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Med en liten blomst som
hører til på lista over svært
sjeldne og truede planter,
forsøker naboer til Munchs
Ekely å få stoppet Bjarne
Melgaards «A House to Die
in».
BådeMunchs familie, na-

boene og kunstnerne ved
Ekely kunstnerkoloni har i
flere runder protestert kraf-
tig mot byggeplanene. I går

samlet flere av motstander-
ne seg til et møte ved
Munchs atelier, for å disku-
tere nye, konkrete måter å
stoppe Melgaards dødshus.
Det er det andre møtet

som er holdt på kort tid,
forteller Kirsti Grotmol
som er en av initiativtaker-
ne bak møtet.
Nå presenterer hun en

helt ny strategi for å få hind-
ret byggeplanene.
– Gulltvetann er en

blomst som antakelig bare
finnes på Ekely og har høy-
este kategori i Rødlista over
truede arter, sier Grotmol
til Dagbladet.
Rødlista er en liste over

arter som kan ha en risiko
for å dø ut i Norge. Her fin-
nes Gulltvetann, eller La-
miastrum galeobdolon, ei

plante som er vurdert som
kritisk truet. Ifølge artsda-
tabanken finnes denne ar-
ten bare iOslo ogAkershus.
– Denne planten er ikke

nevnt noe sted i byggesa-
ken. Det finnes også flere
andre sjeldne og truede
blomster og trær – foruten
sjeldne insekter. Biolog og
statsstipendiat Tore Berg
har hjulpet oss med dette
arbeidet, sier hun.
Ifølge Grotmol skal også

Naturvernforbundet og Sa-
bima ha sendt brev til Riks-
antikvaren og Plan- og Byg-
ningsetaten, og uttrykt be-
kymring for truede arter på
Kikkutkollen.

Byggeplanene ligger nå
til behandling hos Riks-
antikvaren, som skal be-
stemme seg i januar.

OMSTRIDT HUS: Det planlagte dødshuset til Bjarne Melgaard har blitt omstridt.
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Naboene på Ekely
håper en liten gul
blomst kan stoppe
Bjarne Melgaards
omstridte dødshus-
prosjekt.


