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Samfunn Kvinnesak

Det innerste rommet
Ekeberg skulpturpark blir Christian Ringnes’ hyllest til kvinnen.
Hvem hyller han på sitt eget museum?
Christian Ringnes’ selskap har vi aldri
søkt. Likevel kommer han nærmere for
hver dag som går. Ekeberg skulpturpark
er under anlegg. Grusen er fraktet inn,
og når nå telen har gått av jorden, rydder
lette gravemaskiner grunnen for skulpturene, de som Christian Ringnes utplasserer som hyllest til – ikke quinden, slik han
først erklærte – men til «det feminine
prinsipp», slik han omformulerte seg.
Mange har betakket seg også for en slik
hyllest, men også en del av dem som
vemmer seg over kunstsmaken hans, og
kjønnsgreiene, har akseptert skulpturene
som en omkostning for at vi får bedre
fremkommelighet, nye benker og mer
utsikt. Men hva behager? «Vi beklager at

det på en del stier i anleggsperioden vil
Christian Ringnes – den selverklærte
være redusert fremkommelighet, men
homo ludens, det lekende menneske
stien fra campingen til Ekebergrestau– kunnet boltre seg uhemmet av den
ranten vil under hele anleggsperioden
kunstneriske komites ønske om noe mer
være åpen», forteller et skilt, signert C.
abstraksjon og uhemmet av offentlige
Ludens Ringnes Stiftelse. Som om det var krav til sømmelighet. «Nei til runkesti på
til restauranten til Ringnes vi ville på tur.
Ekeberg», synger Black Debbath på sin
Som om det overhodet var på restaurant
siste plate. Runkesti har Oslo allerede, i
vi skulle. Men Ringnes’ ånd er i luften
flaskemuseet i Kvadraturen.
her nå, og han styrer altså allerede vår fot.
Et spørsmål sitter igjen etter besøket. Når
Det som kunne synes som en surmaget
man trekker trusen litt til side, viser det
protest mot «gaven» til Oslo og kvinnene
seg at den mørkhårede dukken i bordeller lettere å forstå når man har sett Chrisrommet er helt naturtro nedentil. Altså
tian Ringnes’ innerste rom. Det finner vi
med folder i fleng, og passasje. Og når da
på Småflaskemuseet, hans eksentriske
utdrikningslagene som vanker her, når
museum for 53 000 småflasker. Her har
sitt klimaks, og noen skal gå enda lenger

Kvinnedagen
Forretningsmannen
Christian Ringnes
lanserte i 2004 ideen
om en skulpturpark
«til kvinnens pris».
Ringnes eier fra før et småflaskemuseum i Kvadraturen i Oslo.

enn andre, hvor blir det av klatten? Blir
den liggende, eller hører det til museumskuratorens arbeidsoppgaver å gå over
med Kleenex om morgenen?

Håkon Ludens Gundersen

Ære og berømmelse: I seksjonen for berømtheter finner vi Adolf Hitler, som småflaske og som film. Christian Ringnes er svært opptatt av slekten og kanskje er dette en hilsen til hans farfars bror Ellef, en mann som var så
vidt tyskvennlig at han i 1939 var offisiell norsk gjest i Hitlers 50-årsdag. Ved trappeanlegget på Ekeberg som var del av den tyske æreskirkegård under andre verdenskrig, og som nå er under restaurering, er det imidlertid ikke
påtenkt noen statue av Hitler, men en halvabstrakt Marilyn Monroe. 
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