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Kallmyr vil teste
gatemusikanter
C Ønsker audition for å luke ut dem som plager omgivelsene
Det skal bli vanskeligere
å spille på gaten i Oslo
hvis byråd Jøran Kall-
myr får det som han vil.
Gatemusikant Lawrence
synes det er et positivt
forslag.

ELDRID OFTESTAD
JAN TOMAS ESPEDAL (foto)
I 30 år har Lawrence spilt gate-
musikant i Oslo. Han har ikke
noe imot at miljø- og samferd-
selsbyråd Jøran Kallmyr (Frp)
vil stille krav til byens gatemu-
sikanter, slik at de må gjennom
en audition før de eventuelt får
lov til å spille på gaten.

– Det er et bra forslag, for at
ikke hvem som helst kan få spil-
le på gaten. Men det bør være
musikkfaglige folk som be-

stemmer hvem som skal få lov
til å spille, mener gatemusikan-
ten på Egertorget.

Dette er det beste stedet å
spille i Oslo, mener Lawrence.
Han synes det allerede er blitt
strengere å spille på gaten i Os-
lo.

– Tidligere var det mulig å
spille i parker, men det er ikke
lov lenger. På 80-tallet var det
mye bedre, for da trengte vi
ikke bruke forsterkere. Det må
vi nå, siden det er så mye støy
fra butikkene, forteller gatemu-
sikanten.

Samme sangen om ig jen
Jøran Kallmyr synes det er for
mange personer som setter seg
ned med tiggekopp og spiller
samme sangen om og om igjen
kun for å tjene seg noen kroner.
Det er disse gatemusikantene
byråden ønsker å fjerne.

– Vi skal selvfølgelig fortsatt
ha gatemusikanter, fordi det er

et hyggelig innslag i bybildet.
Men jeg vil innføre ordninger
tilsvarende de som gjennomfø-
res i London og Paris for å kvali-
tetssikre dem.

Byråden ser for seg en gruppe
bestående av representanter
fra næringslivet og musikk-
bransjen, som bestemmer
hvem av gatemusikantene som
skal få lisens.

– Da blir det denne grup-
pens smak som avgjør hvilke
gatemusikere som får lov til
å spille?

– Ja, men det skal ikke være
slik at denne gruppen må like
musikken for at den skal kom-
me gjennom nåløyet. Det vik-
tigste for meg er å hindre gate-
musikanter som egentlig bare
plager omverdenen med støy,
sier han.

Skeptiske politikere
Flere i bystyrets samferdsels-
og miljøkomité reagerer på

Kallmyrs sitt forslag.
– Merkverdig, utbryter Rune

Gerhardsen (Ap), leder i bysty-
rets komité. – Jeg kan forstå at
enkelte ansatte i butikker kan
føle seg plaget når gatemusi-
kanter spiller rett utenfor vin-
duet deres, men det må ikke gå
så langt at vi forbyr dem å spil-
le. Jeg synes gatemusikanter er
spennende, og enten de er gode
eller ikke, har de en plass i by-
bildet.

Heidi Rømming (SV) frykter
at et slikt reguleringsforslag
kan føre til at mangfoldet blir
borte.

– Gatemusikantene er et fro-
dig innslag i byen. Det er flere
hensyn å ta her, men jeg er
skeptisk til at alt skal reguleres
så voldsomt, sier hun.

– Hvis det er noen som reage-
rer på at gatemusikanter lager
støy, har de mulighet til å gå til
politiet. Jeg synes ikke audition
er veien å gå for å regulere den-
ne virksomheten. Dette er gjer-
ne snakk om fattige mennesker
som spiller på gaten for å tjene
seg en liten slant, noe jeg synes
er helt uproblematisk, sier Ing-
rid Baltzersen (R).
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Miljø- og samferdselsbyråd
Jøran Kallmyr (Frp).

Gatemusikant Lawrence har spilt i Oslo sentrum i 30 år. Han har ikke noe imot at det stilles strengere krav til hans egen stand.

Vil ha ro i byens grønne lunger
I sommer skal det
være stille i parken.
Miljø- og samferd-
selsbyråd Jøran Kall-
myr (Frp) vil at Oslos
befolkning skal slip-
pe støy når de slap-

per av i parkene.
– Det skal ikke bli

ulovlig for folk å
samles i lystig lag og
spille kassegitar.
Men det er de feste-
ne i parker som fører

til uro og bråk, som
vi vil slå ned på, sier
byråden.

Han forteller at det
er politiet som skal
passe på at roen rå-
der i parkene.


