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Ekely,	Munch,	Melgaard	og	Snøhetta	
	
I	forbindelse	med	fredningssaken	om	Jarlsborgveien	2	var	det	bare	naboene	som	hadde	
rettslig	klagerett.	Da	de	protesterte,	ble	de	fremstilt	i	mediene	som	smålige	og	
konservative	som	ikke	ville	ha	et	spennende	kunstprosjekt	in	their	own	backyard.	Men	
det	dreier	seg	ikke	om	hvilken	som	helst	«bakgård».	Ekely	kunstnerkoloni	er	et	sjeldent	
og	høyst	levende	eksempel	på	sosialdemokratisk	kulturpolitikk	fra	etterkrigsårene	og	
fredet	som	kulturminne	(«Hva	ville	Gerhardsen	gjort?»).	Kolonien	ble	anlagt	på	Edvard	
Munchs	gamle	eiendom,	så	deres	«backyard»	er	også	hans	«backyard».	Den	varslede	
skandalen	har	mange	sider,	men	det	som	står	-	eller	burde	stå	-	i	sentrum	er	vårt	felles	
ansvar	for	arven	etter	Norges	eneste	udiskutabelt	internasjonale	billedkunstner.	
Et	verdifullt	grøntområde	og	friareal	for	nærmiljøet	er	samtidig	«det	landskapsrommet	
som	var	en	inspirasjon	og	et	motiv	for	Edvard	Munch»,	for	å	sitere	fra	fredningsteksten.		
	

Edvard	Munch	bodde	på	Ekely	i	28	år;	det	var	hans	uten	sammenligning	mest	
permanente	bolig	og	nærmiljø.	-	Nest	mest	permanent	var	barndomshjemmet	i	
Pilestredet	30,	hvor	moren	døde	og	Edvard	bodde	i	perioden	1868-1875.	For	
drøye	syv	år	siden	pågikk	arbeidet	med	å	istandsette	en	museal	Munch-leilighet	i	
den	gamle	bygården.	I	mai	2011	besluttet	byrådet	å	skrinlegge	planene.	Selve	
bygårdkomplekset	hadde	kommunen	allerede	solgt	til	Entra	Eiendom	for	én	
krone.	«Munch	bodde	jo	uansett	her	så	kort	tid»,	som	kulturbyråd	Torger	
Ødegaard	(H)	uttrykte	det.	Han	foreslo	at	kommunen	isteden	skulle	slå	et	slag	for	
Munch	på	Ekely.	Opposisjonen	var	enig	-	«En	god	idé»,	mente	leder	for	Kultur-	
og	utdanningskomiteen,	Knut	Even	Lindsjørn	fra	SV.	(NRK	Østlandssendingen	
23.05.11)	

	
Og	nå	er	mange	spent	på	hva	som	blir	Ekely-landskapets	skjebne.		
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Ekely-saken	har	mange	innfallsvinkler:	
	
1	 Naturen	
Er	det	riktig	å	tillate	inngrep	i	en	sårbar	biotop	som	Kikkutkollen,	med	stort	
naturmangfold,	verdifull	skog	og	planter	på	rødliste	for	truede	arter?	Representerer	
Dødshuset	en	viktigere	(og	mer	ønsket)	verdi	for	samfunnet	samlet	sett?	(Her	tangeres	
naturligvis	den	ultimate	konteksten	for	hele	kloden;	innerst	inne	vet	vi	alle	hvor	
livsnødvendig	det	er	med	en	radikal	omlegging	av	både	tenkning	og	politikk.	-
Insektpopulasjonen	på	Kikkutkollen	er	for	eksempel	ikke	kartlagt.)	
	
2	 Nærmiljøet	
Er	det	riktig	å	privatisere	og	bebygge	et	enslig	grøntareal	og	friområde	i	et	presset	
boligstrøk?	Det	dreier	seg	om	en	viktig	tumleplass	for	småbarn,	et	fellesområde	som	
bidrar	til	samhold,	trivsel	og	livskvalitet.	(En	forutsetning	for	etableringen	av	Dokka	
barnehage	var	at	de	hadde	den	tilgrensende	kollen	som	et	nærliggende	friområde.)	
	
3	 Arven	etter	Edvard	Munch	
Er	det	ikke	historieløst	og	korttenkt	å	ignorere	Munch-arven	til	fordel	for	en	
spektakulær	installasjon	som	ikke	har	noen	tilknytning	til	”det	landskapsrommet	som	
var	en	inspirasjon	og	et	motiv	for	Edvard	Munch”?		Vil	ikke	det	være	å	føye	nok	et	trist	
kapittel	til	historien	om	Oslo	kommunes	forvaltning	av	verdenskunstnerens	arv?	
	
4	 Ny	kunstnerbauta?	
Bjarne	Melgaard	behandles	som	en	superkjendis,	og	er,	som	skandaleombrust	
provokatør,	lite	representativ	for	dagens	norske	kunst	og	kunstnere.	Dødshus-planen	
innebærer	å	heve	Melgaard	-	bokstavelig	og	symbolsk	-	over	kollegene	i	Ekely	
kunstnerkoloni	(”en	gjeng	tapere”,	som	han	kaller	dem).	Der	skal	han	permanent	få	
markere	revir	som	«den	nye	Munch».		

Hva	innebærer	det	–	demokratisk,	pedagogisk	og	kulturpolitisk	-	å	velsigne	et	
slikt	«tronskifte»	på	Ekely?	I	praksis	betyr	det	å	redusere/detronisere	Edvard	Munch,	en	
beundret	og	folkekjær	kunstner	som	er	grundig	innvevd	i	nasjonal	og	internasjonal	
kunst-	og	kulturhistorie,	og	som	formidler	moderne	og	humanistiske	verdier	som	vi	i	
prinsippet	tilslutter	oss	–	og	isteden	opphøye/innsette	Bjarne	Melgaard,	en	kunstner	
som	er	mest	berømt	for	sin	forakt	for	samfunnets	normer	og	som	følgelig	virker	sterkt	
polariserende	og	splittende	(uansett	hva	man	ellers	måtte	mene).		
	

• Kikkutkollen	er	«Munchs	landskap»	(Natur+Munch).	
• Bjarne	Melgaard	er	ingen	«ny	Munch».	
• A	House	to	Die	In	er	et	prangende	fremmedelement.	

	
Kultur,	kontekster	og	verdier	veier	tungt	i	denne	saken,	og	det	følgende	kan	leses	som	en	
kombinasjon	av	nøktern	orientering	og	alvorlig	bekymringsmelding.	
	

s.	3	 Jarlsborveien	2=Kikkutkollen=Munchskogen	
s.	3	 Munch	og	trær	
s.	4	 A	House	to	Die	In	
s.	5	 Nasjonalmonument	og	æresbolig	
s.	6	 Bjarne	Melgaard	
(s.	8/9	 litt	om	integrering)	
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Jarlsborgveien	2	/	Kikkutkollen	/	Munchskogen	
	
I	det	småkuperte	terrenget	ved	kunstnerkolonien	og	Munchs	Ekely	er	Kikkutkollen	et	
markant	innslag.	En	liten	høyde	fungerer	automatisk	som	et	holdepunkt	i	landskapet,	
som	en	referanse	og	en	konsentrert	identitetsskaper	–	bestemmende	for	«stedets	ånd»	
(genius	loci,	som	det	heter	blant	arkitekter).	I	dag	er	kollen	et	populært	friareal	og	det	
eneste	sammenhengende	grøntområdet	som	er	bevart	av	landskapet	ved	Munchs	Ekely.	
	 I	1997	gjorde	derfor	Riksantikvaren	vedtak	om	fredning	-	av	”Ekely,	Edvard	
Munchs	atelier	og	kunstnerkolonien,	samt	deler	av	Kikkuttomten”	–	for	å	bevare	”det	
landskapsrommet	som	var	en	viktig	inspirasjonskilde	og	et	motiv	for	Edvard	
Munch”.	Fredningsbestemmelsene	satte	strenge	grenser	for	inngrep:	”Innenfor	det	
fredede	området	må	det	ikke	settes	i	verk	tiltak	eller	bruksendring	som	kan	forandre	
områdets	karakter	eller	på	annen	måte	motvirke	formålet	med	fredningen…”	
	 I	praksis	var	hele	kollen	beskyttet.	Moderne	kulturminnevern	dreier	seg	stadig	
mer	om	miljøer	og	ikke	enkeltobjekter.	Kollen	er	en	helhet	og	inngår	som	en	integrert	
del	av	landskapet;	det	planlagte	prosjektet	vil	på	en	dramatisk	måte	”forandre	områdets	
karakter”.	Dét	må	politikerne	ta	inn	over	seg	og	forholde	seg	til.	
	
Munch	og	trær	-	romantikk	og	ekspresjonisme	
	

Munchmuseets	
utstilling	”Mot	
skogen”	i	2017	
demonstrerte	Ekely-
landskapets	viktige	
posisjon	i	Munchs	
kunstnerskap.	Karl	
Ove	Knausgård	
hadde	valgt	en	rekke	
bilder	fra	Ekely-tiden	
med	skogsmotiv	fra	nærmiljøet,	nettopp	”det	

landskapsrommet	som	var	en	viktig	inspirasjon	og	et	motiv	for	Edvard	Munch”.	
To	hundre	meter	vest	for	Munchs	Vinteratelier	på	Ekely	står	Gråbrødre-eika,	ett	

av	byens	eldste	trær,	kan	hende	med	
røtter	i	middelalderen.	Norges	mest	
berømte	eik	er	som	kjent	å	finne	i	
Munchs	monumentale	utsmykning	i	
Universitetets	aula	(innviet	samme	år	
som	Munch	flyttet	til	Ekely).	Der	har	eika	
sterke	røtter	i	karrig	jord,	og	mektige	
grener	som	favner	og	beskytter	(«Eke-
ly»).	Den	gamle	fiskeren	forteller	og	den	
unge	gutten	lytter	–	det	er	et	universelt	
bilde	på	”den	store	fortellingen”	som	

enhver	levedyktig	kultur	må	formidle	til	nye	generasjoner,	som	i	en	fakkelstafett	der	
ilden	ikke	må	slukne.	”Historien	er	ikke	bare	Historie»,	skriver	Munch,	«det	er	
lærdommen	og	visdommen	i	det	hele…”.	Det	gjør	fortellingen	åpen	-	«mot	lyset»,	som	er	
tittelen	på	et	monumentalt	prosjekt	som	opptok	Munch	i	mange	år	på	Ekely.		
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I	1890-årene	var	Munchs	landskapsmotiver	preget	av	
romantisk	naturmystikk.	Landskapsbildene	fra	Ekely	er	
saftigere	og	mer	jordnære,	med	den	omliggende	
løvskogen	som	et	yndet	motiv.	I	sørskråningen	av	
Kikkutkollen	vokser	det	i	dag	opp	en	ny	almeskog	som	
blir	slående	lik	det	man	finner	i	Munchs	kjente	bilder.	

To	berømte	versjoner	av	”Vinternatt”	(ca.	1925)	
griper	tilbake	til	hans	eget	”Stjernenatt”	fra	1893.	Det	
duvende,	musikalske	motivet,	med	landskapets	
velkjente	formasjoner,	er	fritt	basert	på	utsikten	sørover	

mot	byen.	Kikkutkollen	er	fortsatt	synlig	fra	Munchs	
Vinteratelier.	

«Vinternatt»	kan	
bringe	van	Gogh	i	
tankene,	og	det	er	i	slekt	
med	et	annet	norsk	
ikon,	Harald	Sohlbergs	
”Vinternatt	i	fjellene».	I	
en	rekke	tegninger	og	
flere	grafiske	arbeider	
lar	Munch	dessuten	

varianter	av	dette	vinterlandskapet	fungere	som	scene	til	siste	akt	i	Ibsens	drama	Jon	
Gabriel	Borkman;	et	eksempel	blant	mange	på	hvordan	ulike	kontekster	veves	sammen	i	
Munchs	kunst.		

Munchs	mest	omfattende	kommentar	til	en	annen	kunstners	verk	er	knyttet	til	et	
stemningsfullt	skogsinteriør	(”Den	hellige	lund”	av	Arnold	Böcklin).	Trær	og	skog	spiller	
altså	en	helt	sentral	rolle	i	Munchs	kunstnerskap	og	verdensbilde;	dét	gir	ekstra	mening	
og	tyngde	til	bevaring	av	“Munchskogen”.	

Da	Munch	slo	seg	ned	i	Norge	etter	tyve	rastløse	år	i	utlandet,	samlet	han	motiver	
og	prosalyriske	tekster	i	en	mappe	med	tittelen	Kunskabens	Træ	-	et	uttrykk	for	treets	
universelle	symbolkraft;	tittelen	antyder	samtidig	Munchs	posisjon	i	skjæringspunktet	
mellom	religiøs	tradisjon	og	en	fornuftsbasert	modernitet	(med	henspillingen	på	
syndefallet,	der	mennesket	trosset	Guds	autoritet	og	spiste	av	kunnskapens	tre).	
”Mennesket	er	et	Træ	der	har	revet	sine	Rødder	løs	fra	Jorden”	heter	det	i	en	poetisk	
formulering.	
	
«A	House	to	Die	In»	
	
Da	Selvaag	ble	eier	av	Kikkutkollen,	ble	villaen	som	hadde	stått	der	i	Munchs	tid	revet	
for	å	gi	plass	til	terrasseblokker.	Det	ble	stanset,	og	da	fredningen	kom,	anla	Selvaag	sak	
mot	kommunen	for	å	få	erstatning	-	uten	å	vinne	fram.	I	2011	tok	Selvaag	kontakt	med	
«den	nye	Munch»,	og	luftet	ideen	om	en	kunstnerbolig	på	tomten.	Så	fulgte	alliansen	
med	Snøhetta.	(Rekkefølgen	mht	ideer	og	kontakt	gjengis	noe	forskjellig	i	pressen.)	
«Foreløpig	er	tomten	vår»,	sier	Olav	Selvaag	i	forbindelse	med	utstillingen	på	
Tjuvholmen	tidligere	i	år.	Selvaag	har	finansiert	alt	arbeidet	så	langt,	også	denne	
utstillingen:	«Hvordan	vi	gjør	det	når	huset	eventuelt	bygges	må	vi	avklare	i	neste	fase»	
(Aftenposten	01.02.18).	
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Prosjektet	vakte	liten	oppmerksomhet	før	utstillingen	Melgaard+Munch	begynte	å	lage	
overskrifter.	«A	House	to	Die	in»,	kunstprosjekt	og	kunstnerbolig,	var	imidlertid	
presentert	i	London	alt	høsten	2012.	Morgenbladet	publiserte	en	artikkel	om	prosjektet	
8.	november,	signert	professor	Ina	Blom.	Siden	har	utbyggerne	som	kjent	vært	tvunget	
til	å	moderere	planene.		

Med	et	fokus	på	verdier	og	kontekster,	er	det	likevel	interessant	å	se	nærmere	på	
A	House	to	Die	In	som	visjon	og	ideal	(hva	vil	de	med	prosjektet?),	slik	det	beskrives	
av	et	kvalifisert	fagmenneske,	uberørt	av	den	senere	kritikken	og	fjernt	fra	de	siste	
tiders	taktiske	markedsføring.	«En	paranoid	og	monumental	dødens	arkitektur»	er	Ina	
Bloms	karakteristikk,	under	overskriften	«Ikke	til	å	leve	i».	Dette	er	noe	helt	nytt	i	norsk	
sammenheng,	understreker	hun,	men	finner	en	parallell	i	narkotikafinansiert	luksus	
under	andre	himmelstrøk;	derav	betegnelsen	«narkotektur».	Det	dreier	seg	ikke	om	en	
ytre,	stilmessig	likhet;	det	«narkotektoniske»	ligger	i	«virkeliggjøringen	av	en	subjektiv	
drømmeverden	understøttet	av	en	tilsynelatende	grenseløs	tilgang	på	rede	penger.»	

Et	samfunn	kan	ikke	-	offisielt	-	«støtte	den	særegne	narkotektoniske	alliansen	
mellom	monumental	luksus	og	like	monumental	paranoia	uten	samtidig	å	undergrave	
arkitekturens	grunnleggende	løfte:	nemlig	å	bygge	fellesskap»,	skriver	Blom.	Selvaag	og	
Snøhetta	har	hittil	vært	assosiert	med	en	offentlig	ansvarlighetskultur:	«Få	selskaper	er	
mindre	opplagte	kandidater	til	frivillig	assosiasjon	med	demonstrativ	luksus,	dop,	raske	
penger,	privat	fantasi,	kortsiktige	konstruksjonsprinsipper,	sløsing,	vold	og	alminnelig	
dårlig	smak	-	selv	på	et	rent	metaforisk	plan.	Men	nå	er	de	det	ikke	desto	mindre,	takket	
være	et	samarbeidsprosjekt	med	Bjarne	Melgaard	-	en	kunstner	som	de	siste	15	årene	
har	forårsaket	en	serie	miniskandaler	i	skandinavisk	presse	på	grunn	av	sin	åpenbart	
helt	frivillige	forbindelse	med	alle	disse	fenomenene.»	

«Så	langt	ser	det	ut	til	at	A	House	to	Die	In	vil	bli	finansiert	gjennom	legitime	
midler	fra	et	statsregulert	norsk	byggimperium»,	skriver	Blom,	«Men	ikke	noe	hus	
kunne	vært	et	mer	passende	monument	over	en	ubehagelig	kreativ	narkotikaøkonomi	–	
på	alle	tenkelige	nivåer.»	

Ifølge	planene	skulle	prosjektet	stått	ferdig	i	2016,	men	utbyggerne	
undervurderte	motstanden.	Både	bygningen	og	navnet	A	House	to	Die	In	er	i	tråd	med	
Bjarne	Melgaards	univers	(som	vi	skal	se),	men	det	vekker	berettiget	skepsis.	«Poenget	
med	tittelen	var	å	få	fram	prosessen	med	aldring	og	død»,	forklarer	arkitekt	Ketil	Trædal	
Thorsen	i	dag.	Mon	det.	«Det	var	heller	ikke	nærheten	til	Munchs	atelier	som	var	
avgjørende	for	tomtevalget,	men	nærheten	til	de	andre	kunstnerne	på	Ekely.»	
(Klassekampen	02.02.18).	Hvorfor	er	da	Melgaard	konsekvent	nedlatende	i	sin	omtale	
av	Ekely-kunstnerne?	Karin	Moe	kaller	Dødshuset	«utagerande,	macho	hatkunst».	
(Klassekampen	25.04.17)	Dét	er	mer	i	samsvar	med	Ina	Bloms	beskrivelse:	«Det	er	som	
om	hele	anlegget	er	designet	for	å	skape	rykter,	spekulasjon	og	fiendskap.»		

		
Nasjonalmonument	og	æresbolig	
	
Snøhettas	«kunstprosjekt»	og	bolig,	på	en	kolle	150	meter	fra	Munchs	Vinteratelier	på	
Ekely,	vil	fungere	som	en	offentlig	utsmykning	og	et	nasjonalmonument	-	men	først	og	
fremst	som	en	æresbolig	for	en	utvalgt	kunstner.	I	utgangspunktet	er	det	likegyldig	
hvem	som	truer	Munchskogen	og	Ekely-miljøet.	Men	siden	Selvaag	ser	ut	til	å	tilby	
kommunen	en	pakkeløsning,	er	det	rimelig	å	se	nærmere	på	hvem	som	er	tiltenkt	rollen	
som	vår	nye	nasjonale	kunstnerbauta.	Mediene	har	vært	flinke	til	å	formidle	
uttalelser	fra	kunsthandlere,	samlere,	politikere	og	akademikere	som	er	enige	om	at	
Bjarne	Melgaard	er	«den	største»	og	«den	nye	Munch»,	en	oppfatning	som	ikke	deles	av	
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alle,	som	vi	skal	se.	De	fleste	kan	likevel	se	for	seg	at	en	æresbolig	for	Melgaard	i	
«Munchskogen»	ville	sementere	hans	posisjon	i	kunstmarkedet,	og	fungere	som	en	
håndfast	garanti	for	betegnelsen	«den	nye	Munch».	
	
Bjarne	Melgaard	
	
Siden	Melgaard	er	tiltenkt	en	halvoffisiell	status,	burde	alle	involverte	ha	en	forestilling	
om	hva	mannen	står	for;	i	samtidskunsten	handler	det	ikke	så	mye	om	pene	bilder,	men	
heller	om	ideer	og	prosjekter.	

Melgaard	har	fått	et	navn	som	provokatør	og	ekstrem	representant	for	en	såkalt	
transgressiv	linje	i	norsk	samtidskunst	(transgresjon	=	overskridelse).	Det	er	knyttet	en	
provoserende	sjokkeffekt	til	gjennomgangstemaer	som	voldelig	homoerotikk,	
pornografi,	dop	og	selvmord.	Da	Melgaard,	tilbake	i	1996	(Arken,	København),	fokuserte	
på	en	homofil	pornostjerne	(Joey	Stefano)	som	tok	sitt	eget	liv,	var	det,	som	han	sa,	«en	
metafor	på	mennesket	som	søker	etter	en	sjel	og	[...]	må	gjøre	veldig	ekstreme…	må	gå	
inn	i	ekstreme	tilstander	[...]	for	å	føle	seg	levende	...»	(NRK,	Kulturoperatørene,	
26.11.96)	Melgaard	har	selv	søkt	«det	ekstreme»	i	liv	og	kunst.	I	2000	(Moderna	Museet,	
Stockholm)	ble	han	anmeldt	for	barnepornografi;	to	år	senere	la	den	tyske	
statsadvokaten	ned	forbud	mot	en	utstilling	på	grunn	av	«ufarliggjøring	og	glorifisering	
av	vold»	(NRK,	05.05.02).	
	
Våren	2009	sendte	NRK	et	program	fra	Melgaards	base	i	New	York	(Safari,	14.04.09).	
Der	hadde	han	nå	sin	egen	kunstfabrikk	med	over	ti	unge	ansatte	som	malte	store	
fotorealistiske	bilder	av	unge	gutter	(hentet	fra	magasinet	NAMBLA),	som	Melgaard	så	
tagget	på.	Konseptet	vakte	sterke	reaksjoner.	«Lager	kunst	av	pedofili-bilder.	Bjarne	
Melgaard	sjokkerer»,	var	Dagbladets	overskrift	dagen	etter.	«Jeg	gir	faen	i	etisk	ansvar»,	
var	kollega	Matias	Faldbakkens	solidariske	kommentar,	mens	avisens	kunstkritiker	Kari	
Brandtzæg	mente	det	var	synd	at	Melgaard	ikke	var	mer	åpen	for	å	diskutere	
problematiske	aspekter	ved	bildene:	«Når	Melgaard	sier	at	kunstneren	er	underlagt	helt	
andre	etiske	rammer,	tar	han	også	mye	av	brodden	av	sitt	eget	prosjekt».		
	 Tidlig	i	2010,	nettopp	hjemvendt	fra	New	York,	ble	Melgaard	feiret	med	en	stor	
utstilling	i	Astrup	Fearnley	Museet	(«Jealousy»).	Blant	de	betenkte	var	Aftenpostens	
kunstkritiker	Lotte	Sandberg:	«Forrige	kulturminister	Trond	Giske	lot	et	stort	Melgaard-
maleri	pryde	kontoret,	og	han	etterlyste	ved	flere	anledninger	”farlig”	og	”engasjerende”	
kunst.	Skal	all	samtidskunst	knytte	an	til	ideen	om	at	vi	har	godt	av	å	bli	provosert?»	
Hun	pekte	på	en	uunngåelig	konsekvens:	«Ideen	om	at	kunsten	skal	provosere	mens	
samfunnet	tolererer,	beveger	seg	som	en	negativ	spiral	–	og	resulterer	i	at	lite	betyr	noe;	
ingen	bryr	seg.»	(Aftenposten,10.02.10)		

På	høstparten	frontet	Melgaard	et	nytt	galleri,	Rod	Bianco	(«Hvit	stake»),	i	
Blomqvists	lokaler,	vegg-i-vegg	med	(og	tilhørende)	Munchs	gamle	galleri.	Åpningen	ble	
lagt	til	12.12,	Munchs	fødselsdag.	Hos	Blomqvist	har	Knut	Forsberg	kunnet	forsikre	
kjøpere	om	at	«Melgaard	er	størst	i	dag»	(f.eks.	NRK	nyheter,	23.10.11).	Galleriets	store	
Melgaard-omsetning	gjør	det	vanskelig	å	ta	det	helt	alvorlig	som	en	faglig	vurdering.		
	 «Han	er	blitt	kalt	Norges	største	kunstner	etter	Munch.	I	kveldens	
Nasjonalgalleriet	handler	alt	om	Bjarne	Melgaard»,	erklærte	Helle	Vagland	i	et	nytt	NRK-
portrett	fra	New	York	høsten	2011	(17.10.11).	Nå	hadde	Melgaard	blant	annet	inkludert	
to	hundre	tegninger	utført	av	amerikanske	seriemordere.		
	 Tidlig	i	2012	kunngjorde	DNB	at	de	hadde	engasjert	Bjarne	Melgaard	til	å	
utsmykke	sitt	nye	hovedkontor	i	Bjørvika.	Ketil	Rolnes	siterte	konserndirektør	Liv	
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Fiksdal:	«Vi	ønsker	å	fremstå	som	en	fremtidsrettet	og	modig	bank	som	tør	å	overraske.	
Vi	skal	gå	i	takt	med	Melgaard».	En	kritisk	og	sarkastisk	Rolness	stusset:	«	-	inn	i	hans	
univers	av	seriemordere,	selvmord,	selvskading,	sadomasochisme,	snuff,	krig,	voldtekt,	
massakrer,	narkotika	og	kvelningssex?»	(Dagbladet	28.01.12).	
	
Da	Melgaard	gjennom	flere	år	var	blitt	markedsført	som	«den	nye	Munch»,	kom	endelig	
«kanoniseringen»	i	Munchmuseet	på	nyåret	2015:	Melgaard+Munch	-	The	end	of	it	all	
has	already	happened.	Utstillingen	fremsto	som	en	iscenesatt	«mannjevning»	mellom	
Mesteren	og	utfordreren;	kamparenaen	(Munchs	museum!)	var	omskapt	til	Melgaards	
univers.:	«...	i	denne	kakofonien	av	sex,	dop,	mote	og	demonstrativ	banning	blir	
mesterens	originaler	aldri	mer	enn	rekvisitter,	overdøvet	og	fornedret	i	Melgaards	
fadermord»,	skrev	Morgenbladets	kunstanmelder	Oda	Bhar	(13.02.15).	

A-magasinet	en	måned	senere	(19.03.15):	«Munchmuseet	er	ikke	til	å	kjenne	
igjen.	Den	nye	avdelingen	«Daddypussy»	er	akkompagnert	av	partymusikk.	Over	Skrik	,	
Norges	nasjonalarv,	ligger	et	foto	av	en	mann	som	får	utløsning	med	plastpose	over	
hodet.	Ved	siden	av	Munchs	Pubertet	poserer	en	ung	gutt	med	barbert	skritt	og	en	
iøynefallende	penis.	På	en	innrammet	tegning	står	det	Wanna	fuck.	Pink	wanna	fuck	
pants.	Her	har	menn	fingre	i	anus	og	kniv	gjennom	magen.	Eventuelt	en	pistol	opp	bak.	
Det	er	referanser	til	dyresex,	sadisme,	sadomasochisme	og	undergrunnsmiljøer.	Og	på	
storskjerm:	et	videoverk	med	et	klipp	der	en	voksen	mann	suger	armen	til	en	ettårig	
jente.»	

Protester	ble	møtt	med	anklager	om	moralisme	og	beskrevet	som	angrep	på	
ytringsfriheten	og	kunstens	uavhengighet.	-	Wencke	Mühleisen	er	en	kvalifisert	
kommentator	(i	egenskap	av	kunstner,	forfatter,	kjønns-	og	medieforsker)	og	avgjort	
ingen	spissborgerlig	moralist.	Men	hun	er	skeptisk	til	forestillingen	om	«pornoens	
emansipatoriske	potensial».	Etter	et	besøk	i	utstillingen	måtte	hun	spørre	seg	selv:	”Hva	
kan	det	frigjørende	eller	kritiske	potensialet	av	seksualitet	i	samtidskunsten	være,	når	
markedet	benytter	seg	av	eksponering	av	”frigjort	og	overskridende”	sex	i	alle	medier».	I	
slående	kontrast	til	Munch-direktør	Henrichsens	virkelighetsbeskrivelse	og	ordbruk,	
benyttet	Mühleisen	formuleringer	som	«negasjonens	sjokkeffekt	og	antiidentifikasjon»».	
(«Sexens	sjokkeffekt»,	Klassekampen	30.03.15).	Flere	liberale	kulturpersonligheter	
valgte	å	signalisere	sin	støtte	til	Melgaard	og	museet	-	f.eks.	Knut	Faldbakken	(A-debatt	
29.03.15):	«Hvordan	kan	dette	virke	så	opprørende	i	en	tid	da	14-åringer	legger	
nakenbilder	av	seg	selv	ut	på	nettet	mens	de	diskuterer	analsex	med	sine	venninner?»		
	
Melgaards	kunst	er	blitt	forsvart	med	at	han	«løfter	frem»	vanskelige	temaer,	i	en	stolt	
humanistisk	tradisjon.	Kunsten	selv	og	Melgaards	egne	utsagn	gir	liten	støtte	for	en	slik	
fremstilling	-	som	beleilig	plasserer	alt	ansvar	for	mediestormene	hos	publikum.	De	som	
protesterer,	demonstrerer	at	de	har	misforstått	kunsten.	Samtidig	bekrefter	de	at	
kunsten	er	potent	og	slagkraftig	-	den	skal	jo	nettopp	provosere!	Dét	er	problemet	(og	
fordelen)	med	«overskridelsens	estetikk»:	Om	du	roser	eller	riser,	så	er	PR-verdien	like	
god.	Provokasjon	skaper	protester,	som	gir	media-oppmerksomhet,	som	skaper	
nysgjerrighet,	som	øker	besøket	-	og	«suksessen»	er	et	faktum!	

I	forbindelse	med	sjokk-utstillingen	i	2009	sier	Melgaard	at	han	ser	det	hele	«i	et	
homopolitisk	perspektiv».	Det	er	lite	provoserende;	homokamp	er	knapt	en	motkultur	
hos	oss	lenger.	Ved	den	siste	Pride-paraden	i	Oslo	fikk	tunge	bedrifter	og	institusjoner	
faktisk	kritikk	fra	skeive	for	å	være	for	synlige	og	pågående	i	feiringen	av	seksuelt	
mangfold.	«I	dag	er	homofili	mainstream	og	makt»,	som	Lotte	Sandberg	skrev	i	
forbindelse	med	Melgaards	store	utstillingen	i	Astrup	Fearnley	Museet	(Aft.	10.02.10).	



	 8	

Men	Melgaard	velger	å	forklare	protestene	mot	både	kunsten	og	Dødshuset	med	
homofobi:	«Jeg	mener	hele	mediahysteriet	i	Norge	i	virkeligheten	bare	var	et	veldig	klart	
uttrykk	for	en	veldig	undertrykt	homofobi.»	(Serial	Provocateur,	news.artnet.com	
10.04.15)	

Men	Melgaards	program	går	lenger:	«For	meg	er	det	et	poeng	å	presentere	en	del	
av	en	homoseksuell	identitet	som	ikke	er	så	mainstream,	hvor	det	ikke	bare	er	å	gifte	seg	
og	være	snill	og	ha	det	kjempegøy»	(Dagbladet	14.04.09).	Han	snakker	om	de	«negative	
sonene	i	samfunnet»	-	«Som	det	normative	samfunnet	rundt	opplever	som	negativt	–	
men	som	ikke	nødvendigvis	er	negativt	for	meg	selv.	[...]	Man	prøver	å	utfordre	visse	
normative	standarder,	-	for	eksempel	hvor	man	bevisstløst	velger	familieverdier,	
reproduksjon	av	barn.	Hvor	man	har	et	samfunn	som	bare	skuffer	unna	alle	komplekse	
problematikker	–	og	erstatter	de	med	familieverdier,	som	skal	stå	fram	som	veldig	
positive	og	verdifremmende,	da.»	(NRK	Selskapet	2.	episode,	10.05.15)	

Melgaards	alternativ	er	altså	det	ekstreme	og	normbrytende,	det	som	også	
tvinger	frem	spørsmålet	om	etiske	rammer.	Melgaard	avviser	problematikken	ved	å	
peke	på	at	han	er	«veldig	opptatt	av	at	man	har	et	kunstbegrep.	Om	det	er	stor	kunst	
eller	bra	kunst,	det	vet	man	aldri,	men	jeg	mener,	hvis	man	først	stiller	ut	i	det	offentlige	
rom,	så	går	det	under	kunstbegrepet.	Da	mener	jeg	det	er	helt	andre	rammer	som	
gjelder.»	(Dagbladet	14.04.09)	«Ingenting	i	min	utstilling	utføres	ufrivillig»,	var	
Melgaards	kommentar	da	den	tyske	statsadvokaten	grep	inn.	(NRK	05.05.02).		

«Altså,	jeg	begynner	å	bli	litt	sånn	lei	av	kunst	som	skal	prøve	å	være	et	eller	
annet,	da	–	jeg	vil	heller	se	kunst	som	er	farlig,	da	–	som	er,	ikke	sant,	hvis	man	for	
eksempel	vil	se	kunst	som	er	forstyrrende,	da,	så	vil	jeg	foretrekke	at	det	gjøres	av	en	
person	som	er	virkelig	forstyrrende,	ikke	en	som	spiller	det»,	forklarte	Melgaard	i	
forbindelse	med	utstillingen	der	han	viste	tegninger	utført	av	amerikanske	
seriemordere.	(NRK:	Nasjonalgalleriet	17.10.11).	«Jeg	tror	alle	fenomener	som	gjøres	
offentlig	og	man	får	mer	tilgang	til	på	en	måte	er	...	blir	også	på	en	måte	mer	
ufarliggjort»,	fortsatte	han,	«Jeg	ser	at	man	kan	...	hvis	du	presenterer	problematikken	og	
ideer	i	et	forum	som	du	kaller	kunst,	så	har	vi	også	muligheten	til	å	se	på	dette	
fenomenet	på	en	annen	måte	...	og	så	kan	man	da	selv	bestemme	etterpå	hva	man	syns	
eller	ikke,	da	...».		

Utsagnene	er	ikke	krystallklare,	men	i	Melgaards	univers	fremstår	det	voldelige,	
opprørende	og	frastøtende	som	en	verdinøytral	utvidelse	(eller	subversjon)	av	«det	
normale»:	«Jeg	arbeider	simpelthen	med	mennesker	og	temaer	som	interesserer	meg	i	
øyeblikket	og	som	er	en	del	av	min	livsstil»,	som	han	sier	i	Munchmuseets	
programmagasin	fra	høsten	2014.		
	
Melgaard+Munch	var	en	obligatorisk	del	av	Den	kulturelle	skolesekken	for	alle	
hovedstadens	7.-klassinger,	med	en	antatt	forutsetning	om	at	de	der	skulle	lære	om	
Edvard	Munch.	Isteden	møtte	de	«negativitetens	estetikk	i	absurde	og	overskridende	
sex-	og	voldsscenarier»	(for	å	hente	en	formulering	fra	Wencke	Mühleisen).	Det	varte	en	
stund	før	en	våken	og	voksen	lærer	satte	foten	ned;	med	en	klasse	der	alle	hadde	
minoritetsbakgrunn,	ville	han	nødig	miste	foreldrenes	tillit.	(NRK	på	nett	19.03.15)	
	
Apropos	integrering:	Det	var	i	2008,	på	Norsk	kulturråds	årskonferanse,	at	
kulturminister	Trond	Giske	reklamerte	for	«Den	farlige	kunsten».	Men	2008	var	også	
erklært	som	«Mangfoldsår»,	og	i	den	forbindelse	holdt	(nylig	avdøde)	Walid	al-Kubaisi	
et	personlig	kåseri	han	kalte	”Munch	for	muslimer”	i	Munch-salen	i	Nasjonalgalleriet.	
Det	gjorde	inntrykk	på	et	sammensatt	publikum,	og	demonstrerte	hvor	effektivt	og	



	 9	

konstruktivt	Munch	kommuniserer	på	tvers	av	kultur,	kjønn	og	alder.	I	et	
integreringsperspektiv	er	Munch	en	skatt!	

I	et	integreringsperspektiv	(som	i	et	etisk	og	pedagogisk)	er	Melgaard	et	mareritt.	
Når	han	hylles	av	grupper	som	betrakter	seg	som	progressive,	illustreres	et	tema	i	tiden:	
venstresiden	undergraver	til	tider	sin	egen	posisjon	-	og	bidrar	til	polarisering	-	fordi	de	
ikke	ser	når	ting	går	for	langt,	for	eksempel	når	en	provokasjon	ikke	lenger	er	
progressiv,	men	regressiv.	Kan	det	være	at	Melgaards	provokasjoner	først	og	fremst	
plager	alminnelige	folk,	mens	enkelte	andre	forveksler	sin	egen	evne	til	å	tåle	med	
«kulturell	kapital»?	Og	kan	Melgaards	kunst	rett	og	slett	stimulere	til	radikalisering	av	
utsatt	ungdom	(voksne,	for	den	del),	ved	at	den	bekrefter	en	forestilling	om	at	vår	
vestlige	kultur	er	uten	moral	og	verdi?	Det	er	forøvrig	en	oppfatning	Melgaard	synes	å	
dele	fullt	ut:	«Jeg	føler	virkelig	at	vi	er	fortapt,	at	vi	lever	i	en	sivilisasjon	som	allerede	
har	gått	direkte	til	helvete.»	(Munchmuseets	programmagasin	for	2014)	Vi	bør	ikke	
lukke	øynene	for	skjevheter	i	samfunnet,	men	en	så	hatefull	avvisning	hører	hjemme	på	
en	ekstrem	fløy.	«Ser	ein	ikkje	slektskapet	til	politisk	dødskult	i	jihadistisk	islam?»,	spør	
Karin	Moe	(«Eit	hundehus»,	Klassekampen	25.04.17).	
	
Høsten	2015	ble	Wien-aksjonisten	Otto	Muehl	presentert	i	Melgaards	galleri	Rod	Bianco.	
Med	erfaring	fra	Muehls	beryktede	kollektiv,	er	Wencke	Mühleisen	skeptisk	til	mannen	-	
som	forfører,	overgriper	og	kunstner.	Derfor	var	hun	også	skuffet	over	at	hverken	
galleriet	eller	mediene	viste	interesse	for	de	problematiske	sidene	ved	begges	
kunstnerskap.	«Det	som	skiller	dem	er	selvsagt	at	Melgaard	ikke	har	en	dom	for	
seksuelle	overskridelser»,	skriver	hun,	«Men	begge	bryter	normer	omkring	pedofili.»	
(Klassekampen	23.09.15).	-	Melgaard	har	selvsagt	rett	i	at	det	skjer	en	normalisering	og	
gradvis	aksept	når	vi	stadig	presenteres	for	ting	som	i	utgangspunktet	vekker	avsky	og	
indignasjon.	Det	var	kanskje	tilfeldig,	men	nettopp	i	september	2015	ble	det	åpnet	en	ny	
+Munch-utstilling	-	denne	gang	«Barn+Munch»,	på	«pedofili.info»,	en	ny	norsk	nettside	
(nå	endret	til	pedofili.eu).	
	
På	norske	asylmottak	gis	det	opplæring	i	«norsk	kultur	og	norske	verdier»,	noe	det	er	
lett	å	harselere	over,	siden	vår	tid	jo	kjennetegnes	ved	at	«alt	flyter».	Men	politikere	
snakker	gjerne	om	verdier,	og	må	stadig	treffe	valg.	Da	kommer	de	ikke	utenom	at	
Dødshus-saken	er	et	kulturelt	verdivalg.	

Snart	får	vi	se	om	Oslo	kommune	velger	å	«gå	i	takt	med»	Bjarne	Melgaard	og	
overlater	Munchskogen	til	Selvaag	og	Snøhetta,	-	eller	om	de	ser	sitt	ansvar	for	Munch-
arven	og	Ekely-miljøet,	og	for	et	bredere	og	mer	mangfoldig	nasjonalt	og	internasjonalt	
fellesskap.	
	
	
Frank	Høifødt,	dr.art.	


