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Konst. Norsk miljonär öppnar Ekebergåsen efter tio års kamp 

Kvinnan tema  i  omstridd skulpturpark 
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en konstkommitté som tagit alla be-
slut, påpekar Christan Ringnes och 
hänvisar till ”50 sidor med kravspe-
ci!kationer”.

Han hävdar att det är stadsantik-
varien som velat ha en historisk re-
konstruktion av kvarvarande spår 
efter nazisternas kyrkogård, en 
monumental trappa och ceremo-
niplats med vidsträckt utsikt. Där-
emot är det Ringnes eget påfund 
att döpa om den belastade anlägg-
ningen till Spanska trappan"…

Det övergripande  kvinnotemat har 
pragmatiskt vidgats till en ”femi-
nin” grundtanke. Nu kallar Ring-
nes Ekebergparken #ör ett svar på 
den kända Vigelandparken i västra 
Oslo, som är ”maskulin, brutalis-
tisk och axial”. Här ska det i stället 
handla om ”feminina” skulpturer i 

mjuka, organiska former placerade 
ute i naturen.

–"Var#ör är detta tema inte löjligt? 
Jo, #ör att kvinnor står #ör fred och 
män startar krig, och #ör att kvin-
nan har en mer framskjuten ställ-
ning i Norge.

Ringnes utläggning #örstummar 
det europeiska pressuppbådet, 
som #ått #örtur på frågestunden. Då 
hinner Marianne Sunde, ledare #ör 
Folkaktionen #ör ett bevarande av 
Ekebergskogen, ifrågasätta var#ör 
kommunen tillåter privata intres-
sen att hota skogens ekologi och 
frid, precis som på ”Himmlers och 
quislingarnas tid”.

–"Kritiken har gjort projektet 
bättre, nu #år ni själva bedöma re-
sultatet, replikerar vice borgmäs-
tare Hallstein Bjercke.

Christian Ringnes tar själv täten 
på rundvandringen, med megafon i 
handen. Han poserar stolt intill av-
klädda kvinnokroppar av idel man-
liga mästare som Pierre-Auguste 
Renoir, Auguste Rodin och Aristide 
Maillot – alla placerade i närheten 
av restaurangen och två nyrenove-
rade schweizervillor, där det !nns 
ett besökscentrum med Ekebergs 
10"000-åriga historia.

Efter denna venusparad  är det 
svårare att #ölja en ”feminin” te-

matik, bortsett från en Marilyn-
!gur utan huvud och en vulvalik 
konstruktion. Faktum är att bara 
en tredjedel av Ringnes påtänkta 
skulpturer har godkänts av ex-
pertkommittén, som hyfsat köns-
balansen något med inköp från åtta 
kvinnliga konstnärer.

All samtidskonst är placerad ute 
i strövområdet, bland mäktiga löv-
träd och tallar, på bergknallar, slän-
ter och i gläntor. Här #år den ”van-
liga” konstpubliken trängas med 
en strid ström av joggare, cyklister, 
dagisgrupper och hundägare.

Verken med störst  potential att 
#ör#öra den största publiken är 
de som har svagast koppling till 
temat. Särskilt James Turrells två 
underjordiskt sammanlänkade 
ljusinstallationer, varav en så kallad 
skyspace, med en krateraktig öpp-
ning mot himlen. Publiken leds in 
i det som en gång var #ärskvattens-
tankar under en återskapad damm, 
och bjuds på #örunderliga ljusspel i 
skymning och gryning.

I buskagen intill hukar Ann-So! 
Sidéns ”Fideicommissum” – en 
bronsavgjutning av konstnärens 
egen kropp, som avslappnat lät-
tar på trycket. Denna inverterade 
fontän skapades #ör att placeras 

vid slottsdammen i skånska Wanås 
– vars skulpturpark är en inspira-
tionskälla #ör Ekeberg.

–"Det handlar om att pissa in ett 
territorium, säger Ann-So! Sidén, 
och #örklarar att titeln är en marke-
ring mot en anakronistisk tradition 
där äldste sonen ärver allt och dött-
rar inget.

Som svensk kan  man tycka att kri-
tiken mot Ekebergparken gick över 
styr när detta tydligt feministiska 
verk !ck porrstämpel i norska Dag-
bladet, där en manlig krönikör po-
serade med huvudet under Sidéns 
skulptur #ör en ”golden shower”.

Annars är $era av de skarpaste 

norska kritikerna överens om att 
Ekebergparken blev bättre än be-
farat. Och den allmänna opinionen 
har delvis vänt, eftersom kommu-
nen länge slarvat med parkunder-
hållet och stiftelsens exploatering 
av miljön hittills begränsats.

Många Oslobor är också  enga-
gerade i Marina Abramovics 
performance verk ”The scream”, 
en hyllning till Edvard Munch. 270 
personer har hittills #ått skrika ut 
sin sorg, skräck och ångest genom 
en tom ram, som permanent ska 
placeras på konstnärens #örmoda-
de utsiktspunkt.

Till Christian Ringnes #örsvar ska 
sägas att han inte #örsökt tysta kri-
tiken, enligt maximen all reklam är 
god reklam. Frågan är bara hur man 
ska tolka hans senaste tilltag: han 
har tapetserat två toaletter med 
alla debattartiklar om Ekeberg-
parken och över den maskulina 
respektive feminina wc-symbolen 
placerat kvinnonamnen Lotte och 
Marianne. Händelsevis projektets 
hårdaste motståndare.

Vi lär #å höra $er frustrerade 
skrin från Ekebergåsen.

Birgitta Rubin
birgitta.rubin@dn.se

"%Ekebergparken  är en nyöppnad 
skulpturpark i Oslo. Parken är 
öppen dygnet runt och har gratis 
inträde, men till James Turrells 
skyspace krävs en tidsbokning. Se 
www.ekebergparken.com
"%Christian Ringnes  (född 1954) 

är en norsk miljardär från en 
bryggeri familj. Han är huvud-
ägare och vd i fastighetsföreta-
gen Eiendomsspar och Victoria 
Eiendom, med intressen även i 
Sverige.
"%2003 öppnade Ringnes  värl-

dens enda mini!askmuseum, i 
centrala Oslo. Han köpte också en 
förfallen restaurang på Ekeberg-
åsen, nyöppnad 2005. I samma 
veva startade han en stiftelse 
som äger skulpturerna i Ekeberg-
parken, och som hittills har köpt 
32 stycken. Budgeten på 350 
miljoner norska kronor ska täcka 
driften av parken i minst 50 år och 
inköp av !er skulpturer, samman-
lagt 80 stycken.
"%Efter succén med den nya 

operabyggnaden  i Oslo satsar 
staden och staten stort på kultur. 
I somras klubbades bygget av ett 
nytt Munchmuseum och ett nytt, 
gigantiskt nationalmuseum, efter 
åratal av diskussioner. Planen är 
ett pärlband av kulturinstitutio-
ner längs Oslos nya waterfront.
"%Folkeaksjonen  för ett 

 bevarande av Ekebergskogen 
är med på Facebook och har en 
hemsida, där det "nns länkar till 
rader av debattartiklar: www.
folke aksjonen.wordpress.com
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Var!ör är detta tema 
inte löjligt? Jo, !ör att 
kvinnor står !ör fred 
och män startar krig, 
och !ör att kvinnan har 
en mer fram skjuten 
ställning i Norge.
Christian Ringnes

Christian Ringnes guidar i Ekebergparken, 
här framför en Venus skulptur av Pierre-
Auguste Renoir. Foto: Vidar Ruud, ANB/AOP

Sean Henrys ”Walking woman”. Foto: Ivar Kvaal

Ann-So! Sidéns kissande skulptur 
”Fideicommissum”. Foto: Ivar Kvaal

Skulpturparken på Ekeberg åsen i 
sydöstra Oslo ses som ett svar på 
den kända Vigelandparken i västra 
delen av staden.


