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Korps på randen av konkurs etter stort underslag 
Dagen etter årsmøtet til Stabekk Janitsjarorkester, onsdag 1. mars, ble det 

avslørt at avtroppende kasserer har underslått all kapitalen til korpset. «Over 

750 tusen kroner av oppsparte midler har forsvunnet! Nå står en planlagt 

storslått musikalsk feiring av korpsets 100 år i fare,» sier korpsets leder, Hilde 

Skjevling. 

Stabekk Janitsjarorkester feirer i 2018 hundre år. Korpset har helt siden stiftelsen i 1918 vært blant 

de mest ambisiøse amatørkorpsene i landet. 2018 skulle bli det store jubileumsåret med ikke mindre 

enn fem jubileumskonserter, og med mange spennende, profilerte solister på gjestelisten. Hva som 

nå skjer er uvisst. Etter å ha finregnet på inntekter og utgifter, ser det ut til at korpset så vidt det 

klarer å holde hodet over vannet de neste månedene – men det skal svært lite til før vi er teknisk 

konkurs. Kapitalen var bygd opp gjennom hundrevis av dugnadstimer, og skulle danne bærebjelken i 

neste års storsatsing. 

«Å drive korps på vårt nivå er en kostbar affære, og korpsets drift krever rundt en halv million kroner 

hvert år. Med unntak av en lønnet profesjonell dirigent, er driften basert på frivillighet. Det gjelder 

selvsagt også styrearbeidet. Da føles det ekstra ille når noen ‘innenfor’ ikke ser forskjell på sitt eget 

og vårt. Mye i samfunnet vårt baseres på tillit til de som forvalter fellesskapets ressurser og i 

særdeleshet innenfor det frivillige organisasjonslivet. Saken er selvfølgelig politianmeldt, men det kan 

bli vanskelig å få pengene tilbake. Man blir bare ufattelig sint og trist», uttaler Hilde Skjevling. 

Nå må vi fri til alle gode krefter for å få korpset og jubileumsfeiringen på skinnene igjen. Vi er nok 

nødt til å dra i gang en storstilt kronerulling blant venner og kjente. Kanskje er det kulturentusiastiske 

privatpersoner og bedrifter i bygda vår som vil sponse driften vår inn i jubileet? Det knyttes også 

enorm spenning til kommunens viktige, årlige tildeling av støtte til lokale kulturaktører. «Denne 

gangen har det alt å si!» sier Hilde. 
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