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Teie gleder seg!
– Det nye klubbhuset
åpnes i dag!
Det blir en stor dag for Teie
Idrettsforening i dag. Den
snart 50 år gamle forening (50
år i 1974) kan ta i bruk sitt nye
klubbhus.
Artikkel i Tønsbergs Blad
30. oktober 1971

Lyset i havgapet:
Høstlig besøk på
Fulehuk Fyr som er
150 år
Mandag 1. november har fyret
på Fulehuk vist sjøfolk vei i 150
år. Hver kveld er fyrlykten blitt
tent, i begynnelsen parafin, nu
selvsagt elektrisk.
Artikkel i Tønsbergs Blad
30. oktober 1971

Med en halvannen
meter lang Boa constrictor som kjæledyr
Møtet med kvelerslangen
«Kassa» i Årøsund på Nøtterøy
viste seg å være nokså ufarlig.
– «Kassa» er et rolig dyr, det er
ingen fare, forsikret Margit
Abrahamsen oss.
Artikkel i Tønsbergs Blad
30. oktober 1971

Samlet på ord
Ragnhild Paulsen som bor i
Sjøveien 10 på Nøtterøy,
deltok fredag i forrige uke i Erik
Bye-showet på Klubben fordi
hun ha samlet og nedtegnet
ikke mindre enn 28 500 gamle
ord og 500 ordtak. Dette
arbeidet har hun utført for
Norsk Målførearkiv ved
Universitetet på Blindern.

Notis i Tønsbergs Blad
9. november 1971

Tar opp kampen med
Wolfgang Plagge
En av de første dagene i
november vil en spent mor og
far og forventningsfulle tanter
og onkler sikkert sitte stille i
Universitets Aula i Oslo å lytte
til Pia Beate Lyvor fra Nøtterøy
som utfolder seg på klaviaturet. Da skal nemlig den ni år
gamle skolepiken fra Tandstad
på Nøtterøy debutere i skarp
konkurranse med flere andre
unge talenter om å bli «Ungdommens Pianomestere
1971».
Artikkel i Tønsbergs Blad 1.
oktober 1971

SLAGET VUNNET: Bildet av Ole Rikard Høisæther ble tatt for halvannet år siden da prosessen med å redde Den gamle krigsskolen begynte.
Begeistringen tyder på at han allerede da var optimist.
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Fikk kjøpt praktbygning for en tier
Ole Rikard Høisæther fra
Hvasser har kjøpt Den gamle
krigsskolen i Oslo for ti kroner! Mer presist er han styreleder i Stiftelsen Den
Gamle Krigsskolen som i
snart to år har kjempet for å
unngå at bygningen ble solgt
til private.
Sven Otto Rømcke
red@oyene.no

A

llerede den 10. oktober 2019 fortalte Høisæther Øyenes lesere om
arbeidet for å redde Den gamle
krigsskolen. Fire dager senere
skulle han ha mottakelse for representanter for forsvars- og sikkerhetsindustrien i
Den gamle krigsskolens flotte lokaler.
Formålet var å få både moralsk støtte og
økonomiske bidrag.
Ole Rikard Høisæther er generalsekretær
i Selskabet for Oslo Byes Vel og har gjennom den stillingen et særlig ansvar for å

kom med en merknad til Forsvarsdepartementet om overdragelse av eiendommen.

Trenger mye penger

holde øye med bevaringsverdige bygninger
i hovedstaden.

Ole Rikard Høisæther håper at den brede
politiske oppslutningen om å bevare Den
gamle krigsskolen i offentlighetens eie,
også utløser en startkapital.
Eiendommen står foran en omfattende
rehabilitering etter mange tiårs forsømmelse. Utbedringene er beregnet til hele
350 millioner kroner.
– Selskabet for Oslo Byes Vel har reddet
bygninger i Oslo i 200 år, sa Høisæther til
Øyene i 2019. Han nevnte, blant mye annet,
Militærhospitalet, som i 1982 ble gjenreist
ved Akershus festning; Schafteløkken, som
er Oslos største eksisterende tømmerbygning og basarhallene bak Oslo domkirke.

Fornøyd

Slik kan bygningen brukes

Derfor var det en glad generalsekretær som
nylig skrev på Facebook at Forsvarsdepartementet for kort tid siden gjorde kjent beslutningen om å overdra den gamle krigsskolebygningen til stiftelsen. Og at summen var svært beskjeden.
Det var en følge av at flertallet i utenriksog forsvarskomiteen i Stortinget rett før jul,
under behandlingen av statsbudsjettet,

Arkitekt Niels Torp har laget en mulighetsskisse for bygningsmassen. Den viser hvordan de flotte lokalene i første og annen etasje kan brukes til møtevirksomhet og selskaper. I tredje etasje foreslår han kontorlokaler. Leien derfra kan bidra til å dekke vedlikehold og kapitalutgifter. Det kan også
inntekter fra selskapslokalene, som generalsekretæren tror blir svært attraktive.

Den gamle Krigsskolen: Oppført ca.

1640 av kansler Jens Bjelke.
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