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Naboene raser. Høyst forståelig – 
slik de ser det. Snøhetta har tegnet 
en bolig for maleren Bjarne Mel-
gaard midt på indrefileten av en 
tomt i det fredede området nær Ed-
vard Munchs atelier. Munchs sveit-
serbolig er revet for lenge siden, 
og nå ser det ut som om Melgaard 
stiller seg i rampelyset samme sted. 
Det vil kunne føre til en strøm av 
besøkende innimellom de tilbake-
trukne kunstnerboligene som slyn-
ger seg lavt rundt atelierets grå be-
tongvegger.

Aner forskjellsbehandling
Forslaget er brudd på alle vedtat-
te fredningsbestemmelser, hevder 
naboene, mens byantikvaren synes 
det er ”spennende”og vil vurdere 
dispensasjon. De aner nok en   smak 
av kjendiseri og forskjellsbehand-
ling, selv om ikke dét sies høyt. Og 
da til fordel for en kunstner som 
ikke bare tukler med Munchs bil-
der, men nå også vil bo midt i hagen 
hans i et hundehus tegnet av arki-
tektene for Ground Zero.

Jo da, man forstår at de raser, na-
boene. Allikevel.

Ekely er Norges mest glemte kul-
turmagnet. Det var der Munchs 
skaperkraft tentes, og penselstrø-
kene ble ført. Mens museet i Bjør-
vika rager opp som et høyhus med 
nikk, er Ekely kjemisk fri for enhver 
attraksjon. Et lite spredt sted med 
hensovnede villaer i en bakkeskrå-
ning, omgitt av lysegrå rekkehus 
fra 50-årene. De ble oppført av OBOS 

som privatboliger for kunstnere. 
Bare Munchs atelierbygning er be-
vart- som et stille museum.

Stedet formelig roper etter en fil-
leristing som kan svare til essensen 
av dets mening: kreativitet. Et slikt 
uttrykk har offentlig interesse, for 
endelig å kunne lufte ut privatise-
ringen av en fellesarv. Og da må na-
bobehovene vike på samme måte 
som man godtar at en offentlig vei 
må kunne skjære gjennom epleha-
ger.  

Galskap
Melgaard-huset er Snøhettas svar på 
stedets ånd. Som bygningene rundt 
er også dét en kunstnerbolig, men 
en kunstnerbolig formet ikke bare 
som et hus eller bare som et kunst-
verk, men begge deler samtidig. 
Som en «follie» ligger det på den 
åpne tomten, med atelieret i laby-
rint under bakken, boligen som en 
dyrekropp over og et tårn i horison-
ten som en forstenet stamme. Follie 
betyr ”galskap” på fransk, og beteg-
ner en arkitektur med et grotesk og 
overtydelig budskap, opprinnelig 
født i 1700-tallets lysthager. De fin-
nes som brølende ansikter i Bomar-
zo i Italia, som surrealistiske ruiner 
i engelske slottsparker og som en 
avlang penis i franske Ledouxs bor-
dell. Og i nyere tid dukker den opp 
som en sovende katt i finske Pietiläs 
samfunnshus, og som en båt og en 
hval i Gehrys Guggenheim.

Melgaard ville bo i to sammen-
smeltede dyrehoder med øyne som 
vinduer og et munnplaster til dør. 
Ideen fortolket Snøhetta videre til 
en svart krystall på tigerdukker i 
hvitt. For slik er kreativiteten – den 
endrer alt hele tiden. Derfor bør na-
bofreden forstyrres for at folk kan 
strømme til for å oppleve det Ekely 
også var for Edvard Munch: Et sted 
for å skape.

Et hundehus 
til besvær

Ekely. Nabofreden bør forstyrres  
for at Ekely kan oppleves som hva  
det også var for Edvard Munch:  
et sted for å skape.  
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ut fra Justisdepartementet, ble øverste or-
gan for det nye Statspolitiet, som økte lan-
dets politistyrke til det dobbelte. fra 2000 
til 4–5000 mann. 
NS-staten var så visst ikke til å spøke med. 
Og under truet okkupasjonsmakten med 
sitt fryktinngytende voldsapparat. 

Støttet av tyskvennlig opinion
At så mange som 55.000 ble NS-medlem-
mer under 2. verdenskrig, skyldtes ikke 
bare partiet og slett ikke bare føreren selv. 
Både han og partiet var jo nykommere i 
politikken. Det lå dypere og eldre trekk 
under partiets overraskende brede tilslut-
ning. Til disse hører især den tradisjon for 
oppslutning om Tyskland og Tysklands 
sak, som NS kunne dra fordeler av. Under 
1. verdenskrig hadde det vist seg at det 
fantes en slik tyskvennlig opinion i Norge 
– og den spilte selvfølgelig inn nå.

Denne opinionen var antisemittisk, og 
det var som viderefører av den at NS’ ett-

partistat besluttet å gjeninnføre grunn-
lovsparagrafen som nektet jøder adgang 
til Norge. Paragrafen var blitt opphevet i 
1851, takket være Henrik Wergeland. Den 
ble gjeninnført fra våren 1942, takket 
være ettpartistaten og Vidkun Quisling.

Bestemmelsen innebar imidlertid en 
endring i forhold til 1814, som har vært 
lite påaktet av historikere. Grunnlovsfe-
drene la en viss vekt på begrepet «frem-
deles» – «Jøder ere fremdeles utelukkede 
fra Adgang til Riget». Ordet viste til jø-
deforbudet i Christian Vs Norske Lov, og 
indikerte at paragrafen fortsatte den rå-
dende tilstand, noe som var av betydning 
for mange i 1814. Ordet ble borte nå. «Jø-
der ere utelukkede fra Adgang til Riget», 
proklamerte Quislings regjering. Det var 
utvilsomt en skjerpelse. 

Tyskerne skjerpet «jødeparagrafen»
Enda mer ble paragrafen skjerpet da den 
ble oversatt til tysk og gjengitt i flere tyske 
aviser som en nyhet fra Norge, med «Ad-
gang» oversatt med «Aufenhalt», og ikke 
det riktigere «Zutritt». Det kunne dermed 
se ut som regjeringen Quisling forbød jø-
der å oppholde seg i riket.  

Denne forståelse ble også lagt til grunn 
av SS, som påskudd til å få alle jøder de-
portert høsten 1942. «Man løste jødepro-
blemet i overensstemmelse med den nor-
ske regjerings vilje», erklærte SS-offiser 
Wilhelm Wagner i rettssaken mot Quis-
ling i september 1945. Det samme hadde 
han sagt til en svensk journalist i 1942; ar-
restasjonen og deportasjonen var et rent 
indre norsk anliggende, forsikret han. 

SS forsøkte altså å vri seg unna ansvaret. 
Men bar det jo like fullt, som egenmek-
tig ansvarlig for å ha deportert og drept 
jødene. Skjønt et medansvar hviler på det 
parti i Norge som etter sine egne regler 
valgte å ta det fatale jødeforbudet tilbake 
igjen i Grunnloven. 

m Skritt for skritt ble alle 
besluttede i kommune 

og stat, i embetsverk og for-
valtning, overalt hvor det ble 
drevet offentlig virksomhet, 
skiftet ut med NS-medlem-
mer 

Bjarne Melgaards ønske om å bo i to sammensmeltede dyrehoder fortolket 
Snøhetta videre til en svart krystall på hvite tigerdukker. Slik er kreativiteten 
– den endrer alt hele tiden, skriver Thomas Thiis-Evensen. FOTO: SNØHETTA 
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Personen Vidkun Quisling var en uvanlig 
partifører selv til nazist å være, skriver 
Hans Fredrik Dahl. Her taler NS-lederen 
på et jonsok-stevne i Hamar i 1942.  
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