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25. MAI – 8. JUNI 2011

«Det er få internasjonale arrangement som kan
toppe Festspillene i mangfold, kvalitet og åpenhet.

Du trenger ikke å oppsøke verden når den
kommer til Bergen» Aftenposten

I LANGHELGEN 2.–5. JUNI
KANDU FÅMEDDEG:
CHRISTOPHMARTHALER: ±0
Stjerneregissøren for første gang i Norge med helt ny produksjon.

CARTE BLANCHE: SHARONEYAL 2011
Norges nasjonale kompani for samtidsdans og en av
Europas mest etterspurte koreografer.

JAGA JAZZISTOGVENNER
…og en rekke andre konserter i alle sjangre, på 20 ulike scener.

FOR MER INFO OM PROGRAM,
REISE OGOPPHOLD, SEWWW.FIB.NO

BILLETTBESTILLING:
WWW.BILLETTSERVICE.NO 815 33 133 / 55 21 61 50

Krever å få
tilbakebetalt
husleie
C Kunsthøyskole-studenter uten verksteder
Kunsthøgskolen i Oslo
krever å få tilbake 8
millioner av betalt
husleie for byggefor-
sinkelser og mangler.

ERIK BJØRNSKAU

Det er et nybygg for flere av de
samlokaliserte tidligere kunst-
faglige høyskolene ved den gam-
le seilduksfabrikken på Grüner-
løkka som nå skaper hode- og
pengebry for Kunsthøgskolen i
Oslo.

Til tidsskriftet Kunsthåndverk
forteller høyskolens direktør,
Gyrid Garshol, at skolen krever
en husleierefusjon for to måne-
ders leie, 8 millioner kroner, på
grunn av store problemer ved
innflytting og oppstart.

Høyskolen har vært i de nye lo-
kalene siden sommeren 2010,
men ifølge skolens ledelse og
studenter er det fremdeles store
mangler i det 5000 kvadratme-
ter store nybygget.

Verksteder, blant annet for ke-
ramikk, preges av dårlig funk-
sjon, og det har i tillegg vært sto-
re problemer med å holde inne-
temperaturen gjennom vinte-
ren.

Forhandler. – Det er Kunn-
skapsdepartementet som for-
handler med gårdeier, Sameiet
Brødrene Jensen (SBJ), opplyser
Garshol. Det har til nå vært flere
forhandlingsmøter, men uten
resultat foreløpig.

– Situasjonen har ført til for-
sinkelser når det gjelder å ta lo-
kalene i bruk og utfordringer
med tilpasningen. Blant annet
har skolen vært nødt til å avhol-
de kurs eksternt på grunn av
manglende ventilasjonsanlegg.

Vi håper nå på en klargjøring i
mai, sier Garshol.

Avviser. Gårdeieren avviser
ifølge Kunsthåndverk refusjons-
kravet, og legger skylden på
KHIO. Gårdeieren krever på sin
side dokumentasjon for «de
økonomiske utlegg/ulemper
som påberopes».

Styrelederen i sameiet, Ole
Christian Jensen, ønsker utover
det ikke å uttale seg om konflik-
ten mellom firmaet og skolen.

Studentene ved flere fakulte-
ter føler at manglene har gått ut
over utdannelsen.

Mangler verksted. Til Kunst-
håndverk sier bl.a. keramikkstu-
dent Pernille Gjærder Olsen,
medlem i Lærings-miljøutval-
get, at det særlig er Masterut-
dannelsen som har merket
manglende verkstedfasiliteter.

Keramikkavdelingen kunne

først ta i bruk silketrykk og gla-
surer i mars i år, for nødvendige
ventilasjonsanlegg var ikke fer-
digmonterte i tide. Gjærder Ol-
sen forteller også at flere kurs på
keramikk er avlyst.

– Vi som skulle ha hatt silke-
trykk fikk tilbud om tur til Sveri-
ge, men det vi trenger er verk-
steder.

Minusgrader. Det har også
vært store problemer med inne-
temperaturen i nybygget. I en-
kelte metallverksteder og atelie-
rer var det ned mot minusgrader
i vinter, og problemene skal fort-
satt ikke være løst.

På spørsmål om forholdene vil
påvirke studentenes prestasjo-
ner og eksamener svarer direk-
tør Gyrid Garshol til Kunsthånd-
verk at hun ikke håper og tror
det, men legger til at studentene
er under stort press for å få gjort
det de skal.

Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO)
Også kalt «Seilduken». Tidl. Christiania Seilduksfabrikks
industrilokaler, Fossveien, Grünerløkka.
KHIO er samlokalisering av Kunstakademiet, Kunst
og Håndverksskolen, Balletthøyskolen, Operahøyskolen
og Teaterhøyskolen.
I dag 3 fakulteter: Fakultet for visuell kunst, Fakultet for design,
Fakultet for scenekunst.
Samlet areal: 40 000 m²

Leiet for 25 år av Kunnskapsdepartementet/KHIO.
Total husleie (gamle og nye bygg): Ca. 100 mill. kr.
Åpnet høsten 2010.

fakta

«Vi som skulle ha hatt silketrykk fikk tilbud om
tur til Sverige, men det vi trenger er verksteder»

Pernille Gjærder Olsen, keramikkstudent

Spiller klaverkonsert nummer 4 i Oslo Konserthus
C Det stunder mot vår og sesongavslut-
ning for Oslo-Filharmonien. Fire hovedkon-
serter i Oslo Konserthus igjen, og i morgen
og fredag får orkesteret og dirigent Saraste
solistbesøk av den kjente rumenske pianis-
ten Radu Lupu. En veteran i verdens topp-
sjikt som ikke har avlagt Vika besøk siden
tidlig på 1990-tallet. Beethoven og klaver-
konsert nr. 4 er på plakaten – og etter pau-
se nok en firer: Sibelius-spesialist Saraste
trekker frem den finske tonemesterens rela-
tivt lite spilte symfoni nr. 4 fra 1911 – forøv-
rig skrevet i Italia.

Aller først, i første avdeling, fremfører or-
kesteret fem kortere orkesterstykker av den
østerrikske 1900-tallskomponisten Anton
Webern.

Den kjente rumenske pianisten Radu Lupu spiller
i kveld og i morgen i Oslo Konserthus.

100 000 betaler for New York Times på nett
C New York Times begynte 28. mars å ta penger for artikler på
nettet. De foreløpige tall gir grunn til optimisme. Over 100 000 har
allerede betalt for å lese de lukkede deler av avisen på nett. Men
spørsmålet er om det holder, skriver danske Journalisten. Ifølge
New York Times, er målet å nå 300 000 betalende abonnenter i lø-
pet av det første året med betaling.

Mediekommentatorer, blant dem Joshua Benton i Nieman
Journalism Lab, stiller spørsmålet om det er mulig å nå målet.

New York Times har tidligere krevet betaling på nettet. Avisen
kom opp i 270 000 abonnenter på to måneder, men det ble lite
penger av det. Halvparten var abonnenter på papirutgaven og
fikk den digitale utgaven med på kjøpet. Reelt fikk man betalt for
135 000 abonnenter.

Norsk mafia i vill lutefiskkrig
C To norske mafiafamilier i elle-
vill kamp om en bortkommet lu-
tefiskoppskrift. Filmen The Lute-
fisk Wars gjør stor lykke på ameri-
kanske filmfestivaler for tiden.

Regissør André Øvredal og
Filmkameratene har lyktes med å
eksportere tulledokumentaren
Trolljegeren til USA til ekstatiske
skrekkfilmfantaster. Nå håper
filmskaperne Christopher
Panneck og David E. Hall fra
Hollywood å få tilsvarende blest i
Norge om sin tøysefilm om lute-
fiskkrig i det norske Amerika. De
to, som til daglig jobber hos film-
giganten Warner Brothers, har la-

get filmen på fritiden og for mo-
ro skyld.

– Det hadde vært stort å få vist
den på en norsk festival, sier Pan-
neck, etter at filmen nylig vant
pris på Fargo Film Festival og er
invitert til ytterligere tre ameri-
kanske festivaler.

På nett
Se trailer for filmen på
ap.no og les lengre intervju
med filmskaperen.
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Studieprogram for Visuell Kunst og Design kom til 
Seilduken høsten 2010. Kunsthøgskolen i Oslo krev-
er husleierefusjon på over åtte millioner kroner, 
som tilsvar to måneders leie, fordi skolen har hatt 
store oppstartvansker i siste fase av samlokaliser-
ingen på Seilduken. Etter et halvt år i nye lokaler, 
preges hverdagen fremdeles av dårlig funksjon ved 
en rekke verksteder.

– Grunnlaget for at vi har gjort krav på refusjon,  
var at det ikke var ferdig i tid, sier direktør for Kunst- 
høgskolen i Oslo, Gyrid Garshol. Hun har signert 
kravet som skolen har sendt gårdeieren, Sameiet 
Brødrene Jensen (SBJ). I konflikten med det privat-
eide selskapet er Kunnskapsdepartementet formel 
motpart. Sentralt for kravet fra skolen er forholdene 
knyttet til et nybygg på 5 000 m2, som rommer sko-
lens prosjekttorv og en rekke verksteder.

Gårdeier som er ansvarlig for bygningsmassen av-
viser på sin side flere av punktene som skolen legger 
til grunn for refusjonskravet. SBJ svarte at mange av 
problemene skyldes «KHIOs egne forhold», og i sitt 
brev krever SBJ at skolen «dokumenterer nærmere  
de økonomiske utlegg/ulemper som påberopes».

Saken har så langt ført til tre forhandlingsmøter 
mellom SBJ og Kunnskapsdepartementet, oppgir  
Garshol, som sier at skolen har god støtte i  
departementet.

Når forventer dere at forhandlingene er ferdige?
– Til påske, sier Garshol, som i kravet til SBJ skriv-

er at skolen «står overfor en reell utfordring i forhold 
til forpliktelsene om å gi studentene den  
undervisningen de har krav på. Dette kan få alvorlige 
konsekvenser – også av økonomisk karakter.»

På spørsmål om studentenes krav på undervisning 
har vært tilfredsstillende ivaretatt i høst-semesteret, 
svarer Garshol bekreftende.

– Vi ser at skolen har levert i henhold til studie-
planene, men det har ikke vært rom for noe mer 
utover det som er strengt knyttet til studieplanene, 
sier hun.

Hun sier at de blant annet har avholdt kurs 
eksternt for å bøte på situasjonen ved keramikk sine 
lokaler, som ikke kunne brukes da utbygger ikke 
hadde montert det nødvendige ventilasjonsanlegget.

– Fordi verkstedene ikke har vært ferdige har vi 
måttet holde kurs utenfor skolen. Dette ble gjort på  
keramikk, som fikk tilbud om et kurs i Sverige,  
oppgir Garshol.

Tror du disse forholdene påvirker avgangstu-
dentenes prestasjoner?

– Vi håper inderlig det ikke gjør det, og skolen har 
tilrettelagt for at det ikke skal gjøre det. Jeg tror ikke 
flere vil stryke, men mange har opplevd et utrolig 
press for å få gjort det de skal. 

Pernille Gjærder Olsen er Bachelor-student på ker-
amikk, og sitter som medlem i Lærings-miljøutvalget 
ved skolen. Hun sier manglene ved skolebygget 
særlig har gått utover de som går på Masterutdan-
nelsen, fordi de trenger verkstedsfasilitetene til å 
gjennomføre  
egne prosjekter.

Har dere vært tilbud noen andre fasiliteter  
utenfor skolen?

– Nei, ikke meg bekjent. Vi på keramikk som skulle 
hatt silketrykk, fikk tilbud om tur til Sverige, men det 
vi trenger er verksteder. Flere kurs på keramikk er av-
lyst, og både master og bachelor får store problemer 
når disse funksjonene ikke er ferdigstilt, slik som vi 
var blitt lovet, sier Olsen som oppgir at på keramikk-
avdelingen kunne silketrykk og glasurer først tas  
i bruk i mars. 

Hvordan er situasjon nå?
Vi ble lovet at dette skulle være ferdig til jul, og det 

er uakseptabelt at ikke ble det.
Det har i hele vinter vært store problemer med for 

lave innetemperaturer, og dette er fremdeles ikke løst 
på metallverkstedene. På atelierene var det nesten 
minusgrader, og fortsatt er det problemer med venti-
lasjonen der, sier Olsen. Hun sier at LMU vil følge opp 
studentenes klager overfor skolens øverste organ. 

– Læringsmiljøutvalget (LMU) jobber med en 
undersøkelse blant studentene som er veldig omfat-
tende, den gir svar på hva studentene er misfornøyde 
med, og LMU vil ta disse tingene opp med styret,  
sier hun.

Styreleder og administrerende direktør i Sameiet 
Jensen Eiendom, Ole Christian Jensen, ønsker ikke 
å uttale seg om konflikten mellom firmaet og skolen. 
Han svarer via e-post at «Eventuelle interne forhold 
tilknyttet vår leietaker Kunnskapsdepartementet har 
vi som prinsipp ikke å kommentere uten at dette er i 
forståelse med vår forretningsforbindelse.»

christer dynna

KHIO i millionkrangel 
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Et uferdig nybygg skapte 
problemer for KHIO da  
samtlige studieprogrammer  
omsider ble samlokalisert 
på Seilduken sist høst.
Foto: Even OnsagerDette har skjedd:

De gamle fabrikklokalene i Fossveien på Grünerløkka i 
Oslo er bygget om til skole i to omganger. «Seilduken» 
består av i alt 40 000 kvadratmeter fordelt på flere gamle 
og nye bygg. Eiendommen er eid av Brødrene Jensen 
AS og Sameiet Jensen Eiendom, og er leiet ut for 25 år til 
Kunnskapsdepartementet/Kunsthøgskolen i Oslo mot en 
årlig leiesum på nær 100,7 millioner kroner. 

Stortinget vedtok i 1996 å samle de fem tidligere kunst-
faglige høgskolene i Oslo. En «snarlig samlokalisering» 
var et av premissene for vedtaket om sammenslåing.  
I byggetrinn 1, som var ferdig i 2003, flyttet Statens  
balletthøgskole, Statens teaterhøgskole og Statens opera-
høgskole sammen med deler av skolens administrasjon 
til 16 000 kvadratmeter på Seilduken, mens Statens hånd-
verks- og kunstindustriskole og Statens kunstakademi 
flyttet etter sist sommer, da byggetrinn 2 stod ferdig.

Midlertidig brukstillatelse for byggetrinn 2 ble gitt av 
Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune (PBE) den  
13. juli 2010. Frist for utbedringer av det som av ansvarlig 
kontrollerende ble sett på som «mindre vesentlige man-
gler» ble av PBE da satt til 30.11. En endringssøknad om 
«etablerling av et filter for sponavsug fra snekkerverk- 
stedet» i det nybygde prosjekttorget ble i juli sendt  
PBE, som godkjente den i september – tre uker  
etter semesterstart.

«Vi ble lovet at dette skulle være 
ferdig til jul, og det er uakseptabelt 
at ikke det ble det.»

– Pernille Gjærder Olsen, 
Læringsmiljøutvalget 


