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Beboerne på Ekely ber 
Riksantikvaren stanse 
byggingen av kunstne-
ren Bjarne Melgaards 
omstridte bolig.

KUNST
Av Jonas Brække

Striden om Bjarne Mel-
gaards bolig «A house to die 
in» tok en ny vending ons-
dag, da Oslos byantikvar 
Janne Wilberg snudde og ga 
sin støtte til prosjektet.  

Men beboerne i kunstner-
fellesskapet på Ekely har 
ikke gitt opp kampen av den 
grunn. 

– Vi vil benytte de kontak-
tene vi har i bystyret, samti-
dig som vi håper at Riksanti-
kvaren vil overprøve byanti-
kvarens støtte, sier Halvard 
Haugerud, styremedlem i 
Ekely Borettslag. 

Munch-atmosfære
Byantikvar Wilbergs be-
grunnelse for å godkjenne 
prosjektet er at utbyggeren 
har gått med på å flytte boli-
gen noen meter, slik at den 
ikke lenger vil befinne seg 
på området som Riksanti-
kvaren fredet i 1997. I de re-
viderte planene fra Selvaag-
bygg er også et 17 meter høyt 
utkikkstårn fjernet. 

I klagen som snart blir 
oversendt Riksantikvaren, 
vil Ekely Borettslag anføre 
at intensjonen bak Riksanti-
kvarens fredningsvedtak 
var å skjerme hele området 
for utbygging, inkludert det 
tilstøtende friområdet som 
Melgaards bolig  prosjekt nå 
befinner seg innenfor.

– Dette er det eneste ste-
det hvor besøkende fremde-
les kan oppleve en atmosfæ-

re av Munch. Dess uten er 
det en av få grønne lunger 
igjen i et område som er blitt 
mer og mer utbygd, sier 
Haugerud. 

Avgjøres i bystyret
Skulle det vise seg at Riks-
antikvaren heller ikke har 
innsigelser mot Melgaards 
verk, har naboene på Ekely 
flere kort i ermet. Først skal 
Plan- og bygningsetaten i 
Oslo legge fram sitt planfor-
slag, som skal ut på offentlig 
høring. Til slutt havner sa-
ken på bystyrets bord, trolig 
i løpet av vinteren. 

Arkitektfirmaet Snøhetta, 
som bistår Melgaard med ut-
formingen av huset, er for-
beredt på at det kan ta lang 
tid før prosjektet er i havn. 

 – Støtten fra byantikva-
ren bringer oss et stort skritt 
videre. Men jeg vil verken 
gjette på dato eller årstall for 
når vi kommer i mål, sier 
prosjektleder Jenny B. 
Osuldsen. 

Hun er ikke det minste be-
kymret for at taleføre krefter 
nå jobber iherdig for å stanse 
planene. 

– Prosessen med å få reali-
sert huset er også en del av 
utformingen av Melgaards 
kunstverk, og det bidrar 
bare til helheten, sier Osuld-
sen.  
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– Jeg vil lage ting som står i 
opposisjon til det som er åpen-
bart vakkert og som utfordrer 
betrakteren. Jeg vil gi rom for 
det brutale og lidenskapelige, 
for sorgen og erotikken, utdy-
per kunstneren. 

Lidenskap og rasjonalitet
Det kanskje tydeligste ek-
sempelet på Haarrs søken et-
ter den utradisjonelle skjønn-
heten finner man i serien 
«Færdaminne», inspirert av 
den såkalte båtrya. Det var en 
rye av ull og filler som fiskere 
her til lands fikk laget av sine 
koner for å holde varmen til 
sjøs før i tida. Måten ryene var 

knyttet på, skapte rute- og 
stripemønstre som Haarr har 
tatt utgangspunkt i.  

– Den kjærligheten som lig-
ger i disse båtryene represen-
terer en annen type skjønn-
het, sier Haarr. 

– De representerer liden-
skap, omsorg og rasjonalitet. 

Smi mens jernet er varmt
Der det å jobbe med tekstil 
lenge ble møtt med fordom-
mer om å være en «kvinnesys-
sel» uten nevneverdig kunst-
nerisk verdi, har man de siste 
ti årene sett en økt interesse 
for denne materialbruken. 
Bildevevene til Hannah Ryg-

gen (1884–1970) ble eksempel-
vis viet betydelig plass under 
den prestisjetunge kunst-
mønstringen Documenta i 
Tyskland, og i disse dager er 
tekstilarbeider av unge kunst-
nere som Aurora Passero, Ann 
Cathrin November Høibo og 
Hanne Friis å finne på hen-
holdsvis Kunstnernes Hus, 
Standard (Oslo) og Kunstner-
forbundet.  

– Det er strålende, men man 
vet at det ikke varer evig. Der-
for er det viktig å smi mens 
jernet er varmt, sier Haarr. 

Selv håper hun at noen vil 
få i stand en større utstilling 
over tekstilkunstens fore-
gangskvinner mens de fort-
satt er i live. En utstilling som 
hyller dem som aldri sluttet å 
insistere på at tekstilkunsten 
var likeverdig maleriene, 
skulpturene og installasjone-
ne. 

– Det å være kvinnelig 
kunstner er en kamp i seg 
selv, og enda verre er det å 
være tekstilkunstner. Men 
man gir ikke opp, sier Haarr 
da vi sitter utenfor kunst-
hallen.

– Men mange gjør jo nett-
opp det – gir opp? 

– Nei, fy søren! sukker 
kunstneren høylytt og tar seg 
et langt trekk av sigaretten.

sarah@klassekampen.no

Fanen holdes bokstavelig talt høyt når Elisabeth Haarr i kveld åp ner separatutstilling på Kunsthall Oslo.

Holder fast på greia si
FAKTA

Elisabeth Haarr:
n Norsk kunstner, født 1945 på 
Hamar. 
n Utdannet ved Statens hånd-
verks- og kunstindustriskole. Fikk 
sin første separatutstilling i 1973 i 
Oslo kunstforening.
n Har professorkompetanse og 
underviste ved Vestlandets 
Kunstakademi. 
n I 2008 ble hennes tepper 
sidestilt med Hannah Ryggens i 
utstillingen «Engasjert kunst» på 
Nordenfjeldske Kunstindustri-
museum. 


