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Boligprisene stiger urovekkende mye. Årsvek-
sten på landsbasis er på 9,1 prosent, og i Oslo

på så mye som 16,3 prosent. Gjeldsveksten stiger
selvsagt i takt, og det fryktede ordet «boligboble»
dukker opp i nyhetsdekningen. Det er nødvendig
med tiltak, og Finanstilsynet serverte i går forslag
til akuttløsninger:

Den såkalte «fartsgrensen», bankenes adgang til å
fravike krav til betjeningsevne, belåningsgrad

og avdragsbetaling, bør fjernes. Til nå har bankene
kunnet fravike disse
kravene i 10 prosent
av det totale utlånet.
Kundens samlede
lån skal ikke utgjøre
mer enn fem ganger
brutto årsinntekt.
Maksimal belånings-
grad for rammelån

reduseres fra 70 prosent til 60 prosent. I tillegg
skjerpes krav om avdragsbetaling, slik at det skal
gjelde for alle lån med belåningsgrad over 60 pro-
sent. Nå er grensen 70 prosent.

Tilsynet vil ikke stramme inn på kravet om 15
prosent egenkapital ved inngåelse av nye lån.

Det er fornuftig, innstramming her er kanskje det
som vil slå aller mest urettferdig ut for nykommere
på boligmarkedet.

Finansminister Siv Jensen kaster seg over for-slaget, og hennes departement sender forslage-
ne ut på høring allerede i dag. Hun vil selvsagt ikke
ha noen boligboble på sin vakt, dessuten har hun
ikke lyst til å gjøre noe med det som virkelig kun-
ne monnet for å dempe prisveksten: mer skatt på
bolig.

Eiendom er lavt beskattet i Norge, og folk plas-
serer derfor rimeligvis pengene sine her. Veks-

ten i sekundærboliger har vært
en voksende trend, og er nå
sannsynligvis også en viktig
forklaring på presset på bolig-
markedet i hovedstaden - ak-
kurat som for lavt tempo i
nybyggingen. Høy boligpris
er dessuten en naturlig effekt
av befolkningsøkning, lav ren-
te og lite arbeidsledighet.

Rentefradrag, manglende
eiendomsskatt, lave lik-

ningsverdier og ingen gevinstbe-
skatning for primærbolig og
skattefritak for utleie i egen bo-
lig, girer opp nordmenns allere-
de oppblåste forventninger om bolig som et sik-
kert og profitabelt investeringsobjekt.

Det er bare SV av partiene på Stortinget som
orker å løfte denne upopulære saken, men

fortsetter utviklingen i samme spor vil det være
uansvarlig å ikke vurdere skjerpet beskatning av
eiendom. Finanstilsynet kan lappe på et system
som ikke virker, men det kan ikke reparere det.

Akutthjelp mot
boligboble

atelier og eplehage, ble fredet i
1997.
Beboerne i kunstnerkolonien

har protestert mot prosjektet. Ik-
ke på grunn av Bjarne Melgaards
kunstneriske ambisjoner, men
fordi et fredet område skal bebyg-
ges. Å oppheve en fredning av en
grønn lunge forutsetter et ekstra-
ordinært formål. Det å tukle yt-
terligere medMunchs omgivelser
virker dessuten lite gjennom-
tenkt. Det var ille nok at Oslo
kommune rev villaenhans i1960.
I andre deler av verden ser man at
kunstnerhjem har stor attrak-
sjonsverdi

HVORFOR KAN IKKE Mel-
gaardsmausoleum realiseres and-
re steder i Oslo, hvis det er så ma-
keløst og spennende? Tilknyt-
ningenmellomEdvardMunch og
Bjarne Melgaard ble riktignok
framhevet i Munchmuseets ut-
stilling Melgaard+Munch, men
slektskapet er neppe så tett og ty-
delig at noen samlokalisering er
påkrevd. Det virker snarere som
ombyantikvarens folk har latt seg
blende av en suksessrik samtids-
kunstner på bekostning av min-
net til en avdød.
Nå må Riksantikvaren kjenne

sin besøkelsestid og la planen om
dødshuset på Munchs revir avgå
ved en stille død.

Et dødsens prosjekt

BYANTIKVAREN i Oslo har latt
seg imponere av kunstnerenBjar-
ne Melgaards prosjekt «A House
to Die In». Modell og tegninger
har vært utstilt både i New York
og London, og nå opphever byan-
tikvar Janne Wilberg et fred-
ningsvedtak for at huset, som ar-
kitektfirmaet Snøhetta har bear-
beidet, skal bygges på Ekely i Os-
lo. Til NRK sier Wilberg at
prosjektet er «en spennendekom-
binasjon av kunst og boligpro-
sjekt.Makenhar vi ikke sett iNor-
ge.»

EN DEL AV TOMTA er fredet.
Der lå huset som Edvard Munch
bodde i, inntil det ble revet i1960.
Munchs vinteratelier står fortsatt

på tomta. Naturen rundt har fun-
gert sommotiv i flere av malerie-
ne hans. Enkelte beboere i områ-
det kaller det «Munch-skogen».
Den andre delen av tomta er regu-
lert som friområde.

PLANENE SOM byantikvaren
nå har godtatt er enmoderert ver-
sjon av det opprinnelige forslaget.
Et 16 meter høyt tårn er fjernet,
og atelieret som var tenkt bygget
innenfor det fredede området,
skal nå ligge under bakkenmed et
vannspeil over. Boligdelen er nå
tegnet utenfor fredningslinja.
Huset skal bygges i svart, forkull-
et eik. Kunsthistoriker Ina Blom
har karakterisert dødshuset som
«narkotektur», en gjennomarbei-
det og fantasifull kommentar til
vår tids «spekulasjonsøkonomi
og kjappe penger».

DET ER NOK en karakteristikk
mange i nabolaget vil være enig i,
om enn ikkemed samme positive
fortegn. Munchs Ekely består i
dag av en kunstnerkoloni som ble
bygget på 1950-tallet. Her er 44
husmed bolig og atelier, reservert
for billedkunstnere. Munchs vin-
teratelier, tegnet av Henrik Bull,
brukes i dag av gjestende kunst-
nere. Atelieret forvaltes av en
egen stiftelse. Området, med
kunstnerboliger, Munchs vinter-

MELGAARD FORAN MUNCH: Bjarne Melgaard vil bygge et hus til å dø i der hvor Munchs villa og
atelier sto. Området er fredet. FOTO: CORNELIUS POPPE / NTB SCANPIX

Hvorfor må Bjarne
Melgaards dødshus
reises på et område
av Oslo som er
fredet?
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I dag er det 40 år siden grunnleggeren av det kommu-
nistiske Kina, Mao Zedong, døde. Han preger Kina
fortsatt, melder NTB.
Mer en noensinne, kan vi tilføye. Portrettet hans er

på hver eneste kinesiske pengeseddel.

Mao over alt

PÅ HØRING: Siv
Jensen sender Finans-
tilsynets anbefalinger
på høring.

«FINANSTILSYNET
KAN LAPPE PÅ
ET SYSTEM SOM
IKKE VIRKER,
MEN DET KAN IKKE
REPARERE DET.»

D STARS
AND STRIPE

Nick Anderson er
politisk avistegner for
Houston Chronicle.
Arbeidet hans har
også stått på trykk i
New York Times,
Washington Post og
Newsweek. Pulit-
zervinneren gjemmer
navnet på sønnene
Colton og Travis i alle
tegningene han lager.


