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FORSVARSDEPARTEMENTET SELGER KRIGSSKOLEN 
TIL KOMMERSIELL AKTØR 
 
Etter snart ett års forhandlinger og svært positive signaler i sluttfasen om å overdra 1700-
tallseiendommen til en ideell stiftelse, trakk fellesskapet og kulturnasjonen Norge svært 
overraskende det korteste strået.  
 
Den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet har besluttet at Tollbugata 10 i Oslo, som i 
mer enn 200 år har vært i Forsvarets eie og huset Krigsskolen, Norges eldste akademiske 
institusjon, skal legges ut for salg til private. 
 
Så sent som i sommer mottok Stiftelsen Den Gamle Krigsskole svært positive signaler fra 
Forsvarsbygg i forhold til mulig overtakelse av eiendommen. Målet er å oppgradere den og 
åpne for et vanlig publikum gjennom bruk som kurs- og konferansesenter, selskapslokaler og 
kontorer. I planene inngår også et samarbeid om utvikling av hele kvartalet med de andre 
grunneierne. Oslo kommune er kjent med planene, og møte om dette ble avholdt 4. juni 
med ledelsen i Plan-og bygningsetaten, Byantikvaren, utbygger og stiftelsen. 
 
Stiftelsen har hele tiden ment at Forsvarsdepartementet løper en stor omdømmerisiko ved å 
sette et nasjonalt kulturminne som dette i spill som ordinært salgsobjekt. Det neglisjerte 
vedlikeholdet gjennom flere tiår av et nasjonalt signalbygg som Krigsskolen er alene sterkt 
kritikkverdig. 
 
Stiftelsen har gjennom massiv frivillig innsats samlet inn over 9 millioner kroner og 
utarbeidet en omfattende forretningsplan. Stiftelsen var klar for å jobbe videre med 
langsiktige finansieringsløp for drift og oppgradering. Forretningsplanen er presentert for 
Forsvarsdepartementet og Forsvarsbygg med meget gode tilbakemeldinger. I planen inngår 
fremtidig samarbeid med Krigsskolen og dens kadetter. Stiftelsen kan ikke anvende 
vesentlige deler av innsamlet kapital i et forsøk på å vinne en ren kommersiell budrunde.  
 
Stiftelsen vil nå sterkt oppfordre en samlet Utenriks- og forsvarskomité i Stortinget til å 
stanse det kommersielle salget, noe de har anledning til.  Militærkomitéen i Stortinget 
gjorde dette ved forrige århundreskifte, da man også forsøkte å selge Krigsskolen. 
 
Stiftelsen Den Gamle Krigsskole 
 
Ole Rikard Høisæther        Asgeir Myhre  Marit Nybakk 
Styreleder    nestleder 
 
Frederikke Løvenskiold Sverre Seeberg Peter Groth Per Sverre Opedal 
 
 
Kontaktperson: Ole Rikard Høisæther  
Tlf. 91 63 75 30 
olerikard@oslobyesvel.no 


