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Nyheter

Konst. Norsk miljonär öppnar Ekebergåsen efter tio års kamp

Hanne Kjöller svarar på
Sveriges Radios kritik

Publiken tittar på Louise Bourgeois svävande skulptur ”The couple”. Foto: Ivar Kvaal

Medier. DN:s ledarskribent Hanne
Kjöller besvarar nu kritiken från
Sveriges Radio mot hennes bok
”En halv sanning är också en lögn”.
Förra veckan publicerade SR ett öppet brev där Hanne Kjöller och henHanne Kjöller
nes förläggare Dorotea Bromberg
anklagades för ”sakfel och slarv”.
Hanne Kjöller kommenterar kritiken i ett tredelat svar
publicerat på Medieormen, SR:s interaktiva sajt för att diskutera journalistik.
”Opinionsjournalister har större frihet än en nyhetsjournalist att tolka, tro och gissa. Men det är förstås viktigt att
man är tydlig med när man gör det ena eller det andra. Och
det är jag”, skriver hon bland annat.
Samtidigt fortsatte i går kritiken mot boken. I en debattartikel i Dagens Media skriver en reporter och en redaktör på
TV4:s ”Kalla fakta” att Hanne Kjöller har manipulerat fakta
om deras program om H&M:s löner i Kambodja.
Tidigare har Hanne Kjöller debatterat sakuppgifter i sin
bok med ”Uppdrag granskning”.

Foto: Lars Lindqvist

I korthet.

Sverker Lenas

Musik. Hagfors kommun har inga planer på
att bevara Monica Zetterlunds föräldrahem.
Tvärtom ska hyreshuset på Gärdet i Hagfors
där sångerskan växte upp rivas, skriver Värmlands Folkblad.
Kommunalrådet Mikael Dahlqvist menar
att kostnaden för att behålla och renovera
huset skulle bli för hög. Inte heller ett tidigare Monica
förslag om ett minnesmuseum för Monica Zet- Zetterlund
terlund har vunnit gehör politiskt i Hagfors.
Däremot kan kommunalrådet tänka sig att låta anlägga en
minneslund eller på annat sätt hedra den filmaktuella sångerskan. TT

Detta har förstört min dag/
vecka/månad/liv – mr Darcy är
död.
Ett av många upprörda ”Bridget Jones dagbok”-fans uttrycker
sin vrede på Twitter. I söndags publicerades ett utdrag från
den kommande tredje Bridget Jones-boken i Sunday Times,
och det står klart att författaren Helen Fielding tagit livet av
den manlige huvudpersonen.

”Agenda” fälls för Nuderkritik
Tv. ”Agenda”, samhällsmagasinet i Sveriges Television, har
fällts i Granskningsnämnden. Orsaken är en intervju med
SVT-medarbetaren Margit Silberstein för boken ”En marsch
mot avgrunden”, som hon skrev tillsammans med Tommy
Möller. Boken innehåller hård kritik mot socialdemokraten
Pär Nuder. Den framfördes också av Silberstein i tv-intervjun
utan att Pär Nuders syn på kritiken redovisades. Nuder hade
ingen möjlighet att vara på plats för att bemöta kritiken i
programmet. Detta beskrevs i programmet som att Nuder
inte ville vara med, vilket Granskningsnämnden ser som en
brist mot kravet på saklighet.
Pär Nuder skrev senare en text i DN Kultur där han
svarade på bokens anklagelser, en artikel som fick mycket
uppmärksamhet. Torbjörn Ivarsson
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○ John Williams ledmotiv
till ”Star wars” har utsetts
till världens bästa filmmusik i en undersökning gjord
av BBC, med nästan 25
procent av rösterna. Tvåa
blev ”Den gode, den onde,
den fule” och trea ”West
side story”.

Timberlake till
Stockholm
○ Justin Timberlake kommer till Stockholm på sin
världsturné. Den 10 maj
uppträder stjärnan på Tele2
arena. Timberlake har inte
varit på turné på sex år,
men nu blir det 16 konserter
under den europeiska delen
av turnén, bland annat i Köpenhamn (6/5) och Helsingfors (12/5). DN
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Monica Z:s hus ska rivas

Kvinnan tema i
Skulpturparken på Ekebergåsen lanseras
som Oslos nya konstattraktion i världsklass.
Men kritikerna hävdar att den hotar naturen,
väcker krigstrauman och dessutom är pinsamt
sexistisk.
Birgitta Rubin
Konstredaktör
○ – En hyllning till kvinnan!
Så presenterade miljardären
Christian Ringnes ursprungligen
sin idé om en skulpturpark på Ekebergåsen i sydöstra Oslo. I detta
centrumnära grönområde vimlar
det av vilda djur, urgamla träd och
fornminnen. Här utkämpades ett
slag med svenskarna 1567, här anlades en folkpark vid förra sekelskiftet och här byggde nazisterna en
kyrkogård till sina stupade soldaters ära.
På denna minerade mark köpte
fastighetsmagnaten Ringnes 2003
den fallfärdiga Ekebergrestaurangen, då ett tillhåll för prostitution
och droghandel. Planen var att renovera folkparkens gamla lokaliteter i det kommunalägda friluftsområdet. Ringnes tyckte det var en

fräsch idé att uppgradera parken
med sin påkostade skulptursamling, företrädesvis ”klassiska” avbildningar av nakna kvinnor.
Det blev ett ramaskri. I klass med
Edvard Munchs berömda ”Skriet”,
som inspirerades av just vyn från
Ekeberg. Feminister dömde ut
Ringnes ”skulpturharem” som reaktionärt, rent av sexistiskt. Vänsterröster har anklagat kommunen
för att i nyliberal anda kohandla
med kapitalister. Naturvänner har
oroat sig för det unika ekosystemet.
Och 22 professorer har undertecknat en appell mot en restaurering
av nazianläggningen, eftersom det
kan väcka såriga krigsminnen och
locka nynazister.
Men efter tio års förhandlingar –
med utdragen ärendeberedning
och överklaganden, med polisanmälda trädfällningar, ilskna debatter och demonstrationer – är nu
Ekebergparken officiellt invigd.

– Det är jag som har tagit initiativet, pratat med alla som velat
lyssna och även med dem som inte
velat lyssna, skämtade Christian
Ringnes muntert på presskonferensen i Ekebergrestaurangens flotta
funkismiljö.
Den kortväxte, silvergrå affärsmannen i rosa skjorta och blå scarf
uppträdde som en segerherre,
trots att aktivister mött upp med
protestskrivelser, träd fått skydd
av färgstarka gerillastickningar och
en saneringsfirma ryckt ut för att
tvätta bort taggar som klottrats på
skulpturer och lyktstolpar.
Ekebergparken finansieras helt av
Ringnes kulturstiftelse, som förbundit sig att sköta driften i minst
50 år, med en budget på 350 miljoner norska kronor. Med denna feta
plånbok har man kunnat betala för
platsspecifika verk av amerikanska
konststjärnor som James Turrell
och Tony Oursler. 30 skulpturer
har hittills placerats ut, av några
välmeriterade norska och en rad internationellt etablerade namn som
Dan Graham, Jenny Holzer, Louise
Bourgeois och svenska Ann-Sofi Sidén.
– Fast även om det är jag som betalar allt är det Oslo kommun och

