
• Byantikvar: – Vern er ikke glassklokke
– Det prosjektet vi har gitt dispensasjon 
for nå, er noe helt annet og mye mindre 
enn det opprinnelig ble søkt om, under-
streker byantikvar Janne Wilberg.

 ■ BERNT ERIK PEDERSEN

Naboene i kunstnerkolonien 
Ekely kom med sterk kritikk i 
Dagsavisen i går, etter at byan-
tikvaren ga dispensasjon for 
bygging av Bjarne Melgaards 
omstridte husprosjekt «A House 
To Die In». Melgaards hus med 
vannspeil og underjordisk ate-
lier er planlagt oppført på 
Kikut-toppen, i et område som 
er omfattet av vern under kul-
turminneloven. Like ved ligger 
Edvard Munchs atelier på Ekely 
og kunstnerkolonien Ekely med 
44 boliger for kunstnere. De 
klager nå dispensasjonsvedtaket 
inn for Riksantikvaren. 

– Overdriver
Byantikvar Wilberg mener mye 
av kritikken er uriktig. Det pro-
sjekterte husbygget er nå lagt 
utenom vernesonen som går 
tvers over byggeområdet, 
understreker byantikvaren. 

– Beboerne i kunstnerkolonien 
overdriver sterkt hva slags inn-
grep det her blir 
snakk om, sier Wil-
berg. 
– Det var først et 
kombinert kunst- og 
boligprosjekt. Nå er 
det et rent boligpro-
sjekt. Bygningsmas-
sens volum over 
bakken vil ikke være 
større enn et vanlig 
bolighus. 
Mens det planlagte 
vannspeilet vil strekke seg inn 
på verneområdet, understreker 
Wilberg at selve husbygget nå 
vil ligge utenfor. 
– Dette blir ikke et inngrep i 
grøntområdet på Kikkutt-
oppen. Det eksisterer allerede 
tillatelse til å bygge et bolighus 
på tu� ene etter en villa som ble 
revet i 1989. I tråd med det har 
Melgaard-prosjektet nå fått ja 
fra oss, sier byantikvaren. 
Prosjektet medfører utgraving 
under Kikkuttoppen for å bygge 
atelier. Naboene har uttrykt 
bekymring for hva utgravingen 
av leirgrunnen vil medføre. 

– Vi har bestilt en grundig 
utredning av konsekvensene av 
en utgraving, og vi fi nner det 
godtgjort at det ikke har betyd-
ning for grøntområdet, sier 
Wilberg. 

«Skikkelig kult»
Tidligere kulturbyråd Hallstein 
Bjercke karakteriserte i Dagsa-
visen bygget som «skikkelig 
kult», «fantastisk», og «en 
attraksjon», da planene først 
ble sendt inn i 2015. «En spen-
nende kombinasjon av kunst og 
boligprosjekt. Maken har vi 
ikke sett i Norge», uttalte byan-
tikvar Wiberg til NRK tidligere 
i høst.

– Hvis huset blir oppført, vil 
man se på det som et stykke 
interessant arkitektur. Den nye 
byrådserklæringen sier at Oslo 
skal være en by for eksperimen-
tell og nytenkende arkitektur. 
Da er også dette noe Byanti-
kvaren må ta med i vurde-
ringen.  

– At noe er fredet, betyr ikke 
at det skal bevares 
under en glass-
klokke. Det åpnes 
stadig for endringer 
i områder som er 
fredet. Byanti-
kvaren anser ikke 
dette som vesent-
lige inngrep i et 
fredet kulturminne. 
Dette vil fortsatt 
være et turområde. 

B y a n t i k v a r 
Wiberg understreker at hun har 
forståelse for at naboene rea-
gerer. 

– Men vi er kommet i den 
uvanlige situasjonen at vi blir 
sett på som en forkjemper for 
prosjektet. Byantikvaren er en 
myndighet, det er ikke vår jobb 
å presentere prosjektet. Byan-
tikvaren har ingen agenda her 
utover å behandle søknader på 
en måte som ivaretar vernein-
teresser. Utbygger har kommet 
tilbake med et revidert prosjekt 
som vi har funnet å kunne til-
late.

bernt.erik.pedersen@dagsavisen.no

Forsvarer dødshus

Åpner for Melgaards dødshus: Byantikvar Janne Wilberg, her fotografert tidligere i år ved Nedre Foss Gård. 
 FOTO: ARNE OVE BERGO

 ■ Kunstneren Bjarne Melgaard har utar-
beidet planer for bolig og atelier «A House 
To Die In» i samarbeid med Snøhetta.

 ■ Bygget er søkt oppført på Kikkutkollen 
ved Edvard Munchs atelier og kunstnerkol-
onien på Ekely, som er vernet under kultur-
minneloven. 

 ■ Byggeprosjektet har vakt sterke reaks-
joner, og er tidligere blitt avslått av 

Byantikvaren. 2. september ga 
Byantikvaren det reviderte prosjektet dis-
pensasjon til bygging i fredet område. 

 ■ Naboene protesterer nå på dispensas-
jonen, med klage til Riksantikvaren. 

 ■ – Vi ber Riksantikvaren om å beholde 
vernet av dette området, uttalte styreleder 
i Ekely borettslag Frode Stangebye, til 
Dagsavisen torsdag. 

 N A HOUSE TO DIE IN

Be bo-
erne i kunst-
nerkolonien 
overdriver.

Janne Wiberg, 
byantikvar
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tikvaren karakteriserer dette 
som «ubetydelige inngrep», 
sier Kirsti Grotmol, som har 
bodd i kunstnerkolonien i 17 år. 
Den ligger like ved Edvard 
Munchs gamle atelier på Ekely. 
Etter Munchs død i 1945 kjøpte 
Oslo kommune eiendommen, og 
bygget ut kunstnerkolonien på 
50-tallet. Munchs opprinnelige 
hus ble revet av kommunen i 
1960. I 1997 ble Ekely med 
Munchs atelier og kunstnerko-
lonien vedtatt fredet etter kul-
turminneloven. Verneområdet 
strekker seg inn på Kikkutt-

oppen der Melgaard nå vil 
bygge. 

Munchs landskap
– På grunn av verningen må vi 
søke Byantikvaren hvis vi vil 
flytte en kjøkkenvegg, og å 
sette opp gjerde mellom 
hagene er det ingen som får lov 
til. Det gjør det enda mer ufor-
ståelig at man kan gi dispen-
sasjon til så omfattende utbyg-
ging, påpeker Grotmol. 

– Dette landskapet er også 
en del av arven etter Munch. 
Det er derfor det er fredet. 

Dette var utsikten han hadde 
fra atelieret sitt. Det var et 
landskap Munch ofte malte. 
Man kjenner igjen kollen og 
skogen i flere av hans bilder, 
særlig «Stjernenatt»-bildene. 

–Det er også en prinsipielt 
viktig sak. Hvis fredningsbe-
stemmelser bare kan settes til 
side på denne måten, er dette 
vedtaket en gavepakke til 
utbyggere. Fredningsbestem-
melser er ikke noe man bare 
kan bryte. Man må kunne stole 
på at fredning gjelder.

bernt.erik.pedersen@dagsavisen.no 

Dette land-
skapet er også en 
del av arven etter 
Munch.

Kirsti Grotmol, kunstner

Uforståelig at Melgaard nå får tillatelse til 
å bygge i vernet område, mener kunstner-
kolonien på Ekely.

 ■ BERNT ERIK PEDERSEN
 ■ ARNE OVE BERGO (FOTO)

 
– Vår protest handler ikke om 
Bjarne Melgaards kunstpro-
sjekt. Men man vil sette opp et 
gigantbygg i et fredet område, 
som er en del av arven etter 
Munch. Det er problematisk. 

Dette sier Kirsti Grotmol, 

beboer i kunstnerkolonien ved 
Ekely. Hun blir nærmeste nabo 
til Bjarne Melgaards storslåtte 
bolig og atelier, «A House To 
Die In», kunstprosjektet som 
Melgaard har jobbet med siden 
2011. Først fikk prosjektet avslag 
på søknad om å bygge i vernet 
område. Men i starten av sep-
tember ga Byantikvaren dispen-

sasjon til å bygge i tilknytning 
til det vernede grøntområde på 
Kikkutkollen. Dette har fått 
naboene til å rase. 

I strid med fredning
Kirsto Grotmol er en av en rekke 
naboer og beboere i området som 
har påklaget vedtaket. Også 
borettslaget Ekely, som omfatter 
de 44 boligenhetene forbeholdt 
kunstnere, står samlet i en egen 
klage på dispensasjonen. 

– Vi ber Riksantikvaren om å 
beholde vernet av dette området. 
Vi klager på både saksbehand-

lingen, og på at Byantikvarens 
vedtak er i strid med Riksanti-
kvarens be  stemmelser om fred-
ning, me- 
      ner borettsla-
gets sty   releder 
Frode Stan-
gebye. 

Utgraving
Bymiljøetaten 
har tidligere 
frarådet all 
utbygging i 
området av hensyn til naturen. 
Byggprosjektet innebærer et 

anslagsvis 10 meter høyt hus i 
svart tre, med et vannspeil rundt, 
og et omfattende atelier under 

jorden på Kikkut-
kollen. 

– De må grave ut 
hele kollen, også 
under fredningsom-
rådet. Inngrepet går 
dypt inn i fjellet og 
tvers over det ver-
nede området på 
Kikkuttoppen. Det 
er planlagt spreng-

ning og utgraving, og utvidelse 
av veien. Det er underlig at Byan-

Naboene protesterer mot dødshus 
• Ny strid om Melgaards storslåtte bygg:

 ■ Den internasjonalt anerk-
jente kunstneren Bjarne 
Melgaard har utarbeidet 
planer for bolig og atelier «A 
House To Die In» i samarbeid 
med Snøhetta og Spor 
arkitekter. 

 ■ Bygget skal ligge på 
Kikkut-tomta, som er eid av 
Selvaag, like ved Edvard 
Munchs atelier på Ekely. 

 ■ Deler av tomten er vernet.
 ■ De opprinnelige planene 

inkluderte et 16 meter høyt 
tårn, et vannspeil og et under-
jordisk atelier. 

 ■ Det første forslaget 
innsendt i september 2015. I 
mars i år avviste Byantikvaren 
å gi dispensasjon til bygging i 
fredet område.

 ■ Forslaget ble omarbeidet og 
sendt inn på nytt, nå uten tårn 
og med endret beliggenhet. 2. 
september ga Byantikvaren 
dispensasjon til bygging. 

 ■ «En spennende kombi-
nasjon av kunst og boligpros-
jekt. Maken har vi ikke sett i 
Norge», uttalte byantikvar 
Janne Wiberg til NRK.

 ■ Bl.a kunster Per Maning og 
forfatter Torgeir Rebolledo 
Pedersen har gått hardt ut mot 
prosjektet. 

 ■ Ved Kikkuttoppen ligger 
den såkalte kunstnerkolonien 
på Ekely: 44 boliger/rekkehus 
forbeholdt kunstere. 

 ■ Flere av naboene i kunst-
nerkolonien har nå sendt inn 
klage til Riksantikvaren på 
byggdispensasjonen. 

 N «A HOUSE TO DIE IN»

Da er det offisielt: Cliff 
Williams gir seg som bassist i 
hardtarbeidende AC/DC. Han 
sier på en video på Facebook-
siden til AC/DC: «Det er på 
tide for meg å legge opp. 
Grunnen er ikke at vi mistet 
Malcolm, Phil eller Brian, men 
at ting endrer seg». Han legger 
til at årsaken er at han ikke 

føler for å turnere mer – og at 
han vil ta det rolig sammen med 
familien sin. Williams har 
hengt med på AC/DC-notene 
siden 1977. Nå er det altså kun 
Angus Young igjen i AC/DC. 
Nylig la han ut en video der han 
takket alle involverte og fans 
etter «Rock or Bust»-turneen.  
 (NTB)

AC/DC-bassisten legger opp

Politiet har gjort grun-
dige forberedelser foran 
Justin Biebers besøk i 
Telenor Arena. Håpet er 
å unngå kaoset ved 
Biebers tidligere besøk.

 ■ PER-HELGE BERG
 
Den canadiske popstjernen 
skal holde konsert i Telenor 
Arena på Fornebu både fredag 
og lørdag. Politiet stiller opp 
med ekstra bemanning. Under 
sitt forrige besøk lagde den 
skandaleombruste sangeren en 
episode som flere fortsatt 
mener var et utspekulert PR-
stunt under mantraet «all PR 
er god PR». To unge jenter 
slurvet med å tørke bort noe 
vannsøl på scenen under en 
intimkonsert på Chateau Neuf, 
noe som førte til at Bieber gikk 

av scenen i raseri etter en 
eneste låt.

Under stjernens første besøk 
for fire år siden, da han holdt en 
gratiskonsert ved Operaen i 
Bjørvika, feilberegnet både pla-
teselskapet og politiet totalt 
den voldsomme interessen for 
idolet. Over 20.000 fans dukket 
opp, og det ble totalt kaos i Oslo 
sentrum, og flere måtte til lege-
vakten.

Foran konsertene i år har poli-
tiet forberedt seg godt ved å 
være til stede på en Bieber-kon-
sert i Berlin tidligere denne 
måneden. Politiet ønsker av sik-
kerhetsmessige grunner ikke å 
gå i detalj om hvor mange 
ekstramannskaper som settes 
inn i helgen, men bekrefter at 
det kommer til å være ekstra 
bemanning. Politiet anbefaler 
også at alle under 13 år har følge 
med foresatte eller eldre venner. 
 (NTB)

Godt forberedt på 
Bieber-inntrykk

Justin Bieber kommer til Telenor Arena i Bærum fredag og lørdag. Her i 
Chateau Neuf i fjor.  FOTO: NTB SCANPIX

Medieminister Linda 
Hofstad Helleland møtte 
mediene, men meldte 
lite.

 ■ HANNE MAUNO

Norsk Journalistlags landssty-
remøte fikk besøk av kulturmi-
nister Linda Hofstad Helleland 
på sitt landsstyremøte i går, 
uten at det kom noen konkrete, 
politiske signaler til medie-
bransjen i innlegget hun holdt 
der. På forhånd hadde de pres-
sens tillitsvalgte håpet på at 
hun ville si noe om presse-
støtten eller TV2 som allmenn-
kringkaster. Det skjedde ikke. 

– Hun virket engasjert i 
mediene, og det er jo bra. Men 

vi etterlyser handling, sier NJ-
leder Thomas Spence. 

– Hun lyttet i alle fall til det vi 
hadde å si. Så vi får bare vente 
på statsbudsjettet og TV2-
utredningen, og håpe at hun har 
tatt signalene våre.

hanne.mauno@dagsavisen.no

Ingen signaler

Linda Hofstad Helleland. 
 FOTO: MIMSY MØLLER

Fra Jokeren til Andy 
Warhol: Skuespilleren 
Jared Leto spiller på 
mange strenger. Nå skal 
han tre inn i rollen som den 
amerikanske kunstneren 
Andy Warhol (1928– 1987) 
i en kommende film om 
livet hans, skriver 
Hollywood Reporter. Leto 
skal ikke bare spille tittel-
rollen i «Warhol», han skal 

også produsere filmen 
sammen med Michael De 
Luca («The Social 
Network» og «Captain 
Phillips»). Manuset 
skrives av Terence Winter, 
som har stått bak 
TV-serien «Boardwalk 
Empire» og som ble Oscar-
nominert for filmmanuset 
til «The Wolf of Wall 
Street».  (NTB)

Leto blir Andy Warhol
19.000 besøkene så Håkon Anton 
Fagerås-utstillingen i Vigeland-
museet i Oslo. Det gjør den til 
museets best besøkte utstilling på ti 
år. Ikke siden 2007, da museet viste 
arbeider av Skule Waksvik, har en 
utstilling blitt så godt besøkt, opp-
lyser Kulturetaten i Oslo. – Jeg tror 
publikum har villet se klassisk figu-
rativ skulptur på et høyt nivå, sier 
museumsleder Jarle Strømodden.  
 (NTB)

Beste på 10 år

Billedkunster Kirsti Grotmol som 
bor og arbeider i kunsterhusene på 
Ekely, har sendt inn klage til 
Riksantikvaren på Bjarne 
Melgaards planer om å bygge 
Munch-dødshus på Ekely rett ved 
der hun bor.

Dagsa-
visen i 
går.
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