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Skoledøren  
lukkes for  
byens korps 
Instrumenter, uniformer og  
noter får ikke plass i Oslos nye skolebygg. 
Korpsutøverne på Nordstrand frykter at de 
snart vil spille sin siste jegermarsj.   

IngvIld Sahl 
ingvild.sahl@aftenposten.no 

– Det er kjempegøy å lære å spille. Og så får vi mange nye 
venner, sier Eva Celine Lynau (13), klarinettist i skolekorpset 
på Nordstrand.  

Sammen med vennene Finn Lippestad (11) og Thomas Bock 
(12) har hun nettopp kommet hjem fra korpstur til Island. 
Der har de marsjert, spilt konserter, spist is og plasket rundt 
i varme kilder. 

Men på hjemmebane er ikke stemningen like god. De tre 
skolene korpset sogner til på Nordstrand, skal alle rehabili-
teres eller bygges nye i årene som kommer. Men ingen av ny-
byggene vil få plass til korpsets utstyr. Det kan bety kroken 
på døren for det snart 85 år gamle korpset, frykter styreleder 
Sigrun H. Bock. 

– Vi har store instrumenter som slagverk og pauker som 
ikke er så enkle å ta med seg hjem. Samtidig trenger vi lag-
ringsplass til noter og uniformer, sier Bock. 

Frykter korpsdød
Korpset har spilt inn sine behov i høringsuttalelser til de nye 
skolebyggene. Men tilbakemeldingen er klar: Det blir ikke 
plass til korpset. Det samme gjelder for alle nye skolebygg i 
Oslo. Bock frykter konsekvensene.

– Foreldrene legger allerede ned en betydelig frivillig inn-
sats for korpset. Hvis vi må pålegge dem å frakte store, tunge 
instrumenter til og fra hver øvelse, vil interessen for å drive 
med korps falle, sier Bock, som frykter en sakte korpsdød.

På Løren har Utdanningsetaten, med Tingretten i ryggen, 
nylig gitt skolekorpset frist til 16. juli med å tømme lagrene 
sine. Den nye skolen har ikke plass til korpset. Og nå skal 
den gamle skolen, hvor korpset har hatt sitt midlertidige la-
ger, pusses opp.

– Fra nå av må vi nok belage oss på å leie et sted. Det vil 
føre til økt dugnadsinnsats eller økt kontingent, sier styrele-
der Stein Morten Olsen. 

Korpset har fått tilbud fra både Økern Torghall og Steen & 
Strøm om å leie lokaler. Olsen setter stor pris på at nærings-
livets velvillig stiller opp for korpset i denne vanskelige si-
tuasjonen. 

– Som å frakte mål
Styreleder Svein Erik Bakken i Norges Musikkorps Forbund 
Oslo synes situasjonen i Oslo er fortvilende.  

– Det nytter ikke å spille fotball hvis du må frakte måle-
ne til banen hver gang du skal spille. Det samme gjelder for 
korpsene, sier han. 

Ifølge Bakken er byens 80 skolekorps tett knyttet til skolene. 
Samtidig er korpsene den viktigste arenaen for rekruttering 
av blåsere og slagverkere i Oslo. Kommunen må derfor sørge 
for at de får plass til både øving og lagring, også i fremtiden.

– Vi tror det er mulig å finne gode løsninger på dette. Der-
for har vi bedt om et møte med byråd for kunnskap og ut-
danning hvor vi kan diskutere utfordringene vi står overfor, 
sier Bakken. 

Skoledøren er i ferd med å lukkes for det snart 85 år gamle skolekorpset på Nordstrand. Oslo kommune har satt i gang 60 
prosjekter for å utvide eller bygge nye skoler i Oslo de neste årene. Men korpsene blir det ikke plass til.  Foto: Paal audestad

Så mye plass har skolekorpset på Nordstrand i dag i det gamle tilflukts rommet 
på Munkerud skole. Når det nye skolebygget står klart, settes det ikke av  
lagringsplass til korpset. 

- Må finne løsninger lokalt
Skolebyråd Torger Ødegaard (H) vil ikke endre dagens arealnorm 
som stenger skolekorpsene ute fra nye skolebygg. Men han 
mener at det innenfor dagens norm er fullt mulig å finne gode 
løsninger lokalt.

– Vi har en voldsom elevtallsvekst i Oslo. Det fører til trangere 
skoler og færre lokaler til rådighet. Derfor må både korpsene 
og skolene tilpasse seg hverandre. Jeg føler meg imidlertid helt 
sikker på at det er mulig å finne gode løsninger på dette på den 
enkelte skole, sier han. 


