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Jeg tror heldigvis Olav 
Bakken Jensen tar forfer-
delig feil i gårsdagens Klas-
sekampen, når han er redd 
for at skoleuniformer skal 
føre til større (klasse)-for-
skjell mellom skolene i 
Norge. 

På NRKs Debatten for et par 
uker siden hørte vi at sjøl 
hun som hadde gått på 
engelsk skole og brukt 
uniform der, faktisk hadde 
kommet til at det virket 
samlende i positiv retning. 
Dette på tross av at hun 
hadde mislikt det mens 
hun gikk der. Hun antydet 
ikke noe om forskjeller 
mellom skoler. 

«Uniformen» her til 
lands kan jo sjølsagt ikke 
bli noe i nærheten av den 
engelske. Trond Blindheim 
fra BI, som var den som 
drev fram debatten denne 
gangen, snakket om en 
hettegenser og olabukse. I 
Peru brukte de joggedres-
ser. 

Sjølsagt vil en genser få 
skolens merke, men at 
dette skal føre til mer 
rivalisering mellom skoler, 
tviler jeg sterkt på. Uansett 
hva slags frislipp av 
privatskoler den nye 
regjeringen måtte legge 
opp til.

Og så vil det ha en annen 
stor fordel: Man slipper 
forhåpentligvis – om ikke 
hijab i barneskolen, selv 
om det er lov å drømme 
– lange, bevegelseshem-
mende skjørter på jenter. 

Elisabeth Reehorst,
medlem av SV

elisreeh@frisurf.no

Befriende  
uniformer
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Reguleringsplanen for 
Bjørvika ligger for tiden til 
høring. Riksantikvaren har 
senest i oktober i år igjen 
minnet om at Lambda er i 
konflikt med gjeldende 
regulering og intensjonene i 
Bjørvikaplanen. Hovedgrepet 
i den gjeldende plan er høy 
bebyggelse i bakkant og 
nedtrapping mot sjøen. To 
konsekvenser av denne 
konflikten kan utdypes:

1. Operaen er fredet. Byggets 
utforming, med sine skråfla-
ter ned mot sjøen, forholder 
seg til reguleringsplanen og 
er løst nærmest 
som en illustrasjon 
av denne. Det var 
ikke på tale med 
endring av regule-
ringshøyden eller 
bygging av domi-
nerende høyhus i 
nabolaget da 
Operaen ble 
tegnet og vant 
konkurransen i 
2000. Heller ikke 
mente arkitekter, 
jury eller politi-
kere den gang at det trengtes 
slike endringer for å «full-
føre» byggets estetiske 
intensjoner. 

Siden åpningen i april 2008 
har Operaen i sin omgivelses-
sammenheng stått som et 
stjerneeksempel på samtidig 
norsk arkitektur. Riksanti-
kvaren påpeker som avgjø-
rende at disse kvaliteter ikke 
svekkes ved endringer i 
reguleringsplanen. 

Illustrasjonen viser 
hvordan Lambda vil bryte 
Operaens opprinnelig 
tiltenkte virkning. Bruddet er 
et faktum, uansett hvilke 
situasjonsbetingede uttalel-
ser som har falt i eftertid: 
Lambda vil spolere Operaens 
hovedrolle som lavmælt 
midtpunkt og blikkfang i 
Bjørvika, og selv bli et 
gigantisk fremmedelement.

2. Paulsenkaias begrensnin-
ger har drevet forslaget i 
været og fremtvunget et 
konsept som innebærer en 
rekke tekniske, museumsfag-
lige og logistiske ulemper. 
Sterke innvendinger på disse 
punkter har siden 2009 vært 
reist mot Lambda. I tillegg 
skaper de begrensede 
adkomst- og parkeringsfor-
hold i området store uløste 
problemer. Omarbeidingene 
hittil har dels ignorert 
innvendingene, dels skapt 
nye problemer under forsøket 
på å løse dem. Det er ingen 
grunn til å betvile kvaliteten 
av det arbeidet som er nedlagt 
siden vinnerutkastet ble 
kåret. Desto klarere er det nå 
at selv den beste løsning av 
konseptet aldri kan bli bedre 
enn en nødløsning. Det er 
påvist at en større tomt med 

mulighet for et 
alternativt lavbygg, 
med god bakkekon-
takt, vil kunne gi 
optimale museums-
faglige løsninger, 
også hva gjelder drift, 
økonomi og sikker-
het. Man ville kort 
sagt kunne oppfylle 
elementære interna-
sjonale krav til et 
funksjonelt museum 
på et annet sted.

Fremfor alt er det 
skapt en situasjon som krever 
ad hoc omregulering av 
Bjørvika-området. At regule-
ringen skal endres i takt med 
utbyggingens uforutsigbare 
delløsninger er en selsom 
praksis, som røper et opp-
siktsvekkende fravær av 
helhetsplan og konsekvens-
analyse. Det uunngåelige 
spørsmål blir hvordan dette 
kunne skje. 

Svaret er velkjent: For åtte år 
siden, 7. desember 2005, 
vedtok bystyret enstemmig å 
utrede utbygging på Tøyen. 
Vedtaket ble fulgt av alterna-
tivutredninger som ga et 
realistisk grunnlag for en 
arkitektkonkurranse. Men 
byrådet hadde andre planer. 
Museet skulle til Bjørvika, av 
grunner som ikke måtte ut. 
De følgende års trenering og 
avtaler foregikk bak omhyg-

gelig lukkede dører. Saken 
havnet i en bakevje, med et 
utmattende tidsspille i en 
ugjennomtrengelig tåke av 
desinformasjon. En transpa-
rent, regulær prosess på det 
enstemmige bystyrevedta-
kets premisser kunne for 
lengst ha gitt et nytt, første-
klasses museum – dersom 
dette hadde vært byrådets 
primære mål. Det må dess-
verre betviles. Byrådets 
slagord «Lambda eller intet» 
er irreversibelt. At offentlige 
midler skal brukes på et 

unødvendig dyrt bygg av 
hensyn til utbyggernes 
fortjeneste lar seg ikke lenger 
skjule.

Samtidig har det eksiste-
rende museumsbygg på 
Tøyen, efter års kommunal 
vanskjøtsel, nå fått en lenge 
tiltrengt bevilgning på 40 
millioner. Museet har sagt seg 
fullt tilfreds med beløpets 
størrelse, som vil gå til 
vedlikehold og oppgradering. 
Dermed befinner hverken 
museet eller samlingene seg i 
en situasjon som gjør flytting 

Lambda-kolossen er et åpenbart brudd med den helhetlige planen for Bjørvika-området.

En gjøkunge i Bjørvika
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eller nybygg til en prekær 
hastesak, slik byrådet har 
hevdet som begrunnelse for 
Lambda som den eneste (!) 
løsning.

Andre argumenter for å flytte 
museet til Bjørvika, og 
dermed fremtvinge en 
situasjonsbestemt post 
festum omregulering, har 
vært sammenlignende 
byggepris og antatt besøksøk-
ning. Også disse tall, levert 
med reservasjoner selv fra 
byrådets egne konsulenter, 

har manglet all troverdighet. 
Byrådet valgte da en kampan-
jeform nær opp til simulert 
autisme, øyensynlig uten 
tanke på følgene for det 
offentlige debattnivå. Munch-
årets publikumssuksess har 
for øvrig vist at museets 
nåværende plassering er 
utmerket.

Det er altså tid til å besinne 
seg på utgangspunktet. Et 
kvalitetsmessig fremragende 
museum for Edvard Munchs 
kunst må være det indiskuta-
ble primære krav. Noe annet 

er kulturelt uansvarlig. Denne 
saken kom skjevt ut i starten, 
og er i dag et like traurig som 
tragisk resultat av politisk 
byttehandel og voteringstak-
tikk. Lengre fra utgangspunk-
tet var det knapt mulig å 
komme. Det er en situasjon 
som hverken PBE eller de 
politiske myndigheter bør 
kunne akseptere – like lite 
som offentligheten kan det. 

Erling Sigvard Skaug,
professor emeritus ved  

Universitetet i Oslo
esskaug@online.no
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SVENSKENES MANN: Direktør i NHO Service, Petter Furulund vil 
endre arbeidsmiljøloven for å ta hensyn til unge, svenske 
arbeidstakere.  FOTO: NHO SERVICE 

Direktør i NHO Service, 
Petter Furulund uttaler 
følgende i et intervju 
gjengitt på NHO Service 
sine nettsider 25. oktober: 
«Tenk også på arbeidsinn-
vandrerne som vi trenger for 
å få dekket den økte etter-
spørselen etter alskens 
tjenester. Tror 
du en ung 
svenske heller 
vil jobbe flere 
helger på rad 
og deretter få 
fri lenge nok til 
å dra hjem 
noen dager til 
Sverige, eller 
tror du hun eller han vil sitte 
på vent i en dårlig hybel i 
Oslo-området fordi vedkom-
mende ikke får lov til å jobbe 
som de vil? Vi er i beit for 
arbeidskraft og kan få 
problemer med å lokke 
arbeidsinnvandrere til 
Norge med stive regler.»

Furulund kan godt ha rett 
med hensyn til hva unge, 
svenske arbeidstakere 
ønsker seg av arbeidslivet i 
Norge. Men skal dette 
behovet være styrende for 
norsk arbeidsliv? Norske 
arbeidstakere har krav på 
forutsigbare og trygge 
jobber, hvor de får brukt 
kompetansen sin og verdset-
tes ved anstendig lønn og 
pensjon. Alle arbeidstakere 
må også gis muligheten til å 
ha et sosialt liv og å delta i 
lokalmiljøet sitt. Da kan de 
ikke jobbe døgnet rundt. 

NHO og Petter Furulund 
argumenterer ofte og heftig 

for at folk skal stå lenger i 
arbeid. Hvordan kan de 
klare det dersom arbeids-
tidsregler skal utformes slik 
at de må ha lengre arbeids-
dager? De arbeidstakerne vi 
snakker om, blant annet i 
pleie- og omsorgstjenestene, 
har krevende jobber som 
sliter på helsa. Furulund kan 
selv forsøke å gå for eksem-
pel doble vakter på et 
sykehjem. Våre eldre 
pleietrengende har krav på 

ansatte som 
kan yte sitt 
beste de timene 
de er på jobb. 
Det klarer ikke 
en helsearbei-
der som går på 
den ellevte og 
tolvte timen. 

Den arbeids-
formen Furulund tar til orde 
for, lar seg verken kombi-
nere med at folk skal stå 
lenge i jobb eller for å få ned 
sykefraværet.

Da Adecco-skandalen på 
Ammerudlunden sykehjem 
ble avdekket, drev de på den 
måten NHO-sjefen ønsker. 
Utenlandske arbeidstakere 
som overnattet på institusjo-
nen i løse kontraktsforhold 
til dårlig betaling. Beboer-
nes behov og kvaliteten på 
tjenestene ble underordnet 
kommersielle og driftsøko-
nomiske hensyn. Billig, 
ustabil arbeidskraft ble 
foretrukket. Vi lover NHO 
kamp mot en slik utvikling. 
Alle, både ansatte og de som 
har behov for tjenestene er 
best tjent med arbeidstakere 
som har hele, faste stillinger 
og som verdsettes og trives i 
jobbene sine.

Mette Nord,
leder, fagforbundet

NHOs  
partysvensker

Vi lover 
NHO 
kamp 

om en slik ut-
vikling

ARBEID
Mette Nord

Det er klart at når de velger en 
person som meg, så ønsker eierne 
en styreleder som deltar i debat-
tene.

Geir Lippestad til Aftenposten om 
at han blir styreleder i Agenda

Gjør en film det bra nok på kino, så 
vil en oppfølger komme. Det er ikke 

så rart når man tenker over det. 
De store studioene er som oss 
mennesker – de synes usikkerhet 
er en jævla bitch. 

Hasse Hope i Dagbladet

Fattigfolk trenger visst ikke 
fagbøker. Lausunger trenger visst 
ikke litteratur. 

Aslak Borgersrud om  
årelatingen av Gamle Oslo 

bibliotek i Dagbladet 

Jag kräver att den doktrin, som 
håller en person högre än en 
annan person, på grund av 
dennes hudfärg, religion, kön 
eller sexuella läggning, omedel-
bart och för alltid, diskrediteras, 
suddas ut och överges.

Jason «Timbuktu» Diakité  
da han fikk pris for sitt  

engasjement mot rasisme 
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