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Nede for 
telling
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Det er kanskje brutalt sagt, men om 
alle tankene dine passer i offentlig-
heten, om ingen av dem ville 
skandalisert deg om du gjorde dem 
kjent, lever du et mer fattig indre liv 
enn du trenger å gjøre.

Birger Emanuelsen på NRK Ytring

Ateismen er stusslig, den gjør 

universet kaldt og gudløst. All 
mening må vi skape selv. 

Teolog Espen Ottosen i VG

Å antyde at alle som bor på 
Montebello tenker likt, er like 
idiotisk som å hevde at alle som 
bor på Grønland tvangsgifter 
døtrene sine og trakasserer jenter 
i miniskjørt.
Margrethe Geelmuyden i Ullern 

bydelsutvalg, i Aftenposten

Det er en vanvittig kræsj ute og 
går her. Skolen har ikke lov til å 
være forkynnende. En gudstje-
neste ER per def forkynnende. 
Noe skurrer ...

Christina Dahl i Dagbladet

Narkotikapolitikk er ikke et lite 
perifert område som bare handler 
om den hvite middelklassens 
foretrukne rusbruk. 
Aksel Braanen Sterri i Dagbladet

Menneskets dristige påfunn har skapt en masseutryddelse. Kan den samme galskapen redde verden?

Veien ut av mørket

Men skal vi hindre den sjette 
masseutryddelsen, redde 
livet på jorden og i siste 
instans vår egen sivilisasjon, 
må det handles raskt. Jeg har 
ingen illusjoner om at 
Paris-avtalen, som legger 
fundamentet for internasjo-
nalt klimasamarbeid i tiår 
framover, har avgjørende 
betydning i så måte. Men den 
er symbolsk viktig, fordi den 
peker i en kollektiv retning. 

Nesten 200 land er nå enige 
om å avslutte den fossile 

tidsalder. Mennesker over 
hele verden har krevd 
handling av sine ledere. At 
lederne nå svarer kollektivt, 
bør inspirere sivilsamfunnet 
til å kreve mer.

Da menneskene hadde funnet 
veien inn i Grotte des Com-
barelles, fylte de veggene 
med kunstverk. Kampen for å 
overleve i denne kalde hulen, 
i århundrene etter siste istid, 
må ha vært knallhard. 
Likevel valgte menneskene 

altså å bruke tid på å skape 
kollektive kunstverk. 

Nå lever ikke menneskene 
i noen naturtilstand lenger. Vi 
lever i et globalt samfunn som 
krever reguleringer, massebe-
vegelser og kollektiv hand-
ling. Det er å håpe at den 
samme dristigheten og det 
vågemotet som brakt oss inn i 
Grotte des Combarelles også 
kan bringe oss ut igjen.

Erik Martinussen,
forfatter av «Drivhuseffekten»

erik.martiniussen@gmail.com

KOLLEKTIVETS KRAFT: Da menneskene hadde funnet veien inn i hulene, fylte de veggene med kunstverk. Nå må vi igjen anstrenge oss i fellesskap for å redde livet på jorda, skriver 
forfatteren. Her 15.000-17.000 år gamle hulemalerier i Lascaux i Frankrike. FOTO: LIONEL BONAVENTURE, AFP/SCANPIX NTB  

GODTROENDE? Harald Nissen i Oslo MDG mener at Munch- 
museet har «argumentert godt» for økt besøkstall på Lambda.
  FOTO: TOM HENNING BRATLIE 

For å redusere Lambdas 
enorme driftskostnader 
håper Munch-museet blant 
annet på egeninntjening ved 
billettsalg. Harald Nissen 
(MDG) hevder i Klassekam-
pen 21. desember at museet 
«har argumentert godt for at 
det kan få dobbelt så mange 
besøkende i Bjørvika som i 
rekordåret på Tøyen», altså 
de famøse 
500.000 årlig.

Det stemmer 
at museums-
direktøren en 
gang løselig 
kastet ut tallet 
500.000. 
Forutsatt at man altså flyttet 
halvannen kilometer til et 
sted med langt dårligere 
atkomst- og parkeringsmu-
ligheter enn Tøyen, og et 
slusesystem som reduserte 
bevegelsesflyten i bygnin-
gen betydelig. 

I en manøver som vel må 
kalles hvitvasking av 
ønskedrømmer via konsu-
lenter prøvde eksbyråd 
Hallstein Bjercke (V) senere 
å legitimere dette tallet. 
Ifølge Aftenposten 12. 
november 2012 ble resulta-
tet slik: OPAK-konsulent 
Asbjørn Hansen måtte selv 
reservere seg kraftig, fordi 
det dreide seg om en 
ikke-eksisterende bygning, 
og fordi konkurransen fra 
havnenaboer som Astrup 
Fearnley og det nye Nasjo-

nalmuseet på Vestbanen 
ikke var innregnet. Profes-
sor Jan Grund, den gang 
leder av et regjeringsutvalg 
for kunnskapsbasert 
kulturpolitikk, uttalte: «Man 
kan ikke regne seg frem til 
hva man skal gjøre i en slik 
sak. Dette er et politisk 
valg.» Professor Anne-Britt 
Gran, forsker i kulturledelse 
ved Handelshøyskolen BI, 
var enda mer direkte: «Slike 
utredninger har et mandat 
man må forholde seg til. Det 
kan noen ganger virke som 
om utredninger og evalu-

eringer benyt-
tes til å legiti-
mere en 
politikk man 
allerede har 
bestemt seg 
for.»

Bare Hall-
stein Bjercke mente at 
«analysene vi har gjort» 
gjorde anslaget «så sikre vi 
kan være.» Men samtidig 
omtalte han tallene som 
«ambisjoner», og da SV var 
overtalt på bakrommet til å 
snu ble de 500.000 redusert 
til «resultatmål», og bare 
«for det første året.» 

Håpe kan alle gjøre. Spørs-
målene til Harald Nissen 
blir da:
n Hva er museets «gode 
argumenter» for dette 
besøkstallet?
n Hvordan vurderer det nye 
byrådet besøkstallet?
n Hvilke billettpriser tenker 
man seg, og hvordan vil de 
påvirke besøket?

Erling S. Skaug,
professor emeritus

esskaug@online.no

Hvor har du tallet 
fra, Harald Nissen?

Manøve-
ren må 
vel kalles 

hvitvasking av 
ønskedrømmer.

LAMBDA
Erling S. Skaug


