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Billedkunstneren Bjarne Melgaard og Snøhetta ønsker å oppføre det såkalte dødshuset «A House to die in» like ved Ekely.
Motstanden mot prosjektet vokser, og Riksantikvaren skal
behandle saken over nyttår. illustrasjon: Snøhetta
Kunst

Nå vil også naturvernere
stoppe Melgaard
Heidi Borud

Naturvernforbundet kaster seg nå inn i kampen
mot byggingen av Bjarne
Melgaards «A House to
die in» ved Ekely.
Kampen mot det Snøhettategnede huset «A House to
die in» trappes nå opp. Naturvernforbundet har funnet såkalte rødlistede platearter i
området. Det er flere sjeldne,
utryddingstruede planter og
trær i strøket, og Naturvernforbundet har nå skrevet
brev til både Riksantikvaren
og Plan- og bygningsetaten
i Oslo kommune om saken.
George Reiss, leder i Naturvernforbundets avdeling
Oslo vest, påpeker at det er
flere hule eiketrær og mange arter som er avhengig av
hverandre i området. Naturvernforbundet frykter at de
store gravearbeidene som er
nødvendig for å oppføre «A
House to die in», vil medføre
store naturinngrep og skader
på trær og planter.
– Den såkalte Gråbrødreeika er bevaringsverdig og er
avhengig av de andre trærne
i området, sier Reiss.
Trær fra Munchs tid

skjed om at hans åremål som operasjef ikke blir forlenget når det
går ut høsten 2017.
I ettertid ble det kjent gjennom
Aftenposten at det var lederstilen
som felte Boye Hansen. Han har
hatt store samarbeidsproblemer,
spesielt med de kunstnerisk ansatte ved Operaen. I desember i
fjor ble Annilese Miskimmon ansatt som Boye Hansens etterfølger
fra 1. august 2017

trakten tirsdag morgen og ser
frem til å starte med blanke ark.
Jeg har foreløpig ikke studert veldig nøye hva som står foran meg.
Tanken er at jeg skal prøve å bidra med mine erfaringer fra scenekunst, teaterkunst og ledelse
gjennom mange år. Jeg håper å
bidra til et godt samspill mellom
alle fagfunksjoner og krefter her
på huset, sier Bergkastet.
Store pensjonsutgifter

Håper å bidra til godt samspill

Styreleder Tanum sier til Aftenposten at det ikke var aktuelt å endre
ledermodellen i forbindelse med
ansettelse av ny administrerende
direktør.
– Vi har sagt til Geir Bergkastet at
en av hans viktigste oppgaver blir
å få dette store huset til å trekke
godt sammen. Det aller viktigste
er at det skapes god kunst på scenene, sier Tanum.
Bergkastet sier han gjennom
pressen har fått med seg at det
har vært konflikter ved Operaen.
– Jeg signerte ansettelseskon-

I 2015 hadde Operaen pensjonsutgifter på 175 millioner kroner av
en omsetning på 740 millioner.
Årsaken til de høye pensjonsutgiftene er at dansere går av når de
er 41 år, sangsolister når de er 52
og korsangere når de er 56 år. Dermed blir opptjeningstiden kort og
utbetalingstiden lang.
Henrik Engelsviken, som for tiden uttaler seg på vegne av de ansatte ved Operaen, trekker frem de
økonomiske utfordringer og pensjonssaken som de største utfordringene for den nye direktøren.
– Vi solister, korister og danse-

re sitter og biter negler når det
gjelder vår pensjon. Vi håper den
nye direktøren, i likhet med den
gamle, vil være en god alliert i å
påvirke Kulturdepartementet til å
legge frem noe alle kan leve med,
til det beste for operaen og de ansatte, sier Engelsviken.
I påvente av noe mer konkret, er
de ansatte ved Operaen i dag omfattet av en midlertidig innskuddspensjonsordning. Fra departementet får Aftenposten opplyst
de tar sikte på å legge frem et høringsnotat om operapensjonsloven første halvår 2017. Denne var i
utgangspunktet ventet før nyttår.
Tanum sier Operaens økonomiske utfordringer blir en vesentlig del av Bergkastets jobb.
– Han har jobbet inn mot departementet tidligere, noe også styret er engasjert i. Når en ny operapensjonsordning er på plass, ser
ting straks helt annerledes ut. Noe
som ikke kommer frem så ofte, er
at den daglige driften av Operaen
er meget god, sier Tanum.
oystein.aldridge@aftenposten.no

Mange av trærne sto der på
Edvard Munchs tid og er malt
av ham.
Naturvernforbundet tar
ikke standpunkt til selve bygget, som er tegnet av prestisjearkitektene i Snøhetta.
– Det er området og miljøet
rundt som er verneverdig. Vi
har gått inn i saken og funnet
flere rødlistede plantearter
og små dyr og arter som lever
i området. Det er viktig at vi
også i byområder tar vare på
naturen, sier Reiss.
– Det er et utrolig press om
utbygging og økonomisk

vekst. Det er viktig å bevare
dyre- og plantelivet i verneverdige områder i Oslo, sier
Reiss.
Ny støttegruppe

Det er nå etablert en ny «Støttegruppe for bevaring av Ekely» med billedkunstner Kirsti
Grotmol i spissen.
Også støttegruppen har engasjert en biolog og funnet
rødlistede planter og trær. De
er nå i ferd med å innrapportere dette til Riksantikvaren.
– Vi frykter også setningsskader i flere av Ekely-husene
som følge av den store utgravningen av hele Kikut-kollen.
Vi ber både kommunen og
Riksantikvaren om en utredning, sier Grotmol.
– En av Oslos fineste tomter

Billedkunstneren Halvard
Haugerud, som er nestleder
i styret for Ekely borettslag,
sier han blir veldig overrasket hvis dette kjøres igjennom hos Riksantikvaren.
– Dette er en av Oslos fineste tomter. Bygget skal være 8
meter høyt, og det er det dobbelte av et vanlig Ekely-hus,
sier han.
Haugerud merker nå et
økende engasjementet hos
folk også utenfor selve Ekelyområdet.
– Det begynner å gå opp for
folk hvor ille dette er. Det begynner å ligne en katastrofe.
Men dette handler ikke om
å være for eller imot Bjarne
Melgaard som kunstner. Her
er det Snøhetta og Selvaaggruppen som er de viktige
aktørene, sier Haugerud.
Aftenposten har forsøkt å
komme i kontakt med Bjarne
Melgaard, via hans gallerist
Gard Eikeli i Galleri Rod Bianco, men Melgaard har ikke besvart henvendelsen.
heidi.borud@aftenposten.no

Billedkunstner Halvard Haugerud, nestleder i styret for Ekely
borettslag, ber Riksantikvaren opprettholde fredningen av
Kikutkollen og avvise Byantikvarens vedtak om dispensasjon.
Foto: Tor Stenersen

