En ny antroposofisk stiftelse
av
Cato Schiøtz

Eidis Huseby, født 30.07.32, døde 18.10.20.
Hun opprettet et testament 28.02.20. I dette testamentet opprettet hun to stiftelser. Den
ene, Huseby antroposofiske stiftelse, har som formål å «tilby kurs, studier og fysisk aktivitet
etter antroposofiske prinsipper og lære, samt drive utleie/utlån til forannevnte aktiviteter i
eiendommen gnr 28 bnr 121».
Denne eiendommen ligger i General Kroghs vei 17 på Montebello, og er en stor og meget
verdifull villa som Eidis Huseby fikk bygget, og som hun bodde i til sin død.
Huseby var interessert i både antroposofisk inspirert arkitektur og kunst, og arbeidet tett
med arkitekt og håndverkere ved oppføringen av den meget påkostede bygningen, som for
øvrig har en stor hage.
Det er således tale om en svært verdifull eiendom.
I tillegg til denne faste eiendommen inngår det en rekke festekontrakter i stiftelsen.
Huseby eide ikke mindre enn 12 bruksnumre som ble bortfestet til Søndre Huseby
boligstiftelse, og som hvert år innbringer i underkant av 1 million kroner i festeavgift.
Det er således tale om en stiftelse som har betydelige verdier, og hvor driften er sikret med
en stor kontantstrøm.
Huset er svært dyrt i drift, og det trengs en god del oppfølgende arbeid på bygningen og
tomten. Det er derfor ikke realistisk at stiftelsen vil kunne gi støtte på kort sikt.
Styret vil derfor prioritere å drifte eiendommen og sette den i god stand.
Som vedlegg til testamentet fulgte vedtektene til stiftelsen. I henhold til stiftelsens pkt. 4.1
består det første styret av:
Per Bernhard Wright – som senere er blitt valgt som formann
John Aage Hvardal
Hans Laaveg
Cato Schiøtz

De to første er advokater og den tredje har erfaring med eiendomsforvaltning/eiendomsdrift.
Styret har både konstituert seg og hatt sine første styremøter.
Styret ønsker å motta innspill med hensyn til hvilke idéer representanter for den
antroposofiske bevegelsen kan se for seg med hensyn til bruk av huset.
Vi vil derfor – i samarbeid med Antroposofisk Selskap i Norge v/Elizabeth Wirsching –
invitere til et informasjons-/orienteringsmøte i General Kroghs vei 17 mandag 17. januar
2022 kl. 19.00.
Styrets formann vil da orientere nærmere om hvem Eidis Huseby var, samt orientere om
stiftelsen.
Cato Schiøtz vil deretter invitere til diskusjon.
Vi håper at de som er interessert i å drøfte det potensialet som ligger i eiendommen og hva
som må gjøres kommer til dette informasjonsmøtet.

