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– Maken har vi ikke sett 
i Norge, sier byantikvar 
Janne Wilberg til NRK.

I samarbeid med arkitektfir-
maet Snøhetta har Melgaard 
planer om å bygge sin kunst-
nerbolig «A House to Die In» på 
Ekely, Edvard Munchs gamle ei-
endom, i Oslo.

Etter først ha fått nei av Byan-
tikvaren, tok utbyggerne til seg 
innspillene og regulerte pla-
nene. Nå er dispensasjon gitt, 
skriver NRK.

– Det er en spennende kom-
binasjon av kunst og boligpro-
sjekt. Maken har vi ikke sett i 
Norge, og det gjorde det utfor-
drende å i det hele tatt ta stand-
punkt til det, sier byantikvar 
Janne Wilberg til NRK.

Skaper reaksjoner
Nybygget skal stå på Edvard 
Munchs gamle eiendom, noe 
som får fotograf Per Maning til 
å reagere. Han mener det som 
er planlagt å bli Melgaards bo-

lig, med atelier under jorden, 
vil ødelegge det han kaller 
Munch-skogen.

– Det lille som er igjen av 
Munchs verden syns jeg vi 
som nasjon har plikt til å iva-
reta. Hvis ikke vi gjør det vil det 
bli en stor internasjonal skan-
dale, sier fotografen til [NRK.

Fortsatt lang vei å gå
Maning er ikke den eneste som 
har reagert. Også naboene til 
tomten har uttrykt bekymring 
for byggeplanene, og mener 
det vil ødelegge uteområdet 
for barna i nærmiljøet.

Aftenposten har tidligere 
omtalt kunstnerboligen hvor 
Melgaard (48) ønsker dø når 
den tid kommer.

Den New York-baserte kunst-
neren har ikke planer om å bo 
permanent på tomten like ved 
der Edvard Munchs vånings-
hus sto frem til 1960.

Det er imidlertid fortsatt en 
lang vei å gå til hva kulturby-
råd, Hallstein Bjercke, har kalt 
«en berikelse for byen», kan på-
begynnes. Saken må over til 
Plan- og bygningsetaten og vi-
dere derfra til politisk behand-
ling i rådhuset.

Byantikvaren har godkjent kunstneren Bjarne Melgaards 
planer rundt hans omstridte bolig og atelier, melder NRK.

Bjarne Melgaard er 
et skritt nærmere 
sitt dødshus

En modell av huset Bjarne Melgaard ønsker å bygge. Foto: Snøhetta aS

Bjarne Melgaards boligprosjekt «A House to Die In» på Ekely, 
skaper reaksjoner. Foto: CorneliuS PoPPe, ntb SCanPix

Etter bare tre måneder på det kinesiske markedet 
har Anna Fiskes Hallo-serie blitt solgt i 50.000 ek-
semplarer. Cappelen Damm Agency melder at av-
talen med forlaget Beijing Sunshine Media Corp 
kom i havn i fjor. De fem bøkene har gått rett hjem 
i Kina, og er solgt i 50.000 eksemplarer.

Bøkene er for øvrig med på en liste over de 50 
vakreste bøkene som er utkommet i Kina i år; en 
kåring foretatt av Chinese Association of Libraries. 

I november reiser Fiske til Kina på et omfattende 
turnéprogram for å møte sitt nye publikum. (NTB)
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Fisket 50.000 lesere i Kina med Hallo
På den norske Spotify-listen over låtene som 
dominerte sommerørene våre, er det Alan 
Walker som topper med låten «Sing Me To 
Sleep».

Der har han vokalhjelp, riktignok ukredi-
tert, av Iselin Solheim. 

Andreplassen ble inntatt av Freddy Kalas 
med «Jovial», mens Mike Perry gikk inn på 
tredje med «The Ocean». Enda en norsk ar-
tist, Julie Bergan, ligger på fjerdeplass med 
sin «Arigato», melder Spotify. (NTB)
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Alan Walker Spotify-toppet
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VÅRE BUTIKKER

Velkommen til en hyggelig handel i et fargerikt senter!

Asian Kitchen
Babymagasinet
Bedi’s
Beirut Kebab
Bob’s Pub
Cleopatra
Deli de Luca
Evita Espressobar
Flirt Café & Lounge
Floriss
Forex Bank
Fretex

Frukt og Grønt
Grønland Tannlegesenter
Grønlands Torg Kjøtt
Karat Gull
Københavnerkafeen
Lailas Kiosk
Life
Lmc
Meny
Mix
Nille
Noe for enhver

Posten
Saab Tekstil
Saray Restaurant
Shawarma House
Sheikhs Fashion
Shoe-X
Sir Price
Specsavers
Venner
Vita
Vitusapoteket Hjorten

VELKOMMEN

GrønlandsTorg– Tlf. 22 17 51 09
21&22 CT. GOLD JEWELERY

Karat Gull AS

Gullsmykker
- mange nyheter!

Tlf: 21 39 39 14


