NY GRAFISK PROFIL FOR PUSK

Vedkommende som har laget vår eksisterende grafiske profil henvendte seg til styret for
en tid siden og sa at dette var noe han hadde fått laget i all hast og at vi selvsagt sto
helt fritt til å endre denne. Etter en nærmere vurdering, ble styret enige om at vi skulle
forsøke å lage en ny grafisk profil som kommuniserte forhold eller ting vi er stolte av
som skedsmosokninger.
Bilde 1. Først ut er Huseby gård som antagelig har eksistert siden tidlig vikingtid, og det
er antatt at det var her Skedsmos høvding hadde sitt sete. I hht Snorre ble det pålagt
eier av gården å stille den til disposisjon som prestebolig da Olav den hellige møtte
bøndene på Romerike til kamp ved Niteelva i 1021. Gården ble drevet som prestebolig i
flere hundre år fram til 1883 da det ble bygget en ny prestegård nærmere kirken.
Gården ble da solgt og ble drevet som privat storgård frem til 1889 da Skedsmo
kommune kjøpte den tilbake for å opprette en fattiggård. Fattiggården Store Huseby
ble drevet fram til 1924. Gården har brent 2 ganger, i 1760 og 1830, men begge ganger
bygget opp igjen på de samme murene. I 1937 ble Skedsmo Bygdemuseum etablert på
gården. Relativt liten aktivitet fram til nyåpning av museet i 2003. Bildet er tatt av
fotogruppen i PUSK.
Bilde 2. Fly- og forsvarshistorikk er også noe vi i Skedsmo kan være stolte av. Kjeller
flyplass ble anlagt i 1912, kun ni år etter verdens første motoriserte flyvning; noe
som gjør at Kjeller flyplass er en av verdens eldste flyplasser. Det første flyet ankom
flyplassen fra Frankrike i kasser i 1912. Første flyging fant sted én uke senere, den 21.
september 1912, og var forløper til Hærens Flyvevæsen, som i 1914 ble opprettet med
base på Kjeller. Den første som var flyelev på Kjeller flyplass var Roald Amundsen;
han tok sertifikat i 1914 og ble den første med internasjonalt flysertifikat i Norge. [1] Einar
Sem-Jacobsen tok initiativ til å opprette Hærens Flyfabrikk på Kjeller i 1916. Bildet
ønsker vi også skal være med å minne oss om annen forsvarsvirksomhet på Kjeller.
Bl.a. vedlikeholdet av våre jagerflyflåter og virksomheten på FFI som har utviklet
høyteknologiske våpensystemer i verdensklasse over mange år.
Bilde 3. Symboliserer en sentral del av virksomheten ved Institutt for energiteknikk på
Kjeller. Instituttet ble etablert i 1948 og har i dag ca. 600 ansatte og en omsetning på ca.
1 mrd. NOK. Det PUSK har ønsket å fokusere på i denne sammenheng er instituttets
forskningsvirksomhet innenfor nukleær medisin. IFE har jobbet med radioaktive
legemidler siden 1950-tallet, og har en unik kompetanse på området. Hvert år blir mellom
50 000 og 100 000 personer i Norge undersøkt med hjelp av nukleærmedisin. I disse
undersøkelsene brukes radioaktive legemidler til å påvise blant annet kreft. Stoffet vil
fordele seg på en annen måte i sykt vev enn i friskt vev. På denne måten er det enkelt for
legen å se hvorvidt pasienter har kreft under en såkalt PET- eller CT-scanning. IFE
kontrollerer og distribuerer radioaktive legemidler til norske sykehus. IFE er også siden
2013 produsent av det radioaktive legemiddelet Xofigo for legemiddelselskapet Bayer.
Dette representer forskning og produksjon i verdensklasse.
Bilde 4. Fokuserer på fornybar energi. Her spiller Akershus energi gjennom Akershus
energipark en betydelig rolle. Akershus energipark er en av Europas mest moderne

og framtidsrettede fjernvarmesentraler og leverte i 2016 94 GWh varme og
kjøling. Anlegget produserer fjernvarme basert på lokale, fornybare energikilder som
bl.a. skogsflis fra nærområdet, gass fra avfallsdeponiet på Bøler og et betydelig eget
solvarmeanlegg. Det er lagt til rette for forskning og undervisning, og anlegget er et
fullskala laboratorium for universiteter og høgskoler og forskningsinstituttene på Kjeller.
IFE spiller også en vesentlig rolle på fornybar energi gjennom sin forskning på ulike
typer hydrogen- og brenselcellesystemer – noe de har drevet med siden 1995. IFE
driver også forskning innen forbedring av solstrømteknologien.
Dermed har Pensjonistuniversitetet i Skedsmo fått en grafisk profil som forteller litt
om Skedsmo og som viser ting vi er stolte av – både historisk, nåtid og fremtid.
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