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STJERNEPARET BLIR FORELDRE: På sin
34-årsdag annonserte Justin Timberlake
på Instagram at hans kone Jessica Biel er gravis, og at han blir pappa. – I år får jeg den beste
gaven noensinne. Kan ikke vente, skriver han til
bildet som viser Timberlake gi et kyss på en
gravid mage. Paret, som for øvrig gifta seg i
2012, vet ikke om de venter gutt eller jente.

KRITISK: Munch-arving Elisabeth Munch-Ellingsen mener Melgaards prosjekt blir malplassert.
Foto: Torbjørn Berg

–Vil gå ut over
Munchs atelier
Edvard Munch-etterkommer
forstår kritikken mot
Melgaards prosjekt.
Tekst: Camilla Veka
Camilla.Veka@dagbladet.no

Bjarne Melgaard og Snøhetta
startet å samarbeide om prosjektet «A House To Die In» i 2011. Siden den gang har arkitektene
jobbet med å søke om å få lov til å
bygge huset på «Kikkuttomta» på
Ullern.
Naboene protesterer nå mot
prosjektet, kunne Dagbladet
fortelle fredag.
Elisabeth Munch-Ellingsen er
Munch-arving, og forteller til
Dagbladet at Munch-familien ikke var klar over Melgaard og Snøhettas prosjekt, men at de mest
sannsynlig ikke kommer til å foreta seg noe for å stoppe det.

– Jeg forstår kritikken som er
kommet, men det jeg ikke skjønner er hvorfor Melgaard skal bygge et mausoleum like ved Ekely.
Og det jeg overhodet ikke forstår
er hvordan kommunen kan gå
med på noe sånt, sier hun.
Det er Plan- og bygningsetaten
har hovedansvaret for å omregulere området eller ikke. Deler av
tomta er fredet etter kulturminneloven for å sikre virkningen av
Munchs atelier, kunstnerkolonien og landskapet. Munch-Ellingsen mener et slikt byggeprosjekt vil gå ut over Munchs vinteratelier, og at det i så fall vil være
veldig synd.
– Dette vil jo bli et helt malplassert bygg. Så hvorfor akkurat
på denne tomta, ved Munchs atelier og den siste lille duften av
ham?

BLIR FORELDRE:
Justin Timberlake
og kona Jessica
Biel venter barn.
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