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SATSER HARDT: Aksel Lund Svindal har
byttet ut hele skiparken.

DEL 2, SIDE 2 OG 3

Vil til topps 
i storslalåm

SUPERDUO: Trener Janne
Killingmo og 4-åringen
Baldini. SIDE 20 OG 21

Amatør
med trav-
suksess

NORGES ENESTE? Torun 
Thomassens humledyrking
vekker stor interesse.

SIDE 24 OG 25

Bryggere
vil kjøpe
humla 
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Motorstopp
for Flysamlingen
Frivillige drivkrefter
trekker seg fra gratisjobb

DEL 2 SIDE 10 OG 11 14 SIDER BIL
Viser perlene

HAVARI: Forsvarets flysamling på Gardermoen
er stengt, på grunn av en konflikt mellom
venneforeningen og ledelsen ved museet.

SIDE 10 OG 11



Forsvarets flysamling på
Gardermoen er
midlertidig stengt.
Årsaken er en konflikt
mellom venne-
foreningen og ledelsen
vedmuseet.

Per Stokkebryn
pest@rb.no 918 93 801

� GARDERMOEN
Venneforeningens styre har truk-
ket tilbake tilbudet om å stille
med sikkerhetsvakt og kafévert i
helgene. Foreningen har også
trukket tilbake sine guider ved
Flysamlingen.

«Bemanningsbrist»
Tiltakene ble effektuert fra første
helg i oktober. Som en følge av
dette har Akershusmuseet, som
Flysamlingen er en del av, sett seg
nødt til å holde Flysamlingen
midlertidig stengt. På museets
nettsider oppgis begrunnelsen å
være bemanningsbrist.
Flysamlingen har normalt kun

åpent i helgene i perioden 1. okto-
ber–30. april.
Fra 1. januar 2010 gikk Flysam-

lingen over fra å ha blitt drevet av
en frittstående stiftelse i konstant
pengemangel til å bli konsolidert
med Akershusmuseet.

– For mye til byråkrati
–Gjennom tilgang på gratis og en-
tusiastisk arbeidskraft har Fly-
samlingen blitt drevetmedmeget
lave tilskudd fraAkershusmuseet
i de snart fire årene de har hatt
ansvaret. Samtidig ser vi at andre
museer i Akershus tydeligvis har
helt andre rammebetingelser.
Parallelt opplever vi at den para-
plyorganisasjon som Akershus-
museet er, vokser i bredde og høy-
de med nye avdelinger og leder-
stillinger, sier sekretær Ivar
Strømstad i venneforeningen.
Disse forholdene er påpekt bå-

de overfor daglig leder ved Fly-
samlingen og direktøren for
Akershusmuseet.

– Nok er nok
– Vi har en helt unik flysamling
på Gardermoen som de frivillige
er oppriktig glad i og som vi gjer-
ne vil at publikum skal få se, men
nå har vi dessverre kommet til et
punkt hvor motivasjonen tilsa at
«nok er nok», sier Strømstad.
I morgen skal venneforeningen

ha et nytt møte med museumsle-
delsen, og foreningensklare ønske
er at partene gjennom dialog skal
komme fram til en god løsning.

– Viser liten interesse
Det håper også Jan Ernestus og
Hans Tandseter, to medlemmer
av venneforeningen som i går var
i aksjon med restaurering av fly
ved Flysamlingen. Dette arbeidet
er ikke berørt av venneforening-
ens beslutning, som kun gjelder
det inntektsgivende arbeidet ved
Flysamlingen.
– Det er tragisk at Akershus-

museet viser så liten interesse for
å drive Flysamlingen ved Norges
hovedflyplass. Hvis de har en
framtidsplan, så holder de den
godt skjult, sier Jan Ernestus.
Han etterlysermer ordnede for-

hold ved Flysamlingen.
– Vi har stort ansvar når vi job-

ber med publikum til stede. Hvis
det skulle skje en ulykke kan vi
bli stilt til ansvar. Vi vil være an-
satt og ha rettigheter. Selv om vi
bare blir ansatt noen timer i uka,

vil det gi oss rettigheter som ar-
beidstakere, sier Ernestus.

Våger ikke å stå fram
RB har også fått et anonymt brev

fra medlemmer av vennefor-
eningen, der sjefene ved Akers-
husmuseet og Flysamlingen får
det glatte lag. Brevskriverne vil
ikke stå fram med navn og bilde,

for da vil de bli utestengt, heter
det.
For å forbedre økonomien ved

museet skal venneforeningen
være pålagt å arbeide gratis på
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� GARDERMOEN: – Folk har ikke
behov for å vite noe annet enn om
Flysamlingen er åpen eller ikke.
Til helga er den åpen igjen, sier
daglig leder John Sebelien ved
Akershusmuseet.
Ut over det viser han til infor-

masjonen på nettsidene om at
museet er midlertidig stengt
grunnet bemanningsbrist.
– Etter å ha vært stengt i tre

helger har vi klart å skaffe nød-
vendig bemanning til helga. På et
møte fredag er målet å få vite
hvem som er tilgjengelige fram
til jul, sier Sebelien.

– Men venneforeningen nek-
ter jo å ta vakter?
– Jeg håper at vi skal ha ting på

plass fredag.
– Hvorfor er det beman-

ningsbrist?
– Det er en intern sak. Jeg vil

ikke kommentere eventuell mis-
nøye innad i venneforeningen.
Det publikum trenger å vite er
om museet er åpent eller ikke,
slik at de unngår bomtur.

– Får åpnet til helga

STENGT: Dette er meldingen besøkende ved Flysamlingen nå blir møtt
med.

IKKE BEMANNET: Flysamlingen
har vært stengt i tre helger.
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EspenBørrestuen
espen.borrestuen@rb.no 996 03 679

� SKEDSMO
– Høsten 1953 sto skolen ferdig.
Da inneholdt skolebygningen
ni klasserom, og kjelleren, hvor
det nå er SFO, ble brukt som
gymsal. Nå er skolen blitt pus-
set opp og bygget på mange
ganger, sier rektor Eva Marie
Klaussen foran en stappfull
skolegård.
For det hadde virkelig møtt

opp mange for å overvære sko-
lens 60-årsjubileum.
Nåværende elever var selv-

sagt på plass, men også en del
tidligere elever hadde tatt tu-
ren for å delta i feiringen.
– Mange av dem som nå er

elever ved skolen har både for-
eldre og besteforeldre som har
gått på Sten-Tærud, og det er
morsomt at så mange har kom-
met, forteller rektoren, som for
øvrig er den sjuende personen
som har innehatt rektorstil-
lingen ved skolen.

En fin skole
Feiringen startet med at alle
skolens elever sang Sten-Tæ-
ruds egen skolesang og burs-
dagssangen. Deretter holdt bå-
de rektor og elevrådslederen ta-
le.
Rektoren hadde mange lo-

vord å si om den nybakte 60-
åringen.
– Her på skolen er det et

kjempefint miljø. Det er et vel-
dig godt arbeidsmiljø, og både
lærere og elever er opptatt av at
alle skal ha det bra. Jeg liker å
kalle skolen for en «Vi-skole»,
noe som betyr at vi legger stor
vekt på samhold, sier Klaussen
til Romerikes Blad før hun selv
kunne delta på de mange akti-
vitetene som fant sted.

– Mormoren min gikk her
Siden skolen tross alt fylte 60
år, hadde elevene pyntet loka-
lene med dekorasjoner fra alle
tiårene siden 1950.
Noen av klasserommene var

inspirert av 60-tallets populær-
musikk,mens naturfagrommet
var fylt med verktøy og utstyr
somble brukt i naturfagtimene
før i tiden.
Sjettetrinn hadde laget Café

fra 1953, hvor de solgte Focacci-
abrød, pizzasnurrer og kjøtt-
boller med tomatsaus.
– Det er veldig gøy at skolen

vår har fylt 60 år. Mormoren
min var to år da skolen åpnet,
og hun har også vært elev her,
sier Markus (11).
Også Tiril (11) synes det er

stas med bursdagsfeiring, men
hun lurer på hva folk på 50-tal-
let tenkte på når de kledde seg.
– Herregud, alle hadde jo

slengbukser og afro. Jeg synes
ikke de så veldig bra ut på den
tiden, utbryter hun til stor lat-
ter fra dem som hadde tatt tu-
ren innom Cafe 1953 på Sten-
Tæruds 60-årsdag.

En sprek60-
årsjubilant
Elever, lærere, foreldre og besteforeldre feiret i går
Sten-Tærud skoles 60-årsdagmed et tilbakeblikk
på skolens historie.

CAFÉ 1953: Lanya (bakerst), Mingus, Samir, Markus, Tiril, Saina,
Mikael, Simon og Daniel fra sjettetrinn bemannet Cafe 1953.

BEGGE FOTO: ESPEN BØRRESTUEN

Venneforening fly forbannet

en rekke områder. Nå forlanger
de anonyme medlemmene tvert
imot at det gis statlige og kom-
munale overføringer til Flysam-
lingen på lik linje med andre

museer i fylket.
«Alt som har skjedd her ved Fly-

samlingen siden januar 2010 er en
skandale», heter det til slutt i det
anonyme brevet.

FAKTA

Flysamlingen
Forsvarets flysamling Gar-
dermoen holder til i Museums-
vegen 35, sørvest for termina-
len ved Oslo Lufthavn.
Samlingen består av nær 40
fly og gir et enestående inn-
blikk i norsk militær flyging i
krig og fred.
Flyene er et resultat av mang-
eårig innsamling og restaure-
ring.
Arbeidet har i stor grad vært
utført av ulønnede frivillige
entusiaster.
Frivillige står også i stor grad
for så vel den publikumsrettede
virksomheten ved Flysamlingen
som ettersyn og vedlikehold av
flymateriellet.

IKKE FORNØYD: – Hvis Akershusmuseet har en framtidsplan for Flysamlingen, så holder de den godt skjult, sier Jan Ernestus (t.v.) og Hans Tandseter, som begge er medlemmer av venneforeningen. De jobbet i går med restaurering av fly, men Flysamlingen har
vært stengt for publikum i tre helger fordi venneforeningen har nektet å ta vakter. BEGGE FOTO: PER STOKKEBRYN

�Nekteråtavakter
�Flysamlingen
midlertidigstengt

SANG: Alle skolens elever sang bursdagssangen for den nybakte
60-åringen.


