Prosjektkontoret i Kulturetaten ønsket derfor å se på
andre alternativer for biblioteket – helst
ved Oslo S og Bjørvika.
Dermed ble det naturlig å undersøke
om også det nye Munch-museet kunne
bygges i dette området. Disse tankene utkrystalliserte seg i møter mellom kulturetaten og byrådet våren 2008.
To forutsetninger

To forutsetninger var viktige for å gå vide-

m

Endelig oppfyller Oslo
kommune det ansvaret
byen fikk med den enestående testamentariske
gaven fra Edvard Munch

I tillegg til Høyre og Frp, hadde byrådet
fått støtte fra KrF og Venstre før forslagene ble lansert – Venstre hadde jo foreslått
Munch-museet til Bjørvika tre år tidligere. Også SV hadde varslet støtte til et
Munch-museum i Bjørvika, forutsatt at
det kom alternative planer for Tøyen.
På sensommeren 2008 vedtok bystyret
med nesten to tredjedels flertall at det
nye museet skulle ligge i Bjørvika, og at
det skulle avholdes en internasjonal arkitektkonkurranse. Noen mener at Oslo
kommune lot et eiendomsselskap styre
arkitektkonkurransen om de to kulturbyggene i Bjørvika. Dette er feil. Det var
bystyret som fastsatte vilkårene for arkitektkonkurransen.
HAV eiendom som forvalter kommunens og havnens eiendommer i området,
fikk i oppdrag å gjennomføre konkurransen. Juryen med sterk internasjonal
deltagelse var enstemmig. Kommunens
egne fagetater skulle deretter stå fritt til å
vurdere juryens avgjørelse og gi sine råd
på selvstendig grunnlag. Rådene de ga,
var krystallklare: Vinnerutkastet «Lambda» var best.
Bystyret valgte vinnerutkastet med
bredt politisk flertall i 2009.
Politisk felleseie

Historien var ikke slutt med dette. I ettertid endret et par partier standpunkt,
slik at det likevel ble flertall mot å bygge i
Bjørvika. Det ble nye utsettelser. Deretter
ble det flertall for å bygge museet likevel,
men prosessen og omkampene etterpå er
en annen historie.
Det nye Munch-museet er nå i ferd med
å bli politisk felleseie. Også ordføreren og
det sittende byrådet har bidratt til dette
ved å legge partipolitisk prestisje til side
og avvise forsøk på enda en omkamp. Endelig oppfyller Oslo kommune det ansvaret byen fikk med den enestående testamentariske gaven fra Edvard Munch. Det
nye museet vil styrke Oslo som internasjonal kulturby.
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 år jeg til våren avslutter min bachelor
N
ved BI, vil jeg tjene mindre enn guttene i
klassen. Noe har våknet.

Jeg er blitt
feminist, det er
pengenes skyld
Debatt
Thea Rustad
Dyvesether
student

I løpet av mitt 24-årige liv har ordet
feminist aldri berørt meg. En feminist har for meg vært en middelaldrende dame i knelange skjørt som
hater menn, gjerne med hår under
armene. Den tiden er forbi.
Sannheten er at feminisme ikke
har vært noe jeg har trengt å forholde meg til, det har for meg tilhørt
en epoke lenge før jeg ble født. Jeg
har ikke lukket øynene for kvinnekampen, jeg har bare ikke forstått
den. Kall meg gjerne uvitende, egoistisk og kanskje grådig, men det er
først nå, når jeg selv kjenner frustrasjonen over lønnsforskjellen mellom kjønnene at jeg ser ordet feminisme i nytt lys.
I vantro på skolebenken

I BIs årlige arbeidsmarkedsundersøkelse kommer det frem at menn
tjener 10,4 prosent mer enn kvinner
etter endt bachelorutdanning. Det
utgjør en forskjell på 40.490 kroner
i året. Man trenger ikke en bachelorgrad for å konkludere med at det
er urettferdig. Takket være min favorittforeleser og den selverklærte
feministen Gerhard Schjelderup,
ble jeg oppmerksom på hva jeg hadde i vente. En mannlig feminist? Det
var mye nytt å ta innover seg fredag
26. august, og det var på tide å revurdere alle mine fordomsfulle antagelser om damen i det knelange
skjørtet. Virkelig på tide.

Hvorfor skal Fredrik tjene mer?

Fredrik og jeg er begge 24 år. Vi studerer det samme, og om et år vil
vi sannsynligvis søke på de samme jobbene. Skal Fredrik da tjene
40.490 kroner mer enn meg?
Hvorfor er det slik?
Det er mange teorier om det. Bente Abrahamsen er forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har
uttalt til forskning.no at kvinner
har en tendens til å nedprioritere
drømmen om høy inntekt når de
velger jobb. Samtidig er det mange
som mener at menn er flinkere til
å forhandle lønn enn kvinner. Men
alt dette kan jo ikke bare være oss
jenters feil.
Er ikke dette en ukultur? En ukultur som virkelig bør endres? Pål
Schøne, samfunnsforsker på likestilling, fortalte i E24.no i fjor at
lønnsgapet bare øker når kvinner
får barn. Tapt tid i arbeidslivet betyr tapt inntekt. Det gir visst ingen
økonomisk gevinst å sørge for at en
ny generasjon blir stablet på beina.
Hvis jeg da ikke får en sønn. Han vil
jo ha en lysende økonomisk fremtid. Akkurat som Fredrik.
Det måtte økonomisk urettferdighet til før jeg kastet meg inn i kampen, men jeg skal kjempe.
Som jente 24 år har jeg flere utfordringer enn jeg trodde. Mange av
dem gleder jeg meg til å ta fatt på,
men den uforståelige lønnsforskjellen oppleves både unødvendig, og
ikke minst urettferdig. Jeg trodde vi
var kommet langt i 2016, men det er
tydeligvis lenge til vi er i mål. Min
tid på BI er snart forbi, og om ni
måneder skal jeg ut i arbeidslivet.
Dette er definitivt slutten på tiden
som uvitende jente, og starten på et
liv som opplyst kvinne. Og feminist.
Ja, jeg.

Finansministerens talltriksing
fører folket bak lyset
Når Siv Jensen (Frp) sier at justissektoren får over 2 milliarder mer,
er det er å narre befolkningen. Ministeren vet at det ikke er riktig når
hun fremstiller det som om budsjettet fører til mer og bedre politiarbeid. Forventningene blir høye
når vi skal få over 2 mrd. mer. Av de
2,26 mrd. spises 398 millioner opp
av lønns- og prisstigning, videre er
1,45 mrd. kroner en overføring av
pensjon. Mesteparten av de over to
mrd. er borte før man rekker å kle
opp en ny politibetjent. Justisministeren har solt seg i glansen av 300
millioner frie kroner til politidistriktene, men når vi trekker fra for

effektivisering av drift og innkjøp
og besparelser med digital post,
står vi igjen med 156 millioner i frie
midler, mens andre poster på budsjettet er underfinansiert. Å få enda
flere effektiviseringskutt, mens vi
skal oppbemanne og derfor ikke
kan hente ut hele gevinsten av tiltakene, ser ut til å være noe finansministeren ikke er opptatt av. Om
det står igjen en eneste frisk krone
til politimestrene til slutt, gjenstår
å se.
Carl Marius Michelsen
leder,
Norsk tjenestemannslag,
Politiet

