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Forvirret? Sjekk selv!
DØDSHJELP
Morten Horn

Ole Peder Kjeldstadli (Klasse-

kampen, 5. januar) bestrider
min framstilling av dødshjelpslovgivningen internasjonalt. Lesere med tilgang til
internett kan sjekke dette
selv: I Tyskland, California og
Canada handler mye av den
offentlige debatten nettopp
om at dødshjelpslovene er
vedtatt fort og gæli. For
Canadas del: At Høyesteretts
forkasting av lovforbudet mot
assistert selvmord har skapt
en uoversiktlig rettslig
situasjon, som utfordrer
balansen mellom lovgivende
og dømmende makt.

Kjeldstadli skriver at det

kanadiske parlamentet nå
skal lage en dødshjelpslov
som gir voksne mennesker
som lider av utålelige
smerter og alvorlig, uhelbredelig sykdom, rett til medisinsk hjelp til å ende sitt liv.
Men virkeligheten er at man
i Canada nå utreder dødshjelp også til barn – og det er
høyst uklart hvilke kriterier
som legges til grunn. Vil for
eksempel psykisk sykdom
alene kvalifisere? Dette er
uklart – og kan forbli uklart,

fordi kanadiske politikere og
jurister, i likhet med norske
dødshjelpstilhengere, gjør
omfattende bruk av eufemismer (forskjønnende omskrivninger), som tåkelegger hva
man egentlig snakker om. I
Canada sier man «medical
aid in dying» når man
egentlig mener at legen skal
kunne gi pasienten en
dødbringende injeksjon –
altså eutanasi.
Når det gjelder den tyske
dødshjelpsloven, vedtatt i
november, er det først og
fremst dødshjelpsaktørene –
deriblant Kjeldstadlis allierte,
dr. Erika Preisig – som
bekymrer seg: De frykter for
at dagens dødshjelpsturisme
over grensa til Sveits vil
måtte stoppe opp. At Californias dødshjelpslov ble sneket
inn i budsjettbehandlingen er
ubestridt.

Kjeldstadlis «Foreningen

retten til en verdig død» er
den eneste organisasjon som
jobber aktivt for legalisering
av aktiv dødshjelp i Norge.
Det ville vært mer hensiktsmessig om de, i stedet for
personangrep mot meg,
brukte sin tid på å studere
erfaringene fra legaliseringsprosesser i utlandet nøyere.
Morten Horn,
lege og humanetiker
morten_horn@hotmail.com

Ibsens cocktail
SPRÅK

Frode Korslund

Sylfest Lomheim påstår at

hvis vi hadde bygd en
tidsmaskin og reist tilbake
til 1902,
og deretter
startet en
samtale
med Henrik
Ibsen på
Karl
Johan, så ville han ikke
ha forstått noe som helst
av ord som «cocktail»,
«film», «radio» og «sosialdemokrati». Ibsen var imidlertid en bereist mann som
bodde store deler av sitt liv
nede på Kontinentet – og
han fulgte utvilsomt med i
avisene på hva som skjedde
ute i verden. Disse nevnte
ordene burde derfor ikke ha
voldt ham noen større
problemer:
Både drikken og
navnet «cocktail» er
kjent fra 1798. Hvorvidt
Ibsen faktisk drakk denne
skal jeg ikke ta stilling til,
men selve ordet burde

iallfall ikke ha vært ukjent
for ham. Fotografisk film ble
oppfunnet i 1889, og allerede
i 1896 ble det vist film på
Cirkus Varieté i Tivolikvarteret i Kristiania – bare en kort
spasertur fra Ibsens hjem i
Arbins gate.
På 1890-tallet ble radiotelegrafen oppfunnet, patentert og
kommet i
drift. Det ville
ha vært
merkelig om
Ibsen ikke fikk
med seg dette
gjennom samtaler og
avislesning.

Ibsen bodde store deler av

sitt liv i Tyskland – og der
ble «Sozialdemokratische
Partei Deutschlands»
(SPD) grunnlagt i 1890. Det
var mye politisk debatt og
strid om sosialismen på
denne tiden, så
det ville ha vært
nærmest utrolig
om Ibsen ikke hørte
eller leste noe om dette.
Frode Korslund,
Oslo
frodekorslund@yahoo.no

KLASSEKAMPEN

Ta til fornuft, skrinlegg Lambda
MUNCH-MUSEET
Dag Solhjell

Det er påpekt store svakhe-

ter ved det planlagte Lambda-museet i Bjørvika på fem
ulike områder: 1) det utnytter ikke eksisterende
museumsbygg på Tøyen, 2)
det er for dyrt å bygge, 3) det
får urimelig stor husleie, 4)
det er lite funksjonelt, og 5)
det har dårlige adkomstmuligheter.
Det eksisterende museumsbygget på Tøyen skal
brukes til noe, og det vil
påløpe Oslo kommune
husleie og bygningsrelaterte
kostnader uansett formål.
Derfor får kommunen det
gratis ved å fortsette å
bruke det til Munch-museum. Kommunen sparer da
anslagsvis 1 milliard kroner
i investering og 50–60
millioner i årlig husleie og
bygningsrelaterte utgifter.
Det taler for å gå tilbake til
det opprinnelige vedtaket
om å bygge ut Munch-museet på Tøyen.

Lambda har en urasjonell

arkitektur med lav utnyttelsesgrad. Med samme
gunstige utnyttelsesgrad
som det nye Nasjonalmuseet, kunne bygningen vært
om lag 7–5000 kvadratmeter
bruksareal mindre, tilsvarende fem etasjer. Denne
overflødige bygningsmassen
er den vesentligste årsaken
til både de høye byggekostnadene, og de høye bygningsrelaterte kostnadene
inklusive husleie. Det er
ekstrakostnader som man vil
spare ved å utvide på Tøyen
med et funksjonelt lavbygg

med Nasjonalmuseet som
forbilde.
De bygningsrelaterte
kostnadene for Lambda er
for 2020 beregnet til 160
millioner kroner, 50 millioner mer enn hele driften av
Munch-museet kostet i 2015!
Det er kostnader som ikke
kan rasjonaliseres bort, for
bygningsmassen er jo der og
må forvaltes, driftes og
vedlikeholdes. Alle skjønner
at en løsning med 16 rulletrapper med en kapasitet på
50.000 mennesker i timen,
som skal betjene et gjennomsnittlig daglig besøk på
2000, gir helt unødvendige
kostnader, både i investering
og drift. Når kulturbyråden
nå ber Munch-museet om å
redusere det årlige budsjettet i Lambda, ber hun det om
å redusere på utgifter til
åpningstid, faglig bemanning og utstillinger – altså på
den virksomheten som skal
berettige et nybygg for
Munch-museet, og som alle
er for! Lambda er en trussel
mot Munch-museet.

Sammenlignet med Nasjo-

nalmuseet blir Lambda lite
funksjonelt, især for publikum. Lambda med sine tolv
etasjer får ti utstillingsrom
fordelt på syv etasjer forbundet med rulletrapper, der
adkomst til hvert utstillingsrom skjer gjennom en
klimasluse. I Nasjonalmuseet er det plass til den
samme utstillingsflaten på
én etasje. I Lambda må
publikum foreta mange,
lange, tidkrevende og lite
oversiktlige bevegelser
utenfor utstillingsrommene
for å se Munchs kunst. Det
skaper museumstretthet og
legger praktiske hindringer
for publikums ønske om å gå

frem og tilbake mellom ulike
deler av utstillingen. For
bevegelseshemmede og for
grupper er Lambda særlig
dårlig egnet – motsatt de
gode forholdene de får i
Nasjonalmuseet. For Munchmuseet krever det mer
informasjonsarbeid, vakthold og begrensninger på
omvisninger for grupper
– med ekstra personalkostnader som resultat. I en mer
detaljert sammenligning
med Nasjonalmuseet, som
også tar i betraktning
utstillingsarbeidet, kommer
Lambda dårligere ut på
samtlige relevante sammenligningspunkter.
Det er lett å se at nærområdet rundt Lambda mangler
parkeringsplasser for busser
som skal bringe de mange
turistene til museet, som er
en forutsetning for at det
ambisiøse målet om 500.000
besøkende i året skal nås.
Logistikken både utenfor og
innenfor museet rundt disse
bussbesøkende gruppene,
som har et stramt dagsprogram med andre reisemål i
Oslo på programmet, synes
meget problematisk.

I de såkalte «kvalitetssikrin-

gene» som er gjennomført
for Lambda er disse forholdene ikke vurdert. Årsaken
til at bystyret i Oslo nå kan
føle seg tvunget til realisere
et museumsbygg med så
store økonomiske og arkitektoniske svakheter ligger i en
meget uryddig politisk
prosess ledet av det forrige
byrådet. Det vil ikke frita det
nåværende byrådet fra
ansvar at det legger skylden
på sin forgjenger.
Dag Solhjell,
kunstsosiolog dr.philos.
dsolhjel@online.no

Drøyt om drøvtyggere
LANDBRUK

Ola Flaten og
Odd Magne Harstad

Leder i Framtiden i våre

hender, Arild Hermstad,
mener vi tåkelegger debatten med feilinformasjon og
påstander uten faglig belegg
(Klassekampen 23. desember). Beskyldningene er
uberettiga, og Hermstad
siterer oss direkte feil.

Hvor har vi uttalt at «drøvtyg-

gere ikke konkurrerer med
mennesker om kornavlinger»? Det interessante her er
hva vi får igjen av mat i
forhold til forbruk av kraftfôr.
Per kilo kraftfôr er energiutbyttet vel dobbelt så høgt for
drøvtyggerne (mjølk og kjøtt)
sammenlignet med svin og
fjørfe (kjøtt og egg). Derfor
blir påstanden til Hermstad
om at «Det er altså først og
fremst drøvtyggerne som
konkurrerer med mennesker
om maten» for drøy.

Hermstad hevder misvisende at det ikke er dokumentert at beitedyr kan
bidra til karbonbinding. En
fagfellevurdert svenskdansk studie har beregnet
en karbonbinding på 4–4,4
kg CO2-ekvivalenter per kilo
kjøtt produsert i ammekuproduksjonen (Mogensen
m.fl., 2015). Variasjonen i
karbonbalanse er riktignok
stor, avhengig av blant
annet jordtype, klima og
driftsform. Forskning om
karbonbalanse i jord bør
prioriteres høgt i tida
framover.
Mjølk og kjøtt fra storfe
og sau står i dag for cirka
halvparten av den landbaserte matproduksjonen i
Norge på energibasis, og
utgjør mer enn det dobbelte
av bidraget fra svin og
fjørfe. Den dominerende
posisjonen til drøvtyggere i
norsk matproduksjon
skyldes at mesteparten av
jordbruksarealet vårt egner
seg best til å dyrke gras
eller fôrkorn. Målsettingen

til myndighetene om å øke
matproduksjonen i takt med
befolkningsveksten betinger
at vi ikke bygger ned
produksjonen av mjølk og
rødt kjøtt basert på jordressurser hvor det ikke kan
dyrkes plantevekster for
direkte humant konsum.

Produksjonen av mjølk og

kjøtt på små- og storfe bør
være så miljøvennlig som
mulig samtidig som de
utnytter grovfôrressurser og
fortsetter å forsyne samfunnet med kulturlandskap,
biologisk mangfold, levende
bygder og mat til en økende
befolkning. Dette krever i
tillegg til mer systematisk
forskning også konstruktivt
informasjonsarbeid. Vi
håper FIVH kan bli en
medspiller heller enn
motspiller i dette arbeidet.
Ola Flaten,
forsker, NIBIO
Ola.Flaten@nibio.no

Odd Magne Harstad,
professor, NMBU
odd.harstad@nmbu.no

