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STERKT LAG:

Norges ubestridte
jazzdronning, Karin
Krog, gjestet Urijazz og
Støperiet fredag. Her
er hun omgitt av øyfolk
som alle spilte en viktig
rolle under fredagens
konsert. Bassist Olaf
Kamfjord (t.h.) fra
Duken har vært en sentral musiker hos Urijazz siden starten, Frank
Suhr fra Teie er Urijazz’ PR-mann, og Ask Morris Rasmussen, med
sterk tilknytning til Teie, var for mange kveldens store overraskelse.


Foto: Sven Otto Rømcke

ny bok:

Grethe Hald
har vært
daglig leder
for Sørlandsutstillingen.
Nå har hun
skrevet
historien om
utstillingens
første 50 år.
Foto:
Sven Otto
Rømcke

Kjemper for et
Ole Rikard Høisæther
fra Hvasser er generalsekretær for Selskabet
for Oslo Byes Vel. Nå
kjemper han sitt livs
kamp for å sikre at Den
gamle krigsskolen i
Tollbugaten 10 ikke
skal bli solgt på det
åpne marked.
sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

I ryggen har han styret i Oslo
Byes Vel og en lang liste samfunnsengasjerte personer. De vil
alle at bygningen fra cirka 1750
skal bli del av en selveiende stiftelse.
Listen blir lengre for hver dag
som går. Det er mange som ikke
vil at Den gamle krigsskolen skal
bli investeringsobjekt på Oslos
kontormarked med hamburgerbar i første etasje.
Ole Rikard Høisæther ble generalsekretær for foreningen i
2014, men Oslo Byes Vel har en
lang historie når det gjelder å sikre at verneverdige bygninger
ikke blir revet eller solgt til kommersielle formål.

Fikk vite det i 2018
– Vi har reddet bygninger i Oslo i
200 år, sier Høisæther og nevner,
blant mye annet, Militærhospitalet, som i 1982 ble gjenreist ved
Akershus festning; Schafteløkken, som er Oslos største eksisterende tømmerbygning, og basarhallene bak Oslo domkirke.
– I 2018 fikk vi kunnskap om at
Forsvarsdepartementet hadde
besluttet å selge eiendommen,
som er på cirka 1200 kvadratmeter pluss noen mindre sidebygninger. Vi trodde det var rykter,
men det viste seg at det var riktig, og da satte vi i foreningen oss
i bevegelse. Interessen for å støtte oss har vært stor. Det siste er at
nåværende krigsskolekadetter
skal sette i gang crowdfunding.
Norge har cirka 4.000 personer
med utdannelse fra Krigsskolen,
og mange av dem støtter bevaringstanken. En rekke fremtredende politiker støtter oss også.

Vindu på gløtt
Statsbudsjettet for 2019 åpnet et

vindu for Oslo Byes Vel. Da fikk
Forsvarsdepartementet og Statsbygg beskjed om å ta en pause,
slik at foreningen og støttespillerne kunne få områ seg.
– Mandag den 14. oktober skal
vi ha mottakelse for representanter for forsvars- og sikkerhetsindustrien her i Den gamle krigsskolen, og formålet er å få både
moralsk støtte og økonomiske
bidrag. Da kan vi synliggjøre at vi
mener alvor og har kraft til å
gjennomføre prosjektet. Konkret
dreier det seg i første omgang om
ti millioner kroner, og Ole Rikard
Høisæther er ganske sikker på at
det er innenfor rekkevidde.
Etter hvert trengs det et sted
mellom 48 og 64 millioner kroner til å vedlikeholde en bygning
som ikke har fått særlig vedlikehold på mange tiår.

Mulighetsskisse fra Niels
Torp
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.
Det er ikke vanskelig å tro
ham. Selv om de flotte rommene
fremstår som noe slitt, er det
nesten ikke til å tro at bygningen
i så mange år er brukt til kontor
og undervisning. Øyenes utsendte fikk nærmest åndenød.
Det meldte seg også en viss ærbødighet da han fikk vite at lokalene inntil nylig har vært off limit
for sivile. Man trengte sikkerhetsklarering for å komme inn.
Dette var, og er fortsatt, militært
område.
Foreningen Krigsskolens Venner har, sammen med Selskabet
for Oslo Byes Vel og engasjerte
ildsjeler, tatt initiativet til å etablere «Stiftelsen Den Gamle
Krigsskole». Et interimsstyre er
konstituert. Det har disse medlemmene: Marit Nybakk, Per
Sverre Opedal, Asgeir Myhre,
Sverre Seeberg, Peter Groth og
Ole Rikard Høisæther som styreleder.
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Nøttlending utgir en omfattende kunstbok
Grethe Hald fra Teie
har skrevet boken
«Sørlandsutstillingen
gjennom 50 år», som
ble lansert 7. september.
Sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Hald er utdannet grafiker, tegner, bokdesigner og kurator.
Mest har hun virket som journalist, anmelder, konsulent og
kurator. I åtte år var hun utstillingskoordinator og daglig leder for Sørlandsutstillingen
med administrasjon i Telemark
Kunstsenter i Skien. Det ga
henne et godt utgangspunkt for
å skrive om utstillingens virke
fra den ble startet i 1969 og

fram til i dag.
Sørlandsutstillingen har vært
vist i de tre sørfylkene, og i boken beskriver ideene til det som
først ble kalt Sørlandsutstillinger. I arbeidet med forhistorien
fant hun også en utstilling i
1941 der Edvard Munch var
med, forteller hun til Øyene.
– Den utstillingen var ikke registrert på Munchmuseet, men
det er den nå, sier hun fornøyd.

Mange av regionens kunstnere debuterte en gang på Sørlandsutstillingen, og i kunstnerregisteret står alle som har
vært med, fra Aust-Agder, VestAgder og Telemark, med årstall
for deltagelse. Den eldste født i
1890, den yngste i 1996.
I den omfattende boken har
det vært viktig for Grethe Hald
å finne fram til stoff og bilder
som aldri tidligere har vært pre-
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sentert i bokform.
Grethe Hald har vært journalist i Tønsbergs Blad og var i en
årrekke avisens faste kunstanmelder. Hun sitter nå i styret for
Stiftelsen Haugar Kunstmuseums samling og har ellers store
deler av landet som arbeidsplass, med utgangspunkt på
Teie.

historisk bygg

BEVARINGSVERDIG: Bygningen som rommer Den gamle krigsskolen, ble gitt i gave fra Bernt Anker i 1802. Den har i over 200 år huset nasjonens eldste akademiske
utdanningsinstitusjon, etablert 60 år før Universitetet i Oslo. Nå håper Ole Rikard Høisæther å vinne forståelse for at bygningen tilhører offentligheten. Den har rom som er urørt
Foto: Sven Otto Rømcke
siden 1750. Den gamle krigsskolen ligger midtveis mellom Akershus festning og Oslo S. 

