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Pensjonene	våre	i	utrygt	farvann
Denne gangen står pensjonene våre i fokus. Telenors  
Pensjonskasse og den fremtidige Pensjonsreformen er 
omtalt. Selv om den store Pensjonsreformen i første rekke 
gjelder generasjonene etter oss, blir også vi berørt. Vi risik-
erer å tape forhandlingsretten med Staten om regulering av 
pensjonene, dessuten blir veksten i pensjonene våre fra �010 
lavere dersom reformen blir vedtatt i sin nåværende form.  
I tillegg er allerede minstefradraget for pensjonister redusert 
i forhold til vanlige lønnsmottakere. Derfor går vi en utrygg 
økonomisk fremtid i møte.

Ny	dataspalte
Nytt i bladet er Dataspalten som Per Refsem har hoved- 
ansvaret for. Den er viktig i en tid hvor Nettsidene til  
Telepensjonistene på Internett er modernisert og har fått 
økt interesse. Vi kan ane utviklingen når vi ser konkurransen 
som dagens aviser har fått med Internett. Det vil selvsagt ta 
tid før bladet vårt opplever tilsvarende utfordringer, men 
det bør ikke komme som noen overraskelse at fremtidens  
Telepensjonisten bare blir elektronisk på Internett.

Portretter
Heldigvis er hovedmengden av dagens pensjonister ennå 
ikke datafreaker. Derfor sendes bladet til 3400 adresser mens 
langt flere leser det. Blant disse er to genuine og meget  
oppegående telepensjonister portrettert denne gangen. 
De prioriterer sine klassiske interesser, selv om de også er 
interesserte i den moderne dataverden. Bak portrettene  
ligger historiene om hverdagens gleder og sorger gjennom 
et langt yrkesliv i Televerket. Jeg håper på flere bidrag.

Globale	Telenor
Telenor har fått sin side. Telenors internasjonale virksomheter 
har i dag 115 millioner kunder. Norge har bare � millioner 
av disse.  Dette sier noe om betydningen av Telenors inter- 
nasjonale virksomhet. Vi har intervjuet en nordmann som 
har bidratt i betydelig grad – en Telenor expat som befinner 
seg i Serbia. 
Til slutt kjære lesere, tusen takk for mange fine innlegg til 
bladet! Dessverre er plassen begrenset slik at noen innlegg 
ikke kommer med og eventuelt må vente til neste utgave. 

I håpet om at bladet når dere til påske,  God påske!

REDAKTØRENS SPALTE
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Vinteren har så langt vært skånsom mot oss som bor på Øst-
landet. Snøen kom sent i år, og temperaturen har ligget på 
et høyst akseptabelt nivå. Noen vil vel sikkert protestere mot 
en slik beskrivning, ikke minst de som bor sør i landet. Jeg 
var og besøkte pensjonistforeningen i Kristiansand siste uke 
av februar, og det snaue døgnet jeg oppholdt meg i byen 
kom det mer enn en halv meter snø. Det var så galt at fram-
møtet var halvparten av forventet på grunn kaoset i byen. 
Styret måtte utsette selve årsmøtet, da verken sekretær eller 
kasserer kunne ta seg frem til møtelokalet.
Forbundslederen fikk derfor ubegrenset taletid den kvelden. 
Ja, slik kan det også være i vinterlandet Norge.

Som de fleste er kjent med innebar etableringen av Telenors 
Pensjonskasse i 1995 en overgang fra en offentlig brutto-
ordning i Statens pensjonskasse til en nettoordning som 
gjelder private pensjonskasser. En nettoordning innebærer 
at man ikke uten videre er garantert 66 % av sluttlønnen, men 
den kan i prinsipp bli både større og mindre. Telenor Pensjon-
skasse dekket imidlertid fram til �004 opp for differansen for 
pensjonister som mottok en pensjon som var lavere enn 66 
% . Etter pålegg fra Kredittilsynet opphørte denne ordningen 
i �004, da ordningen var lovstridig. Etter massivt påtrykk fra 
mange berørte pensjonister og Telepensjonistenes Lands-
forbund, besluttet Telenor å gjenoppta tidligere praksis å 
dekke opp differansen, men nå ved at selskapene selv finan-
sierer dette over sine egne driftsbudsjetter. Ordningen har 
tilbakevirende kraft fra �004. For de av dere som er berørt 
i denne saken, men som ikke har hørt noe fra Telenor, går 
oppfordringen om å ta kontakt med Telenors Pensjonskasse 
omgående.

Den nye pensjonsreformen det jobbes med i disse dager er 
den viktigste velferdsordning i Norge på mange tiår, og ut-
gangspunktet er å begrense veksten i folketrygdens pens-
jonsutgifter. Samtidig vil det føre til en bedre byrdefordeling 
mellom generasjonene. 
En stortingskomité jobber i disse dager med å fremme en 
stortingsmelding om saken. Siste ord er derfor ikke sagt om 
den nye reformen, som etter planen skal settes ut i livet fra 
�010.   
Den første målsetningen med pensjonsreformen er som sagt 
å begrense pensjonsutgiftene og den andre å stimulere til at 
arbeidstagerne står lengst mulig i jobb. Tre av de viktigste 
endringene er en alleårsregel, et nytt indekseringsprinsipp 
og en levealderjustering. Besteårsregelen faller bort og det 

vil ikke være noen øvre grense for antall år som gir pens-
jonsrettigheter. Indekseringsprinsippet innebærer at pen-
sjonsytelsene ikke lengre skal følge lønnsutviklingen som 
for lønnsmottakerne, men reguleres som gjennomsnittet av 
lønns- og prisveksten. 
Den fleksible pensjonsordningen medfører at den enkelte 
fra fylte 6� år får velge hvor lenge man ønsker å stå i arbeid. 
Samtidig betyr ordningen at en gitt pensjonsrettighet blir 
fordelt på antall forventede gjenstående leveår. Dersom lev-
ealderen øker og man velger å pensjonere seg tidlig, må man 
klare seg med en lavere årlig pensjonsytelse. Den enkelte vil 
dermed i større grad betale den faktiske kostnad ved ikke å 
arbeide.

Hva betyr så dette for dagens pensjonister? 
Ikke så mye bortsett fra en sak, og det er den årlige justering 
av pensjonen. Også dagens pensjonister vil fra �010 falle inn 
under samme regel,- det nye indekseringsprinsippet. Dette 
vil slå veldig uheldig ut for dagens pensjonister, som i dag får 
økt sin pensjon som snittet av lønnsmottagerne. Dette er en 
sak vi pensjonister må slåss mot, så lenge reformen ikke er 
vedtatt av Stortinget. 
I den sammenhengen kan nevnes at undertegnede har vært 
i et møte i SAKO hvor denne saken ble drøftet. Det ble i møtet 
bestemt at alle i Norsk Penjonsistforbund og de samarbei-
dende pensjonistforbund (SAKO) skal starte en underskrift-
skampanje som har som motto: ”Pensjonister sier nei til 
dårligere utvikling av pensjonen enn lønnsutviklingen”.  For-
bundet vil komme tilbake til denne saken om ikke så lenge.

Så til en gladmelding når det gjelder Nettavisen vår. Om lag 
halvparten av foreningene våre er nå bidragsytere til Nett-
avisen, og de greier jobben selv! En stor takk til vår nett-
redaktør og alle dem som har tatt utfordringen ute i forenin-
gene. Jeg er sikker på at også flere foreninger etter hvert ser 
verdien av å vise seg frem på nettet. 
Som en belønning for jobben som er gjort kan vi konstan-
tere at telepensjonistene benytter Nettavisen som aldri før. 
Oppfordringen til foreningene blir da at de fornyer stoffet 
sitt, slik at Nettavisen ikke stivner. Lykke til videre i arbeidet!

Jeg	ønsker	med	dette	alle	telepensjonister	
en	riktig	god	påske!

Dagfinn Skarbøvik, Forbundsleder   

Lederen har ordet
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I 1967 fikk vi folketrygden. Alle som sluttet i arbeidslivet ved 
oppnådd pensjonsalder, skulle få utbetalt en årlig pensjon 
basert på opparbeidet pensjonspoeng gjennom 30 år.  Vi 
betalte en viss prosent av vår lønn inn til et fond. Disse pen-
gene skulle stå i fondet og forrente seg, slik at alle som hadde 
krav på det skulle få sin pensjon. 

Nå ble det ikke helt slik politikerne hadde tenkt seg. Årsaken 
var at sosiale utgifter av ulike slag også ble belastet fondet, 
slik at det til slutt ble tappet for alle midlene. For å sørge for 
at pensjonen fortsatt kunne utbetales, måtte Stortinget der-
for bevilge en viss sum hvert år over statsbudsjettet. Det ble 
altså for lett for ”svake” politikere å tappe pensjonsfondet. 
Dette er i virkeligheten et ran av folkets penger, penger som 
skulle sikre oss økonomisk i alderdommen.

Ved endret regulering og innføring av levealdersjustering, 
skal nå utgiftene til alderspensjon i Folketrygden reduseres. 
I �050 skal utgiftene til fondet reduseres fra anslagsvis ��4 
milliarder til 196 milliarder kroner.

I dag blir pensjonen beregnet etter de �0 beste inntekt-
sårene, besteårsregelen. Den faller imidlertid bort fra og med 
�010. Da er det alleårsregelen som blir gjeldende. Det betyr 
at alle årene du er i arbeid skal telle likt når pensjonen skal 
beregnes. Det innebærer at du må ha vært i arbeid i 40 år for 
å opptjene full pensjon. 

Pensjonen du mottar blir i dag justert etter lønnsutviklingen 
i samfunnet. Over flere tiår har pensjonene ikke fulgt lønns-
veksten men ligget litt under. Retten vi har gjennom Norsk 
Pensjonistforbund til å forhandle med Staten om egen pen-
sjon, faller også bort fra �010. Pensjonen blir fra da justert 
etter et delingstall som er en mellomting mellom lønnsut-
vikling og prisvekst. Redusert utbetaling av pensjoner vil fra 
�010 gjelde alle alderspensjonister.

Dagens alderspensjonister, ca. 630 000, blir også berørt av 
den nye pensjonsreformen. Det er forventet at antall alders-
pensjonister vil øke til ca.1 mill. i de nærmeste 30 årene. 

Sverre Myrli fra AP er saksordfører for Pensjonsmeldingen i 
Stortinget. Han er ikke sikker på om forslaget om delingstall 
blir vedtatt, eller om politikerne velger indeksregulering. 

Alle skal være sikret en grunnpensjon.  For å få utbetalt full 
pensjon må man stå i jobben til fylte 70 år. Går man av ved 
fylte 6� år, reduseres pensjonen. Over tid vil man tape et 
beløp mellom 30000 og 50000 kr i årlig utbetaling. 

Hvorfor har pensjonsreformen vært så lite omtalt i media? 
I diverse diskusjonsprogram på TV, hvor pensjonsreformen 
har vært tema, har det bare vært politikere i panelet, altså 
de som skal være med å vedta reformen..  Hvorfor får ikke 
personalorganisasjonene delta med sine eksperter i disse 
programmene? Kan det være fordi politikerne rett og slett 
ikke ønsker et kritisk blikk på den foreslåtte reformen av frykt 
for at velgerne skal lage krøll?  Om det er slik, betyr det at den 
gruppen det angår rett og slett blir boikottet.

Den rød-grønne regjeringen innkalte høsten �006 oppo-
sisjonspartiene på Stortinget til hemmelige forhandlinger 
om statsbudsjettet.  Dette ble gjort for å unngå diskusjoner 
om pensjonsreformen under behandlingen i Stortinget. Det 
kunne jo spenne ben under vedtaket. Statsministerens fork-
laring var at man ville sikre at senere regjeringer ikke rørte 
ved reformen. 

Telepensjonistforeningene burde ha samarbeidet om å 
skaffe seg kunnskap om pensjonsreformen, hvilken innvirkn-
ing den vil få for den enkelte pensjonist, og så søke et utvidet 
samarbeide med andre pensjonistforeninger. 

Telepensjonistenes Landsforbund, Pensjonistenes Fellesor-
ganisasjon (PFO), Norsk Pensjonistforbund (NPF) og Pen-
sjonistpartiet (PP) har sikkert alle arbeidet med å sette seg 
inn i den nye pensjonsordningen. Jeg er overbevist om at et  
samarbeide dem i mellom ville være med å legge press på  
media, slik at også vi kunne få komme til med våre synspunk-
ter når pensjonsreformen diskuteres. Vi telepensjonister 
burde for lengst ha tonet flagg overfor våre politikere og gitt 
støtte til de organisasjoner vi er tilsluttet. Det er ennå ikke 
for sent, men det haster. Reformen skal etter planen vedtas i 
stortingets vårsesjon �007. 

Jeg har registrert at LO endelig er kommet på banen for al-
vor. LO har lenge vært alt for fraværende i diskusjonene. LO 
skal ivareta fremtidige og nåværende pensjonister, og må 
tale med tyngde også på vegne av telepensjonistene som 
er tilsluttet LO.   

Jeg håper at LO kan presse politikerne til å utsette reformen 
inntil konsekvensene er bedre belyst. Vedtas reformen slik 
den foreligger, er det fare for at alle i løpet av �0-30 år er blitt 
minstepensjonister, da målet er en utjevning av pensjonsut-
betalingene for å spare statlige penger.

Ole Sandbekkhaug,  Telepensjonistenes forening, Trondheim

 

PENSJONSREFORMEN	–	
ET	TILBAKESKRITT

Regjeringens	forslag	til	ny	alderspensjon	i	folketrygden Regjeringens	forslag	til	ny	alderspensjon	i	folketrygden Økt	pensjon	ved	utsatt	pensjonering

Utgifter til alderspensjon i dagens system og i Regjeringens forslag. 
Mrd. kroner. Beløpene er i fast grunnbeløp, basert på G=62 161 kroner 
som er gjeennomsnittlig G i 2006. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Sammenhengen mellom lønn og pensjon i ny folketrygd. Inntekt og 
pensjon i G. G=62 162 kroner (2006). Forutsetninger bak figuren: Enslig 
pensjonist med jevn inntekt i 43 år.
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TELENORS	
PENSJONSKASSE		

Sjur	Malm

TELENORS	
PENSJONSKASSE		
Sammen	 med	 Folketrygden	 og	 Statens	 Pensjonskasse	
sørger	 Pensjonskassen	 for	 at	 vi	 telepensjonister	 får	 til	
smør	 på	 brødet	 og	 dekket	 reiselysten	 vår.	 Vi	 ønsket	 å	
komme	litt	nærmere	inn	på	Pensjonskassen,	se	hva	som	
lå	 bak	 pensjonene	 våre,	 og	 fikk	 en	 avtale	 med	 Marit	
Aasen	som	er	daglig	leder	for	Pensjonskassen.

”Ei	lita	kasse”	med	stort	ansvar
Marit møtte meg smilende i resepsjonen. Hun så ikke ut som 
den strenge og tørre ”kassereren” jeg hadde sett for meg 
i mitt indre. Marit ledet meg ned til ” kassa si” som var et 
trivelig åpent kontorlandskap i ytterste fløy ut mot en speil-
blank og glasskald Oslofjord. Der satt hennes kollegaer, 8 i 
tallet, 4 kvinner og 4 menn, og ”ruget” over pensjonene våre 
på blinkende dataskjermer. Det var forbausende å høre Marit 
fortelle om det betydelige ansvaret den lille staben har for 
vårt vé og vel.

10.000	medlemmer
Pensjonskassen har 10.000 medlemmer hvorav pensjon-
istene utgjør knapt �000. De øvrige 8000 er medlemmer 
som er i jobb. Det ble betalt ut 70 millioner kr i pensjoner i 
�006, et beløp som vil øke betydelig etter hvert som dagens  
aktive medlemmer blir pensjonister uten pensjon fra Statens 
Pen-sjonskasse. Det er tidkrevende pensjonsberegninger for 
hver enkelt av oss, for nesten ingen av oss har samme yrkes-
karriere.

Stort	kapitalansvar
Pensjonskassen har også ansvar for å kreve inn innskudd-
ene fra medlemsbedriftene og må holde en nøye oversikt 
over alle aktive medlemmer som er i arbeid. I �005 ble det 
innbetalt 585 millioner kroner fra medlemsbedriftene.  Pen-
sjonskassen har også det overordnete ansvaret for at for-
valtningskapitalen på nesten 6 milliarder kroner gir best 
mulig avkastning, selv om det er Telenor Kapital Forvaltning 
som står for den løpende forvaltning. 

Telenor	er	garantisten	og	har	styringa
Selv om Pensjonskassen er en selvstendig stiftelse uav- 
hengig av Telenor, står Telenor som garantist for Pensjons-
kassen. Derfor er det naturlig at Telenor er sterkt representert 
i Styret. Dessuten er personalorganisasjonene med.- Men 
hvorfor er ikke pensjonistene representert i Styret, spør vi?  
– Det har aldri vært aktuelt, svarer Marit. - Dessuten gjør 
personalorganisasjonenes representanter en flott jobb.  
Vi må også huske på at de representerer alle de aktive med-
lemmene som er i flertall i Pensjonskassen. Og med den nye 
Pensjonsreformen er disse medlemmenes fremtid ytterst 
viktig, avslutter Marit.

Pensjonsreformen	
- Får pensjonsreformen noen virkning for pensjonene våre 

i Pensjonskassen? spør jeg med frykt i stemmen. Kanskje 
sydenturen bare går til Sørlandet neste år. – Nei, er det kont-
ante svaret fra Marit. De fleste pensjonistene er født før 1951 
og vil ikke få noen endringer. Men på sikt kan det bli virknin-
ger for ytelsesbaserte pensjoner fordi Folketrygden på sikt 
blir annerledes.

Hva	er	pensjonistene	opptatt	av?
- Dere er i første rekke opptatt av reguleringen av pens-
jonene og reglene for Avtalefestet Pensjon - AFP, sier Marit. 
Det er viktig å understreke at de som går av på AFP fortsatt 
er medlemmer av Pensjonskassen. Når det gjelder regulerin-
gen for �007 er den ennå ikke avgjort. I �003 var det ingen 
regulering, i �004 og �006 var reguleringen lik reguleringene 
av grunnbeløpet(G) i Folketrygden, mens den i �005 var på 
4,5 %, som var høyere enn for grunnbeløpet.

Reduserte	pensjoner	
Vi har nettopp løst et viktig problem for en del pensjonister, 
svarer Marit.  . Utbetalinger til pensjonister fra �004 og se-
nere har vært basert på en beregnet utbetalt folketrygd, ikke 
den som reelt utbetales fra Folketrygden. Derfor har noen av 
disse pensjonistene fått utbetalt mindre enn 66 % av lønnen 
i pensjon. Telenor har nå bestemt at de likevel vil sørge for at 
pensjonistene dette gjelder får utbetalt det de ble lovet fra 
og med �004. De det gjelder vil bli kontaktet. Likevel ber vi 
de som mener de er berørt om å sende inn sine pensjons-
brev fra Folketrygden for å få en raskere saksgang, sier Marit.

Marit	Aasen
Marit Aasen har vært daglig leder for Telenors Pensjons-
kasse siden �005 da hun overtok etter Svein Marfi. Hun 
kom til Telenor fra Gjensidige NOR i �000 og har arbeidet 
med pensjoner siden 198� i flere private livsforsikrings-
selskaper.

May Lisbeth Johnsen, Arne Sletta og Marit Aasen

Borghild Hole, 
Telenors Pensjonskasse
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Hans	 Sande er 
forfatter og billed-
kunstner, som 
opprinnelig er ut- 
dannet psykiater. 
Han debuterte i 
1969 med dikt-
samlingen ”Stri-
me” som han fikk 

Tarjei Vesaas´ debutantpris for. Hans 
Sande har skrevet en rad bøker;  
romaner og bøker for barn og  
ungdom som han har mottatt flere 
priser for. Han skriver på nynorsk. 
Hans Sande bor på Sandvoll i Horda-
land fylke.

Diktet ”Vabbakadl” ble lest av for-
fatteren selv på Telepensjonistenes 
årsmøte i Sogn og Fjordane. 

Vabbakadl
Ein golvkald kveld
kom dei gamle filttøflene hans far
vabbande mot meg
med svære hol på innsida
der hælane gnog

Slik gjekk han
Han var en vabbakadl!

Eg kibba tøflene hans på meg
og vabba rundt i stova
Hælane stakk ut gjennom hola
men eg kjende meg mykje klokare

Slik går eg
Eg er ein ekte vabbakadl

Hans Sande
(Vabbakadl – kall som subber)

Smygar. 
Noveller fra 2004

Hans Sande leser for  
telepensjonistene i
Sogn og Fjordane
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Fruen dro til Estland og la seg inn 
på SPA i slutten av januar da snøen 
endelig kom. I min ensomhet måtte 
også jeg spa hver dag, etter som 
snøen omsider veltet ned. Mens 
hun brente tusenlapper til glede for  
esterne (ikke tante Ester altså) SPArte 
jeg minst like mye på å holde meg 
heime og spa snø gratis.

Fraværet hadde sin pris. Koden for 
å åpne brødbomma fant jeg ut av  
etter hvert. Men vaskemaskina var ei 
nøtt. Fra barndommens storvasker i 
størhuset mintes jeg at det dreide seg 
om bløtlegging først, og så kleskok-
ing i røyk og damp. At vaskemaskina 
har overtatt for størhuset, det visste 
jeg. Men hvor var bløtleggingsstoffet 
og vaskemiddelet? 

Bilde av flagrende hvit vask og 
slagordet ”Henko først og så Persil” 
dukket opp fra langtidshukommel-
sen. Trøstig trakket jeg veg i snøføyka 
til supermarkedet for å handle. Men 
akk! Verken Henko eller Persil var å 
finne. En forsiktig henvendelse i In-
formasjonen ga som svar at verken  
Henki eller Persil jobbet der. Slik er det 
å bli gammel, tenkte jeg oppgitt.

Mens kineserne har gått inn i grisens 
år, har vi fått Grieg-året. Bedre med 
melodiøse toner enn grisegrynt, 
mente min livsledsagerske høylydt. 
Men steikeflesk er best, tenkte jeg, 
i mitt for anledningen meget stille 
sinn. Kolestrol står nemlig på dags- 
ordenen ennå, som botsøvelse for  
julas utskeielser.

Kroppslukt er erklært å være pyton. 
Gammelsofusen forvillet seg inn på et 
treningsstudio, forledet av en tvilsom 
venn som fikk rabatt om han vervet et 
nytt medlem. Det ble å strisvette, og 
bakteriegjengen som hadde levd et 
anonymt liv i armhulene, bråvåknet. 
Nå var det ikke lenger nok med 
Sterilanvask et par dager i uka og ny  

underbukse på fredagen. Etter en 
halv time på tredemølla kunne jeg 
stilt som fluefanger, mens kompisen 
oste av stressa godlukt etter hver økt. 
Hva damene synes er best vet jeg ikke, 
men de skygget i hvert fall godt unna 
oss begge.  Igjen kom langtidsmin-
net til unnsetning. ”Vis hensyn, bruk  
Sentex” dukket opp fra 50-tallets 
gjemmer. Ny tur til supermarkedet, 
forespørsel i Informasjonen, og ny 
nedtur. Spør i byggavdelingen, var  
rådet, der har de sementex.

Hva mener du om klimaet, spurte 
jeg intetanende min fru midt i Hotell 
Cæsar kaoset. Nei, jeg kommet over 
det, svarte hun automatisk i sin lett 
tunghørte misforståelse. Det er for 
så vidt jeg også, for klimakteriet kan 
være et problem for både kvinne og 
mann. Men nå kan ubefruktede egg 
selges for store penger på det åpne 
marked. Ovariene er blitt markeds-
plass. Kloning er en realitet.

Min alltid beste halvdel fnøs av 
indignasjon og konverterte øye- 
blikkelig til KRF, da saken ble disk-
utert på TV. Men da kan jo også  
Sofuser klones, kommenterte jeg. 
Nettopp, kom det kjapt. Derfor må 
det forbys. OK, sukket jeg, ingen  
goder varer evig, og tenkte på akjsekurs 
og opsjoner for Baksaas & Co.

LO-leder Gerd Liv Valla trenger en katt 
etter oppstyret med Yssen, meddelte 
jeg min viv ved ettermiddagskaffen. 
Hvorfor det?, svarte viven forundret. 
Du hørte jo på TV at hun sa hun var 
ingen pusekatt. Ingen i LO lo av det. 
Men sikkert er at hun trenger ni liv  
etter medfarten hun fikk i media. 
Vivens tause blikk talte for seg selv. 
Vel, sa jeg, da dikter vi henne heller 
en sang til trøst. Den svenske visa om 
’Flickorna i Småland’ er som skrevet 
for anledningen. Vi endrer bare siste 
linje til: ”Ja, det er flickorna i Småland 

Yssenlull og Pussilo, som går Valla-
nde og trallande med villande LO”. 

Telenoret vil stadig mindre fø på sine 
pensjonister, ryktes det. Drypp av  
milliardoverskuddene er ikke for oss 
som la grunnlaget. Barn ærer heller 
ikke alltid sine gamle foreldre, selv 
om det er vi som jobbet frem arvbar 
velferd og rikdom. Om faderhuset 
fornekter sine børn, kan eldrebølgen 
godt slå ut både politikere og opsjonis-
ter i en kommende kommunevalgrus.

Frekke tanker du har, meldte min livs-
venn og elskerinne (uten sammen- 
likning med Eli Hagens bok). Skjøn-
ner du ikke at du må holde kjeft og  
ta de smuler du får som gammelkall fra  
Telenoret? Så får jeg heller la  
tausheten tale, da, og wienerbrødet 
på foreningsmøtene. 

Teleaksjekursen dukket seg med  
9 % en dag i februar, da Baksaas  
presenterte årsresultatet for �007, - i 
Barcelona av alle steder. Som vanlig 
nytt rekordhøyt overskudd. Pene tall 
i teleøkonomenes øyekroker. Men 
Markedet kvitterte med børskursfall 
tilsvarende 1� milliarder norske riks-
kroner den dagen. Markedet ruler, 
forklarte Baksaasen oss, og var like 
glad som før i TV-ruta, uten tanke for 
at små og store telesofuser fikk den 
store skjelven. 

Vær og klima avgjør alt. Etter kalend-
er og etter CO� kvoter å dømme, kan 
vi vente oss en grønn påske i april.  
I Sofushuset tar vi alt som det  
kommer, selv om vi lite forstår av  
verdens forvillelser. I skrivende stund 
gives intet svar på tidens mange 
uavklarte spørsmål. At fruen kom 
noenlunde helskinnet hjem fra Est-
lands-SPAet, er min lykke. Så får gikta, 
kursfall og klima bli som det blir.

God påske i øst og vest, nord og sør!

Sofus

SOFUSTANKER
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TELENOR EXPATS – 
HVA GJØR DE? 
Kjell Tangen

Telenoransatte	 som	 arbeider	 i	 Telenorselskaper	 uten-
lands	 er	 ”expats”.	 	 De	 er	 mange	 og	 gjør	 en	 utfordrende	
jobb	 for	 Telenor	 i	 fremmede	 kulturer.	 Totalt	 forvalter	
de	 nesten	 115	 millioner	 mobilkunder.	 Vi	 har	 besøkt		
Beograd	 hvor	Telenor	 Serbia	 d.o.o.	 er	 det	 siste	 skuddet	
på	stammen.

Telenor	nå	i	Serbia
Den 1. August �006 kjøpte Telenor selskapet Mobi 63 av den 
serbiske stat. Kjøpet innbar den største utenlandske invester-
ingen til da i Serbia. Selskapet heter i dag Telenor d.o.o. med 
hovedkvarter i Beograd, og har i overkant av 1000 ansatte.  
I tillegg er det 30 expats. En av disse er Øystein Mikkelsen, 
som har lang erfaring som ”telerallar”. Han bor i dag i Beograd 
sammen med familien. 

Beograd	-	Den	hvite	by
Beograd ligger der de store elvene Donau og Sava møtes. 
Byen er en av de eldste i Europa med mer enn 7000 års his-
torie, til dels svært turbulent. Byen har vært totalt rasert 4� 
ganger. Styret har skiftet fra romersk, bysantinsk, tyrkisk, øs-
terriksk, ungarsk for å nevne de viktigste. Det bor i dag mer 
enn � millioner mennesker i Beograd. Ca. 86 % er serbere. 
- Stemmer utsagnet ”Come to a city where you will feel at 
home”, på Beograd, spør vi? - Jeg er veldig enig i den beskriv-
elsen, svarer Mikkelsen. - Jeg synes folk her er åpne og posi-
tive, og vi føler oss velkommen. Overraskende annerledes 
enn Russland som er et mer ”lukket” samfunn.

”Telerallar”
Mikkelsen er en av seniorene blant expatene. Han har vært 
utestasjonert i 1� år for Telenor. - Jeg har arbeidet i Un-
garn, Malaysia, Russland og nå i Serbia siden 1995, forteller 
Mikkelsen. Her i Beograd er Mikkelsen Teknisk direktør med 
ansvar for nettverk og datasystemer. Avdelingen har 300 
ansatte. - I avdelingen har vi en supersenior, professor Goiko 
Nenadic, som er 83 år gammel. Han arbeider full tid, og er 
en solid ressurs for oss, forteller Mikelsen. Professoren bruker 
fortsatt ”gammel teknologi” som regnestav og tabeller, og 
han regner like fort som de unge med sine PC’er.

Familien
- Hva med familien, lurer vi på? - Det å måtte tilpasse seg 
nye kulturer, nye arbeidssituasjoner og samtidig leve et så 
normalt som mulig familieliv, er en stor utfordring, fortsetter 
Mikkelsen. Jeg har kone og 3 gutter her nede som krever at 
far stiller opp. Det har gått bra fordi jeg har en aktiv familie 
som tenker positivt og etterhvert har blitt vant til å flytte. - 
Hele familien er idrettsinteressert, og guttene spiller ishockey 
for Beostar, et lag her i Beograd. Guttene går på internasjonal 
skole og har gjennom idrett og skole allerede et godt sosialt 
nettverk. For min kone, Anna, er kanskje overgangen størst. 
Hun har forlatt en jobb hjemme til en foreløpig ”arbeidsløs” 
tilværelse her i Beograd. Vi er imidlertid flere expat - familier 
her i byen som er i samme situasjon og holder nær kontakt 
med hverandre. 

Fysisk	form
- Det er ekstremt viktig å holde seg i god fysisk form fordi 
det ofte blir lange og stressende arbeidsdager, understreker 
Mikkelsen. God fysisk form er en forutsetning for å mestre 
utfordringene. Jeg er ute og løper, bruker romaskin, sykler og 
går på rulleski. Mitt personlige mål er å delta i Vasaloppet, 95 
km på ski, hvert år. Det er viktig å bevise for meg selv at jeg 
fortsatt ikke er for gammel for den type utfordringer.

Støtte	fra	Telenor	hjemme
 - Til slutt, Mikkelsen, tar Telenor godt vare på sine expats? 
- Jeg kan bare svare for meg selv. Sett i perspektiv kunne 
nok en del forhold i forbindelse med utestasjonering vært 
på plass på et tidligere stadium, men det har gått seg til. For 
dem som har problemer, som krever assistanse hjemmen-
fra, ligger vanligvis løsningene et par telefonsamtaler borte. 
Repatrieringen når folk kommer hjem, har alltid vært den 
største utfordringen i denne sammenhengen. 
Å være expat innebærer mange ekstra utfordringer både 
personlige og for familien. Men har man en positiv holdning 
og en positiv familie så ordner alt seg, føler vi etter samtalen 
med Mikkelsen. 

Øystein Mikkelsen

Telenors hovedkontori Beograd. St. Sava katedralen
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3GSMs verdenskongress i februar hvert år er telekom-
bransjens ”Holmenkolldager”. Det ble borteseier på 
Telenor i fotballbyen Barcelona selv om aksjemarkedet 
ikke helt så det slik.
Denne verdenskongressen hadde mer enn 1.300 ut-
stillere, og mer enn 60.000 besøkende var innom de 
fire dagene den varte. Mange titalls kolleger fra de 13 
Telenor-landene bemannet vår stand som var godt 
synlig og mye besøkt med sine karakteristiske farger 
og design.

Baksaas	hovedtaler
Kongressen er prestisjefylt. Mange teletopper ønsker 
å stå bak talerstolen i den store kongresshallen. Som 
representant for et av verdens 1� største mobilsel-
skap var konsernsjef Jon Fredrik Baksaas innleder på  
kongressen.
I tillegg til kongressen rakk Baksaas et døgns avstikker 
til Oslo for å ta i mot statsminister Jens Stoltenberg, 
næringsminister Dag Terje Andersen og samferdsels-
minister Liv Signe Navarsete som besøkte Telenor på 
Fornebu for å lære mer om virksomheten.

Medieoppmerksomhet
Blant de mange norske mediemenneskene i Barcelona 
var det en aha-opplevelse å se Telenor i relasjon til rest-
en av mobilbransjen fordi mediedekningen var meget 
Telenor-vennlig. I Lørdagsrevyen 17. februar var det et 
flott innslag om Telenors internasjonale suksess, og  i 
TV�  et langt intervju med Telenors konsernsjef. 

Styremøte
For anledningen flyttet Telenor styremøtet ut av hoved-
bølet på Fornebu. Også fremleggelsen av resultatet for 
4. kvartal ble lagt til Barcelona. Dette var første gang 
presentasjonen skjedde i utlandet etter børsintroduks-
jonen i �000. Statistikken viser at flere tusen fulgte pre-
sentasjonen via Internett eller på sine mobiltelefoner.
Sterkt, men……
Telenor la frem et historisk rekordsterkt økonomisk re-
sultat. Likevel reagerte aksjemarkedet med merkbart 
fall i aksjekursen. Slik er det bare i det markedet: Etter 
mange sterke kvartaler på rad var selv det beste ikke 
godt nok for et forvent aksjemarked.

Via denne linken kan du lese mer om 3GSM, kongressen 
og utstillingen i Barcelona:
http://3gsmworldcongress.com/

TOTALE	TELECOM	MAGAZINE hadde i 
november �006 en interessant oversikt 
over de 100 største teleoperatørene 
i verden. Oversikten var basert på  
regnskapsåret �005 (�006 tallene fore-
ligger ennå ikke). Totale inntekter i de 
100 største teleoperatørene i �005 var 
7688 milliarder kroner(ca. ti norske 
statsbudsjett!). Det var 4,5 millioner 
ansatte i verdens 100 største telesel-
skaper.
Den største teleoperatøren var NTT 
Corporation, Japan. NTT  som hadde 
en inntekt på 603 milliarder kroner.  

Nummer to på listen var Verizon  
Communication, USA, med 509 milliar-
der kroner. Så fulgte Deutsche Telekom 
og  France Telecom. Størst i Norden  
var TeliaSonera med en inntekt på 75 
milliarder kroner, nummer �4 på listen, 
mens Telenor var nummer �9 med 69 
milliarder. TDC, Danmark, var nummer 
40 med 50 milliarder kroner. 
NTT hadde et overskudd på �8 milliar-
der kroner med en overskuddsgrad på 
4,6 %. Telenor hadde et overskudd på 
ca. 7,66 milliarder med en overskudds-
grad på 11,1 %. Gjennomsnitt over-

skuddsgrad for de 
100 operatørene 
som var med på lis-
ten var 10,8� %. 
Svyazinvest,
Russland, nummer 
39 på listen, hadde 
flest ansatte; hele 350305 ansatte! Tel-
enor-konsernet hadde totalt �7600 
ansatte. Omsetningen pr. ansatt for  
Telenor var �,5 millioner. Til sammen-
ligning hadde NTT med sine �01486 
ansatte, en omsetning på 3,00 millioner 
pr. ansatt.

Borteseier	for	Telenor	
i	Barcelona
Kai	Rosenberg,	Kommunikasjonsdirektør,	Telenor	ASA

INTERNASJONALE SAMMENLIGNINGER.
Inge Vabø



  

”I forbindelse med fredsprisutdelingen 
vakte Muhammad Yunus oppsikt ved 
å kritisere partner Telenor for å ta ut 
fortjeneste på over 367 millioner kroner 
fra Grameen Phone i fjor. Yunus mener 
dette er penger som gjennom reinvest-
eringer lokalt kunne kommet de fattig-
ste til gode. Han mener også at Telenor 
bryter en intensjonsavtale om å over-
late eierandeler til de fattige kvinnene 
som er brukere av Grameen Bank. Vis-
jonen er å omdanne selskapet til et 
foretningsforetak bygd på sosialetiske 
prinsipper. Telenor står i dag i veien for 
denne visjonen. For	 meg	 ser	 det	 ut		
som	 om	 Norge	 har	 sviktet	 sitt		
bistandsansvar.	 Det	 er	 jo	 ikke	 bare	
næringsutvikling	 i	 Sør	 vi	 skal	 drive	
med.	Vi	skal	støtte	nasjonsbygging!”
Sitat: Per Olaf Lundeteigen, stortings-
representant for Senterpartiet, hentet 
fra Dagbladet.

Gunnstein Fidjestøl skrev følgende 
kommentar til Lundeteigens innlegg i 
Dagbladet:
Det	ingen	kunne	tru
Grameen Phone: Då Telenor og 
Grameen Bank satsa på å søke lisens 
for å bygge mobiltelefon nett i Bang-
ladesh i 1995 var det også 13 andre 
lisenssøkjarar. Dei fleste var ute etter å 
tene pengar på godbitane i dei store 
byane. Bare Telenor og Grameen Bank 
hadde frå første stund planer om eit 

landsomfattande mobilnett og telefon 
til dei fattige. 
Det var privatpersonen Iqbal Quadir 
som hadde idéen om mobiltelefon til 
fattige mikrokreditt-låntakarar og in-
frastruktur til den telefonlause lands-
bygda. Og det var hans intense innsats 
som til slutt vakte ei sterkt begrensa  
interesse hos Telenor og NORAD like før 
søknadsfristen gjekk ut - etter at han 
måtte gi opp British Telecom og Telia.  
Telenor gjekk nølande med på ein 
søknad om lisens, etter at dei var  
presenterte for ein plan som gjekk ut 
på 1/� million abonnentar etter 10 år - 
og utsikt til overskot i løpet av den tida. 
Og Mohammad Yunus var interessert -  
under føresetnaden at Telenor vart 
med. 
Då Tormod Hermansen fatta interesse 
for prosjektet, vart det mindre nøling i 
Telenor, og Telenor stilte personell og 
teknisk informasjon til rådighet. Dette, 
saman med Mohammad Yunus og 
Grameen Bank sin prestisje, nettverk 
og vilje til å investera gjorde det mulig 
å etablere GrameenPhone. Alle desse 
elementa har til saman gjort Grameen-
Phone til ein suksess. Men ingen kunne 
forutsjå at det på 10 år ville bli �0 gang-
er så stort som tenkt i utgangspunktet.
NORAD sin innsats, utover nokre hun-
dre tusen kroner til forundersøkelse, 
har vore beskjeden. Rett nok har dei 
gjeve lån - men mange institusjonar 

var villige til å gje lån, så det var ingen 
avgjerande føresetnad. GrameenPhone 
sitt bidrag til staten Bangladesh, i form 
av avgifter og skatt, er langt større 
enn NORAD sin bistand (Bistands-
aktuelt nov. �003). Landet har også 
fått ein infrastruktur som vitaliserer  
industri og private tiltak over heile  
landet. Grameen Bank får, til liks med 
Telenor, utbytte som står i forhold til den 
aksjekapitalen dei var villige til å invest-
era i utgangspunktet. Ingenting av dette 
ville ha skjedd om ikkje Telenor hadde 
hatt eit visst håp om forteneste i 1995.  
TELENORS OVERSKOT går som utbytte 
til aksjeeigarane, der den Norske Stat 
er størst. Det er der overskotet kan  
kanaliserast tilbake til Bangladesh. 
Kanskje ved å få i gang andre nødven-
dige prosjekt som kraftforsyning, reint 
drikkevatn eller eit vegnett, ved å gje 
norsk industri starthjelp og vilkår til 
engasjement til nytte både for industri-
selskap og landet Bangladesh. Her har 
Lundteigen muligheter for påverknad 
på eit felt der han har innflytelse, i  
Stortinget. 
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T Bygge nasjoner eller styrke Telenor?

Gunnstein Fidjestøl var med i Bang-
ladesh for å skriva lisenssøknaden i 
september 1995 og var seinare med 
på oppstart og leiing av Grameen-
Phone fram til november 1998.  
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MIN TELEHISTORIE
Denne	skriftveksel	fant	sted	i	det	gode	gamle	Televerket:

MIN TELEHISTORIE
Bjørn	Sandnes

”Da lokaltelefonen var manuell, var telefonekspedi- 
sjonen en populær arbeidsplass for unge piker.  
Ifølge instruksen var det strengt forbudt for eks-
pedientene å lytte på samtaler, men ekspedienten 
skulle likevel forvisse seg om at forbindelsen var i 
orden ved å lytte innpå. På et lite sted der det var en  
militærforlegning, var det kommet en ung og 
fremmed ”telefondame” til sin første jobb i telefon- 
sentralen. En telefonsamtale mellom to rekrutter ble for  
fristende da hun registrerte at det nettopp var 
hun som var samtaleemnet, og hun lyttet intenst.  
Rekruttene hadde nok sine mistanker, og den ene  
bemerket: ”Det er ikke verdt at vi snakker mer om henne, 
hun sitter sikkert og lytter.” Den unge damen ble så  
forfjamset at hun gikk inn på forbindelsen og kunn-
gjorde høyt og tydelig: ”Det gjør jeg aldeles ikke!” 
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Henrik Evensen 
-	spelemannen	fra	Lillestrøm

Henrik Evensen er en musikkglad telepensjonist fra  
Lillestrøm, 77 år, full av humør og interesser. - En kan aldri ha 
for mange interesser, er Henriks mening. Tiden er riktignok 
en begrensing, men den tvinger meg til å prioritere. Som 
guttunge begynte Henrik å tegne og spille på sin onkels 
gamle trekkspill. Det la grunnlaget for et spennende liv med 
tegning, foto og musikk. – Det er vanskelig å starte med nye 
hobbyer når en blir pensjonert, mener Henrik.  Da er det ofte 
for sent. Hobbyer må en skaffe seg mens en ennå er ung. 

Spelemann
- Når jeg blir 80 skal jeg danse, nå speller jeg til dans, sier  
Henrik med et smil. Folk lurer på at jeg orker å spille hele  
natta, men jeg trivs med å spille for andre. - Jeg har mange 
spelemannsjobber, forteller Henrik og viser meg den full-
bookede kalenderen sin. Han henter frem trekkspillet og 
kopler den til en elektronisk innretning som lager toner og 
rytme. Henrik synker inn i sin egen toneverden, stua fylles 
av smektende dansemusikk. Det rykker i dansefoten min.  
–Ja, i dette huset har det alltid vært mye musikk, sier  
sønnen til Henrik. Både far, mor og broren min spilte trekkspill 
og gitar. Det var av og til vanskelig å få gjennomslag for an-
dre musikkinteresser når de satt og trente på hvert sitt rom.

Hobbygrossist.
Henrik er grossist i hobbyer og har en velutviklet samlemani. 
Han åpnet døren inn til soverommet. – Du får komme inn 
her, men rydde får du ikke, understreker Henrik. Rommet er 
fylt av hyller med gjenstander sirlig ordnet; telefonapparater, 
penner, gamle melkeflasker, bokser og permer med frimerk-
er, postkort, telekort og mye mer. Og midt oppe samlingen 
står sengen som det knapt nok fins plass til. I kjelleren hadde 
han hatt en samling gamle radioer, men den tok etter hvert 
for mye plass. - Hva sier kona til dette, spør jeg? - Jeg er enke-
mann så jeg har frie hender, er svaret.

Frimerker,	postkort	og	telekort
- Jeg er formann i filatelistforeningen her på Lillestrøm, og 
i kveld skal vi ha møte, forteller Henrik. Han viser meg den 
flotte frimerkesamlingen med klenodiene sine, de første 
frimerkene som ble trykt i Norge rundt 1860.
Postkortsamlingen til Henrik er også unik. Den inneholder 
historiske postkort fra Lillestrøm med dampende lokomo-
tiver på den gamle jernbanestasjonen og stolper fulle av 
tråder foran den gamle telegrafbygningen. Dagens moderne 
jernbanestasjon hvor flytogene feier forbi og telestasjonens  
stygge stålmast smekkfull med antenner, er slående kalde 
kontraster til de gamle idyllene.
- Lillestrøm var prøvested for de førte telekortene på  
myntapparater i Norge, forteller Henrik. Disse har han 
naturligvis også tatt vare på i en av permene sine.

I	Televerket	var	det	godt	å	være
Henrik startet sin løpebane som 17 åring i Televerket i 1947 
etter yrkesskole og møbeltapetsererjobb sammen med sin  
belgiske pleiefar i Bruxelles. Det var onkelen som ordnet 
jobb for meg som telegrambud. Jeg var heldig og kom bort 
i mange ting; kabelskjøting på fjernkabelen, installasjon,  
planlegging og tegning. Jeg var med på å lage det første 
kurset for planleggere sammen med Norvang, forteller  
Henrik. Som montør måtte vi drive med alt. Jeg ble aldri 
fullt utlært. Vi måtte lære oss å løse tingene selv. Til sist ar-
beidet jeg på tegnekontoret som avdelingsleder. Det var en 
flott jobb som passet meg bra. I 1993 ble jeg pensjonert, da  
begynte det å bli utrivelig med alle omorganiseringene. - 
Jeg var heldig, Vi hadde den beste tiden i Televerket, er hans  
positive avlutningsreplikk om den gamle arbeidsplassen sin.

Sjur Malm

PortrettPortrett

Henrik Evensen med mange interesser.



Anna Gjesdal Larsen 
For	ei	dame!

Anna Gjesdal Larsen gjennomførte PC-kurs arrangert av 
Pensjonistforeningen i Bergen i desember �006, nesten 9� år 
gammel! Nysgjerrig på å treffe den tøffe damen, avtalte jeg 
besøk hos henne en formiddag.

Anna bor høyt og fritt langt oppe i Kolstien, med byen for 
sine føtter. Selv en ungdom i 60-årene, som meg, fikk pustep-
roblemer etter turen fra bussen og opp til huset hennes. Jeg 
ble møtt av en usedvanlig kvikk dame. Liten og nett, kjapp til 
beins, blid og pratsom og klokkeklar i tankegangen.

Hovedhensikten med besøket var å snakke litt om PC-kurset, 
men Anna er en aktiv dame, så her var mye mer å utveksle 
meninger om.

-  Hvorfor ville du gå på PC-kurs? – undret jeg.
-  Jeg hadde jo denne Pcen her, og det var   
 fortærende å ikke kunne bruke den. 
 Dessuten må man jo følge med i tiden.

 -   Fikk du utbytte av kurset?
-  Ja, jeg lærte en del, men må nok øve meg i   
bruken for å få full nytte av det. Foreløpig titter
  jeg litt på Internett. Jeg liker å legge kabal, så 
 det gjør jeg innimellom. Jeg har ikke hatt så 
 mye tid til å sitte med Pcen.

Dette fører samtalen videre til hva hun ellers fyller dagene 
med.

-  Jeg er ute en tur hver dag. Går og handler. 
 Da må jeg ned alle bakkene til butikken. Oftest  
 går jeg hjem igjen også, men er været dårlig, 
 eller jeg har mye å bære, tar jeg bussen tilbake.  
 Da går jeg gjerne enda et stykke fra butikken
 for å gjøre turen litt lengre.

Anna er ivrig deltaker på pensjonistforeningens turer. For-
rige sesong deltok hun både på tur til Bømlo, til Hardanger 

og omvisning i Galleri Nygaten. Hun liker å reise, og deltar 
gjerne på lengre turer også. Sammen med en venninne (93 
år) har hun de siste årene deltatt på utenlandsturer arrang-
ert av Åsane folkehøyskole. Litt trasig er det at så mange av 
venner og kjente er borte. Folk som nærmer seg Anna i alder 
kvier seg gjerne for å ta ut på lange turer.
Konserter med Harmoniens orkester i Grieghallen står også 
på Annas faste program. Hun har abonnement på fem kon-
serter hver sesong (vår/høst). 

-  Der treffer jeg mange kjente, sier hun, og så er 
 det flotte konserter. Jeg tar bussen til byen, 
 men blir det sent, tar jeg en drosje hjem, 
 innrømmer hun nesten motvillig.

Anna jobbet i Telegrafverket fra 1935 til 196�, avbrutt av kri-
gen da hun bodde i Mosjøen. Riksen i Bergen var hennes ar-
beidsplass hele tiden. Undertegnede kom til Riksen i Bergen 
i 196�, like etter at Anna sluttet, og vi har dermed hatt mange 
felles kollegaer. Anna husker dem alle, med navn og signatur. 
Praten gikk ivrig over kaffe og smørbrød, det ble en utrolig 
koselig formiddag hos Anna.

Anna har hatt to sønner, den ene er dessverre gått bort. Hun 
har to barnebarn og tre oldebarn. Kun ett av barnebarna og 
to oldebarn bor i Bergen, sønnen bor i Oslo og sønnedatter-
en og ett oldebarn bor for tiden i Chile. Hun har derfor ikke så 
mye familie rundt seg til daglig. 

-  Jeg har det bra, sier Anna, og jeg takker Gud hver  
 dag for at jeg er så frisk og rask.

Før jeg forlater Anna får jeg nøye orientering om busstider, 
stoppested og hvilken buss jeg må ta for å komme til min kant 
av byen. I mitt stille sinn nynner jeg med Halvdan Sivertsen:
Førr ei dame!

Berit Nylund

PortrettPortrett
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Dataspalten
Per	Refsem,	WEB	–	redaktør.

De	 fremtidige	 utgavene	 av	 Telepensjonisten	 vil	 ha	 en	
spalte	om	PC’er	og	data.	Hensikten	er	å	ta	opp	spørsmål	
som	medlemmene	lurer	på,	og	som	ellers	kan	gi	støtte	og	
opplæring	i	bruk	av	PC.

Det er fra flere hold ytret ønske om å innføre en spalte i  
Telepensjonisten som dreier seg om Personal Computer (PC), 
forskjellige programmer, Internett og ikke minst Nettavisen 
vår. Dataspalten vil i startfasen begynne med det å skaffe seg 
PC. Deretter å gi en generell beskrivelse og innføring i det å 
bruke PC’n, hvordan man kommer seg inn på Internett, og 
hvordan nettet kan utnyttes til noe nyttig. Senere kan man 
i spalten ta opp og diskutere konkrete brukerspørsmål og/ 
eller problemer. 

Internetts	historie
Gjennombruddet for Internett kom i 1964 da det utviklet 
en banebrytende metode for å overføre data over det  
eksisterende telenettet. På 70- og 80-tallet ble det utviklet 
nye datanettverk. I 1989 ble disse koblet sammen til det 
som fikk navnet ”Internet”. I 1991 ble Internett åpnet for  
kommersiell bruk. Det var først da fenomenet World Wide 
Web (www)oppstod, at det ble mulig å bruke Internett for 
folk flest på sine PC’er. WWW er en standard for presentasjon 
av informasjon på Internett. Du skriver bare hva du leter et-
ter i et lite vindu, og lar maskinen gjøre resten. Du kan hente 
filer, kommunisere med andre, lese en kolossal mengde med 
informasjon, bruke banktjenester, kjøpe billetter og handle 
forskjellige varer.

Å	skaffe	seg	PC
Hvilken PC du bør kjøpe avhenger av hva du skal bruke den 
til. Skal du bare surfe på nettet, bruke e-post og tekstbehand-
ling, kan du satse på en relativt rimelig maskin. Det er også 
et spørsmålet om PC’en bare skal stå hjemme, eller om du  
ønsker å ta den med deg, for eksempel til hytta. Du kan få 
kjøpt brukte PC’er, f. eks. på www.finn.no, men i denne 

sammenheng tar vi utgangspunkt i  en ny stasjonær PC med  
et relativt  begrenset bruksområde som nevnt foran. I det  
etterfølgende er oppgitt utstyrskapasiteter  og programmer 
som trygt kan anbefales. Prisen vil ligge på mellom kr. 7 000 
– kr. 10 000.
  

1. 17” -19” flatskjerm
�. En tower harddisk med en prosessor med to kjerner, 
 et minne på 51� MB eller 1GB
3. En laserskriver (sort/hvit)
4. Windows Vista Home versjon som operativsystem
5. I tillegg bør man kjøpe et 
 antivirusprogram, en kundestøtteordning
 og eventuelt en Microsoft Office-pakke.
6. Internett
7. Bredbånd 

Du får kjøpt både billigere og dyrere utstyr. Dette avhenger 
av kvalitet, kapasitet og utstyrsmengde.Skal du jobbe med 
bilder (bildebehandling eller digitalkamera), bør maskinen 
ha mye minne, og du bør ha en skriver også for bilder. Er du 
opptatt av å spare tid og arbeid? Kanskje er det lurt å slå til 
på en relativt stor disk. Mikroprosessorens frekvens forteller 
noe om hvor rask PC-en er, husk at minne og skjermkort også 
betyr noe for hastigheten. CD-brenner er godt å ha. Spesielt 
hvis du legger vekt på å ha backup av bilder, video eller  
annet som tar mye plass. Skal du høre musikk må du ha et 
par høytalere. Skal du bruke bredbånd, må PC-en ha net-
tverks-kort. Det er billigst å kjøpe datautstyr på Internett.  
Du får kjøpt datautstyr hos følgende nettforhandlere:  
Dell, MPX, NetOnNet og Best-Buy. I neste nummer av  
Telepensjonisten vil vi ta for oss programmene.

PC-kurs	i	Bergen
Pensjonistforeningen i Bergen har arrangert PC-kurs for nybegynnere for sine medlemmer. Kurset tar for seg elementær 
bruk av PC, Internett og E-post. Hittil har �� personer gjennomført kurset. Deltakerne har vært svært fornøyde med kurset. 
Også for pensjonistforeningen er det en stor fordel at medlemmene bruker PC, spesielt E-post. Da kan informasjon til 
medlemmene sendes ut via E-post og vi sparer både arbeid med postsendinger og porto.  Pensjonistforeningen har  
derfor støttet kurset med kr 500 pr deltaker.  Alder er ingen hindring for å lære å bruke PC, eldste deltaker på kurset var 
Anna Gjesdal Larsen, 9� år!  Berit Nylund  

Flatskjerm Fargeskriver og scanner Stasjonær PC Laptop

Per Refsem
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Norsk Telemuseum har nylig utgitt 
et hefte skrevet av telepensjonstene  
Nils Einar Sunnby og Tor Sørnes. 
Heftet har tittel “Historien om Jeløy  
Radio som ble kurs- og konferansehotell”.  
Det er nå til salgs på Jeløy Radio og i 
Norsk Telemuseum.

I perioden 6. november �006 til �0. februar �007 har det vært 
avviklet to landsstyremøter og åtte møter i Arbeidsutvalget.  
De vesentligste sakene for Arbeidsutvalget har vært:

Landsmøtet	29.-31.	mai	2007	i	Tromsø
Arbeidsutvalget og Landsstyret har, i samarbeid med  
Tromsøforeningen, hatt forberedelser til Landsmøtet på 
agendaen i alle møter. Alt er i rute, men det gjenstår å avklare 
noen mindre detaljer med hotellet, samt å få endelig svar fra 
eksterne foredragsholdere. Den formelle innkallingen med 
Landsstyrets beretning, årsregnskap og budsjett for �007 
og �008 ble sendt til telepensjonistforeningene �7. februar 
�007. Det ble bestemt at Forbundet betaler reiseutgiftene 
for én representant fra hver forening. 

Spørsmål	om	pensjon
Flere telepensjonister mente at de ikke fikk kompensert for 
forskjellen mellom beregnet og faktisk folketrygd, og derfor 
ikke oppnådde de avtalte 66 % av sluttlønnen. Arbeidsutval-
get tok opp saken med Telenor Pensjonskasse som har 
gitt oss fullt medhold. Telenor ASA har besluttet å gi alle  
kompensasjon for differansen, og slik at de med minst 30 
års tjenestetid får 66 % av sluttlønnen (opp til 1�G).  Telenor  
Pensjonskasse skal sende brev til de det gjelder.

Husleie
I Landsstyremøtet i februar ble det bestemt at de forenin-
gene som får dekket en del av husleiene sine av Forbun-
det selv skal betale 60 % (som i �006) til utgangen av �007.  
Fra 1. januar �008 vil foreningenes egenandel øke til 70 %.

Støtte	til	lokale	prosjekter
I budsjettene for �007 og �008 er det satt av midler til støtte 

av lokale prosjekter. Alle lokal-
foreninger kan søke. Maxbelø-
pet er 15.000 kr. Støtte kan gis til 
kurs, særlig til grunnkurs i data 
og Internett. Spesielt mindre 
foreninger kan søke støtte til 
eksterne foredragsholdere etc. 
Reisestøtte for to møter i året 
kan søkes av foreninger med 
medlemmer som er spredt over 
et stort geografisk område. Støtte kan også søkes til velferd-
stiltak som for eksempel tiltak for de eldste av våre tidligere 
kolleger. Viktigheten av prosjektene bestemmer størrelsen 
på støtten. Det fins sikkert mange lokale gode formål. Bruk 
fantasien, og ikke la vær å søke. To foreninger har allerede 
søkt og fått tilskudd for datakurs. 

Økonomi
I Landsstyremøtet i februar ble Årsregnskapet for �006 og 
budsjett for �007 og �008 vedtatt uten kommentarer. Formell 
godkjenning vil skje i Landsmøtet i mai. 
Telenor har overført sluttbeløpet for tilskudd i �006.  
Beløpet er noe mindre enn forutsatt i vårt budsjett. Søknad 
om tilskudd for �007 er sendt til Telenor.

SAKO
Forbundet deltok med to representanter på SAKO-
møte i desember �006. På møtet ble det bestemt at vårt  
forbund, sammen med Politiets Pensjonistforbund og Norsk  
Pensjonistforbund (NPF) skal utgjøre SAKO’s arbeidsutvalg i 
to år fra 1. januar �007. 

NyTT	FRA	ARBEIDSuTVALGET			
v/	Arnulf	Krokan
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En	Sørlandsbuss`	bekjennelser	
Jeg er en stor Scaniabuss med 48 seter og 6 hjul.  Jeg er god-
lynt og har hyggelig sjåfør. En dag fikk jeg i oppdrag å kjøre 
18 telepensjonister fra Lillehammer til Sørlandet, og det 
synes jeg var et spennende oppdrag. Da jeg så ut av garasjen 
den �9. august ble jeg meget betenkt, - - det regnet ganske 
mye, og jeg vet at gråværsgretne folk kan være svært så irri-
table.  Men det var de slett ikke. Telepensjonistene pratet og 
lo så jeg brummet godmodig da sjåføren min startet opp! 

Første stopp var på veikroa i Lier hvor mine passasjerer hastet 
inn til god lunsj. Da de kom tilbake sparket jeg skikkelig fra 
mot Tønsberg for jeg hadde sett en lysning i været mot sør. 
Ganske riktig, vi fikk bra vær utover ettermiddagen, og jeg 
fikk en velfortjent overnattingshvil. Mine passasjerer var en 
tur på Slottsfjellet og spaserte på bryggepromenaden mens 
de spøkte og godpratet med hverandre.

Neste morgen ventet jeg utålmodig på dem for jeg var 
meget opplagt, hadde nærmest full tank og stundet etter å 
komme lenger sørover.  Snart var vi i Kragerø, I denne koselig 
byen ble jeg nesten et nummer for stor, så jeg måtte stå på 
tvers over parkeringsfeltene. Godt ingen politimann så meg! 
Folkene mine myldret av gårde og nøt været, sjøen, de små 
forretningene og spisestedene.  

Så dro vi videre til Arendal, og jeg tenkte at det er bra jeg 
ikke bor på disse kanter hvor det er så mye svinger på hoved-
veiene.  I Arendal parkerte sjåføren meg i nærheten av Tyhol-
men, for jeg liker å stå der det er litt å se på. Snart så jeg også 
passasjerene mine  på byvandring ned mot  havna og over 

Tyholmens maleriske trehusbebyggelse. De nikket gjenkjen-
nende til meg, og jeg prøvde å brumme tilbake, men fikk det 
ikke til for motoren min sto ikke på.   

Utover kvelden begynte jeg å kjede meg litt, men  
plutselig kom det 10-15 digre karer på motorsykkel og sto og  
dundret med motorene like ved meg.  Men jeg visste at jeg var 
mye større og sterkere enn dem med mine 390 hestekrefter, 
så jeg bare kikket likegyldig opp mot den digre masta til  
Telenor som sto og bresket seg på høyden over byen.  For-
tapt i bussiale drømmer skvatt jeg nesten da sjåføren min 
kom busende inn neste morgen. Vi skulle kjøre langt, men 
jeg er jo en komfortabel buss så det ville gå bra. Etter en lang 
dags ferd kunne jeg levere 18 fornøyde pensjonister tilbake 
på Lillehammer i god form og noen opplevelser rikere. 

Knut Thorsteinsen

Kongeparets	70	års	feiring
Telenor var en av sponsorene til feiringen av Kongeparets 
70 års - dager i Oslos Rådhus den �3. februar. Som takk fikk 
Telenor-pensjonistene tilbudt billetter til generalprøven om 
formiddagen. Det var en gråhåret forsamling på kongeparets 
egen alder som fikk en morsom og uforglemmelig formidd-
agsstund.  Kulturinnslagene var flotte og veldig varierte. Det 
var alt fra dans, klassisk musikk, folkemusikk og moderne rock 
med så mye lyd at noen av oss måtte plukke ut høreappara-
tet. ”Opplevelsesgaven” til kongeparet var kulturinnslag av 
barn og unge under 18 år fra alle landets fylker og Svalbard. 
Samme kveld kunne vi følge forestillingen på TV � og det så 
ut som kongeparet var like fornøyde som oss - som har fått 
lov til å pensjonere oss.
En takk til Telenor for en fin opplevelse.

Ragnhild Malm

Årsmøte	i	Sogn	og	Fjordane
Telepensjonistene i Sogn og Fjordane hadde årsmøte 
lørdag �4. februar på Rica Sunnfjord Hotell i Førde. 3� av  
foreningens 88 medlemmer fra det store fylket møtte til 
hyggelig og underholdene festmiddag kvelden i forveien. 
Det var opplesning av forfatteren Hans Sande og sang ved 
Johannes Vie.  Sjur Malm, redaktør for Telepensjonisten, 
fortalte om sine reiser for Telenor til land omkring i verden. 
Foruten de vanlige postene på årsmøtet ble det gitt en  
interessant orientering om Stortingsmeldingen nr �5 –  
”Omsorgsmeldingen”. Den har fått blandete reaksjoner så 
langt.
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Vi i Ålesund er 73 glade telepensjonis-
ter hvor de fleste er rundt 80. Den første 
torsdagen i hver måned har vi veldig 
koselige møter med sang og musikk,  
underholdning av ymse slag, åresalg, 
kaffe og snitter. Selvsagt er det også 
litt alvor med innkommende saker og 
skriv.
Den siste minnerike utflukten vår var i 
fjor sommer. Da hadde vi en fin tur til 

Loen hvor vi var innom mange flotte 
steder på veien. Vi inntok lunsj på 
Grodås hotell. Hotellvertinnen fortalte 
at de i sin tid hadde hatt en telefonsen-
tral på hotellet, og da var vi jo på bølge-
lengde med en gang.
I Loen tok vi inn på Alexandra hotell. 
Etter en flott tur til den kjente Briks-
dalsbreen var det bading, god mat og 
underholdning på hotellet.

Neste dag startet vi på en spennende 
hjemtur. Vi var bl.a. innom Olden, Nord-
fjordeid og Ørsta innen vi kom frem 
til Ishavsmuseet på Brandal. Det var et  
imponerende museum om fangst og 
livet på Ishavet med isbjørn, fugler og 
sel. Sent på kvelden kom vi hjem til 
Ålesund glade og fornøyde.  

Uggi - Judith Heitmann

30 års markering i Kristiansand
For 30 år siden kom en liten gruppe fremsynte pensjon-
ister sammen og startet Telepensjonistforeningen i Kris-
tiansand. Ildsjelen var Hugo Halling Guttormsen og Teles-
jef Jareid som kalte sammen til det første møte 11. februar 
i 1976. Det ble det lagt et frø som i dag har vokst til en op-
pegående og ressurssterk forening på 1�3 medlemmer.
Markeringen av jubileet skjedde på Restaurant Vindmølla 
samtidig med årets julebord.65 feststemte medlemmer 
ble ønske velkommen til et veldekket festbord. Det var 
prolog, deilig mat, jubileumssang og tale ved Regionaldi-
rektør Bernhard Udal Olsen, og Liv Raffel ga oss et tilbake-
blikk i Televerkets historie. Forbundsleder Dagfinn Skar-
bøvik sendte hilsen fra Forbundet. Det ble en fest og en 
markering som var vår 30 årige forening verdig.

Kjell Moy

Aslaug	Hellevang	æresmedlem	
i	Bergen.
Aslaug har vært leder for Telepensjonistene i 
Bergen i en årrekke. I tillegg har hun vært, og 
er fortsatt, aktiv på mange plan – hun er med i  
arrangementskomiteen og hun er primus  
motor i kontakten med medlemmer som ikke kan  
komme på møtene. Telepensjonistene i  
Bergen ville på denne måten hedre henne 
for den store innsatsen hun gjør for sine  
kolleger.

Berit Nylund

Telepensjonistene		
i	Ålesund
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Telenor	tilbyr	Telepensjonistens	lesere	bokverket		
Norsk	Telekommunikasjonshistorie	til	spesialpris

450	kr.
Normalpris for settet hos bokhandlerne er 1197 kr.

Bestilling sendes via e-post til: trykksaksenteret@ict.no 
Med vanlig post er adressen: Trykksaksenteret, ICT Logistics AS,  

Postboks 14� Økern, 0509 Oslo

Husk navn og adresse og gjerne telefonnummer. 
Giro blir sendt ut sammen med bøkene.  

Spesialpris gjelder bare hvis man kjøper hele settet på tre bøker.

TILBUD

MELD	DEG	INN	I	DITT	HJEMSTEDS	TELEPENSJONISTFORENING
Her møter du venner og kolleger og oppfrisker gamle minner.

FORENINGSNUMMER OG ADRESSER

ARENDAL Bjørg Berli Sandnes 481� Kongshavn 37 08 8� 71 vberli@frisurf.no

BERGEN Roy Knag Jæger Strandgt. �03 5004 Bergen 915 38 870 telepens@frisurf.no

BODØ/SALTEN Nils Bøe Tjeldberget 11/LE 301 801� Bodø 75 58 11 68 41� 94 159 gbkriste@online.no

DRAMMEN	 Odd Nålby Tors vei 48 B 3040 Drammen 3� 81 00 �5 480 04 841 greta-th@online.no

GJØVIK Bjørn Kjensberg Frans Olsensv. 11 �817 Gjøvik 61 17 39 09 970 43 061 telep-gk@online.no

GLÅMDAL Jan H. Andreassen Blomstervn. 37 ��08 Kongsvinger 6� 81 59 40 915 56 ��3 janhandreassen@yahoo.no

GuDBRANDSDAL Åse Nordnes Fyryvn. 10 �670 Otta 61 �3 04 98

HAMAR Bjørn Pettersen Delfinen 17 A �315 Hamar 6� 5� 35 11 906 06 18� britapet@frisurf.no

HARSTAD	OG	OMEGN Bodil Hanssen Stokkemyrvn. 33 D 9409 Harstad 77 07 36 03 994 65 434 joolsiha@frisurf.no

HAuGESuND Arne Fosse Hervikvn. 10 D 55�1 Haugesund 5� 71 65 50 915 98 057 afosse@r-data.no

HELGELAND Evald Hagenes Veslefrikkvn. 13 8800 Sandnessjøen 75 04 34 34 909 73 847 evalhag@frisurf.no

KRISTIANSAND Kjell Moy Seljeveien �9 46�� Kristiansand 38 01 16 81 478 �9 780 kjell.moy@los.mail.no

KRISTIANSuND Gerd Ohr Sørsundvn. �8 6507 Kristiansund 71 67 1� 06 99� 90 734 gerdohr@online.no

LARVIK Else Bjerke Alfr Andersensgt 1� 3�6� Larvik 33 13 09 8� 976 04 955 pasletta@start.no

LEVANGER Sigrun Moe Rognhaug 7600 Levanger 74 08 13 6� 947 �9 189

LILLEHAMMER Arne Fauskrud c/o Guttorm Støen  �614 Lillehammer 61 �5 4� 96 976 90 1�0 squ@ca-mail.ssb.no

LILLESTRØM Aud Marwell Myrvang Sundg. �0 �081 Eidsvoll 63 96 45 54 909 86 580 bomyr@online.no

LOFOTEN Kjell Tetlie Postboks � 8309 Kabelvåg 76 07 83 1� 911 79 473 ktetlie@online.no

MOLDE Sigrid Jordhøy Torbjørnsv. 13 64�9 Molde 71 �5 33 13 951 55 751 erlispo@online.no

NAMSOS Randi Langås Vasshusvn. � 7800 Namsos 74 �7 50 68 916 15 738 olin-lan@online.no

NARVIK	OG	OMEGN Åse Håkonsen Arbeiderv. 101 A 8516 Narvik 76 94 35 84 970 46 8�9

OSLO Eva-Marie Kvelland Vektervn. 73 0681 Oslo �� 19 76 90 415 69 388 Telepensjonisteneoslo@online.no

RINGERIKE Halvard Solberg Krokenvn. 16 3515 Hønefoss 3� 1� �7 09 9�4 �3 634 lialbja@online.no

SANDEFJORD Arne Svanberg Asnesodden 18 3��� Sandefjord 33 47 30 44 478 77 369

SENTRALE	ENHETER Magnhild Sletbak Fossumhavene 58 1359 Eiksmarka 67 14 41 77 911 58 �15 magnhild@sletbak.no

SKIEN Liv Berit Aadna Hollavn. 105 37�9 Skien 35 54 �7 80 916 18 449 ragnhiol@online.no

SOGN	OG	FJORDANE Dagunn Klakegg Postboks 168 6801 Førde 57 8� 14 �1 gunsteinf@hotmail.com

STAVANGER Marit Torkildsen Regimentvn. 80 4045 Hafrsfjord 51 55 16 66 tele-sg@online.no

STEINKJER Sverre Steinstad Sundsnesvn. 35 7670 Inderøy 74 15 3� �6 900 39 883

TROMSØ Anne-Berit Aune Utsikten 78 9018 Tromsø 77 67 51 00 905 77 �74 anne-bau@online.no

TRONDHEIM Ole J. Sandbekkhaug Anton Bergsv. 38 7099 Flatåsen 7� 84 98 0� 413 31 948 tdpensj@frisurf.no

TØNSBERG Unni Due Rosenblad Nedre Bogenv. 43 31�4 Tønsberg 33 3� 45 14

VALDRES Astri Jodalen Øvrevn. 43 �900 Fagernes 61 36 00 59 48� 39 �58 asjodal@online.no

ØSTFOLD Karsten Karlsen Skogfaret 33 16�1 Gressvik 69 3� 7� �7 905 45 71� tpostfold@halden.net

ÅLESuND Oddveig Saure Ørnetua 1� 6009 Ålesund 70 13 78 30 915 19 814 telpeaal@online.no
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LANDSSTYRET/REDAKTØRER

Telepensjonistenes	Landsforbund	•	Postadresse	1331	Fornebu	•	Besøksadresse:	Kongensgt.	8,	Oslo.
Telefon	22	77	69		52	•	Telefaks	22	77	69	55.

E-post:	kon.telepensjonistene@telenor.com	•	Nettside:	www.telepensjonistene.no

LEDER Dagfinn Skarbøvik Ryenbergvn. 73 B 0677 Oslo �� 57 �� 1� 900 46 61� d.skarbovik@c�i.net

NESTLEDER Arnulf Krokan Haldenv. 9 1387 Asker 66 78 35 44 995 85 547 akrokan@online.no

SEKRETæR Kjell Ivar Tangen Lutvannsv. 4 0676 Oslo �� 30 7� �9 456 14 158 siftang@yahoo.no

KASSERER Ragnhild Møklebust Ekravn. 7C 0756 Oslo �� 50 38 19 917 53 ��0 ragmoek@online.no

STYREMEDL. Bjarne Ulvang Myrholtet �4� 514� Fyllingsdalen 55 16 38 65 416 1� 005 audnulva@online.no

       ” Gerd Blomstrand 
Kristensen

Tjeldberget 11 /LE 301 801� Bodø 75 58 11 68 416 95 790 gbkriste@online.no

       ” Anne-Berit Aune Utsikten 78 9018 Tromsø 77 67 51 00 905 77 �74 anne-bau@online.no

VARAMEDL. Elisabeth Augland Koggevn. 6� 46�4 Kristiansand 38 08 5� 78 977 �4 �99

       ” Jan H. Andreassen Blomstervn. 37 ��08 Kongsvinger 6� 81 59 40 915 56 ��3 janhandreassen@yahoo.no

       ” Sverre Steinstad Sundsnesvn. 35 7670 Inderøy 74 15 3� �6 900 39 883

REVISOR Kjell Berglie Selvbyggervn. 1�7 0591 Oslo �� 65 30 05 95� 58 775 keberg@online.no

       ” Reidun Sandnes Låvevn. 50 068� Oslo �� �6 49 80

VARAREV. Edgar Roli Krokusv. 30 1475 Finstadjordet 67 90 �7 04 951 58 1�0

REDAKTØR Sjur Malm Konglestien 6 3400 Lier 3� 84 03 03 900 �8 7�6 sjmalm@online.no

WEB –REDAKTØR Per Refsem Nils Knudsens vei �B �040 Kløfta 63 97 68 44 905 00 533 p-ree1@online.no

ARENDAL Bjørg Berli Sandnes 481� Kongshavn 37 08 8� 71 vberli@frisurf.no

BERGEN Roy Knag Jæger Strandgt. �03 5004 Bergen 915 38 870 telepens@frisurf.no

BODØ/SALTEN Nils Bøe Tjeldberget 11/LE 301 801� Bodø 75 58 11 68 41� 94 159 gbkriste@online.no

DRAMMEN	 Odd Nålby Tors vei 48 B 3040 Drammen 3� 81 00 �5 480 04 841 greta-th@online.no

GJØVIK Bjørn Kjensberg Frans Olsensv. 11 �817 Gjøvik 61 17 39 09 970 43 061 telep-gk@online.no

GLÅMDAL Jan H. Andreassen Blomstervn. 37 ��08 Kongsvinger 6� 81 59 40 915 56 ��3 janhandreassen@yahoo.no

GuDBRANDSDAL Åse Nordnes Fyryvn. 10 �670 Otta 61 �3 04 98

HAMAR Bjørn Pettersen Delfinen 17 A �315 Hamar 6� 5� 35 11 906 06 18� britapet@frisurf.no

HARSTAD	OG	OMEGN Bodil Hanssen Stokkemyrvn. 33 D 9409 Harstad 77 07 36 03 994 65 434 joolsiha@frisurf.no

HAuGESuND Arne Fosse Hervikvn. 10 D 55�1 Haugesund 5� 71 65 50 915 98 057 afosse@r-data.no

HELGELAND Evald Hagenes Veslefrikkvn. 13 8800 Sandnessjøen 75 04 34 34 909 73 847 evalhag@frisurf.no

KRISTIANSAND Kjell Moy Seljeveien �9 46�� Kristiansand 38 01 16 81 478 �9 780 kjell.moy@los.mail.no

KRISTIANSuND Gerd Ohr Sørsundvn. �8 6507 Kristiansund 71 67 1� 06 99� 90 734 gerdohr@online.no

LARVIK Else Bjerke Alfr Andersensgt 1� 3�6� Larvik 33 13 09 8� 976 04 955 pasletta@start.no

LEVANGER Sigrun Moe Rognhaug 7600 Levanger 74 08 13 6� 947 �9 189

LILLEHAMMER Arne Fauskrud c/o Guttorm Støen  �614 Lillehammer 61 �5 4� 96 976 90 1�0 squ@ca-mail.ssb.no

LILLESTRØM Aud Marwell Myrvang Sundg. �0 �081 Eidsvoll 63 96 45 54 909 86 580 bomyr@online.no

LOFOTEN Kjell Tetlie Postboks � 8309 Kabelvåg 76 07 83 1� 911 79 473 ktetlie@online.no

MOLDE Sigrid Jordhøy Torbjørnsv. 13 64�9 Molde 71 �5 33 13 951 55 751 erlispo@online.no

NAMSOS Randi Langås Vasshusvn. � 7800 Namsos 74 �7 50 68 916 15 738 olin-lan@online.no

NARVIK	OG	OMEGN Åse Håkonsen Arbeiderv. 101 A 8516 Narvik 76 94 35 84 970 46 8�9

OSLO Eva-Marie Kvelland Vektervn. 73 0681 Oslo �� 19 76 90 415 69 388 Telepensjonisteneoslo@online.no

RINGERIKE Halvard Solberg Krokenvn. 16 3515 Hønefoss 3� 1� �7 09 9�4 �3 634 lialbja@online.no

SANDEFJORD Arne Svanberg Asnesodden 18 3��� Sandefjord 33 47 30 44 478 77 369

SENTRALE	ENHETER Magnhild Sletbak Fossumhavene 58 1359 Eiksmarka 67 14 41 77 911 58 �15 magnhild@sletbak.no

SKIEN Liv Berit Aadna Hollavn. 105 37�9 Skien 35 54 �7 80 916 18 449 ragnhiol@online.no

SOGN	OG	FJORDANE Dagunn Klakegg Postboks 168 6801 Førde 57 8� 14 �1 gunsteinf@hotmail.com

STAVANGER Marit Torkildsen Regimentvn. 80 4045 Hafrsfjord 51 55 16 66 tele-sg@online.no

STEINKJER Sverre Steinstad Sundsnesvn. 35 7670 Inderøy 74 15 3� �6 900 39 883

TROMSØ Anne-Berit Aune Utsikten 78 9018 Tromsø 77 67 51 00 905 77 �74 anne-bau@online.no

TRONDHEIM Ole J. Sandbekkhaug Anton Bergsv. 38 7099 Flatåsen 7� 84 98 0� 413 31 948 tdpensj@frisurf.no

TØNSBERG Unni Due Rosenblad Nedre Bogenv. 43 31�4 Tønsberg 33 3� 45 14

VALDRES Astri Jodalen Øvrevn. 43 �900 Fagernes 61 36 00 59 48� 39 �58 asjodal@online.no

ØSTFOLD Karsten Karlsen Skogfaret 33 16�1 Gressvik 69 3� 7� �7 905 45 71� tpostfold@halden.net

ÅLESuND Oddveig Saure Ørnetua 1� 6009 Ålesund 70 13 78 30 915 19 814 telpeaal@online.no

Landsmøte	i	Tromsø	29	–	31	Mai

For første gang i Forbundets historie avholdes 
landsmøtet i Nord Norge. Forbundet og lokalfore-
ningen i Tromsø forbereder et bredt sammensatt 
program. Sentralt står valg av nytt Forbundsstyre 
og flere viktige saker som angår Forbundets drift 
og utvikling.  Fremstående foredragsholdere vil bli 
invitert. På den sosiale siden forberedes det en flott 
sight seeing og god underholdning. Møtet holdes 
på Grand Hotel Nordic hvor også deltakerne vil bo.
Anne Berit Aune, leder av lokalforeningen, ønsker 
alle hjertelig velkommen til polarhovedstaden 
– Tromsø.

Anne Berit Aune
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B-postabonnement

Returadresse:
Telepensjonistenes
Landsforbund
1331 Fornebu

Med utgangspunkt i Sandnessjøen, 
er Herøy ”pustehullet” til Asbjørn 
Hestnes. Her tilbringer han og kona 
Kari så mye tid som mulig i det 
100 år gamle huset som er hennes 
barndomshjem. Selv er Asbjørn fra 
Hemnes kommune, der han vokste 
opp på det veiløse Hestneset på 
andre siden av fjorden fra Hemnes-
berget. Han var eneste sønn av en 
fisker, og fisker skulle også Asbjørn 
bli. Han fikk seks sesonger på  
Lofothavet som mannskap på  
farens båt, og en sesong på 
Finnmarken, før det bar til  
Honningsvåg og Fiskerfagskolen 
i 1954, i det som var første kullet  
etter krigen.

Siden ble det utdanning som mas-
kinist og frysemaskinist, og i stedet 
for fiskerbåten ble Sandnessjøen 
teleområde hans arbeidsplass i �� 
år fram til pensjonsalderen. Han 

hadde ansvaret for teleområdets 
kjøle- og ventilasjonsanlegg samt 
�� dieselaggregater, fra Bindal i sør 
og Saltfjellet i nord, fra Hattfjelldal 
i øst til Træna i vest; et formidabelt 
område på hele 18807 km�, som er 
nær halvparten av det langstrakte 
Nordland fylke.

Asbjørn er så å si vokst opp i båten. 
De måtte i båt, om det så var for å 
kjøpe fyrstikker, forteller han. Da  
Asbjørn ble så gammel at inter-
essen for det annet kjønn begynte 
å melde seg, fikk han god trening 
i overtalelseskunst for å få låne fa-
rens båt for å dra på fest. Det var en 
god følelse å være skipper på fami-
liens båt, og etterpå svinge seg i 
valsen sammen med de andre ung- 
dommene fra heimbygda. Ung-
dommene spleiste på drivstoffet, så 
da han kunne legge �0 kroner på  
bordet til faren, var også han 

fornøyd. Men neste gang var det 
samme prosedyren med bruk av 
overtalelsesevnene.

Asbjørn ble ikke yrkesfisker. Jeg vet 
ikke om han angrer på det, men 
han er i alle fall en dyktig og entu-
siastisk hobbyfisker. Når han er om 
bord i sin �6 fots Selfa-cruiser, da er  
Asbjørn i sitt rette element. På 
spørsmål om hva han fisker, gliser 
Asbjørn og forteller at han fisker på 
det meste som er i havet, det være 
seg sild, uer, torsk, sei, hyse, lyr og 
krabbe. Redskapen er alt fra garn, 
snik og juksa til krabbeteiner, der 
han opererer med 10 stykker og sist 
høst fikk hele 51 krabber i teinene 
sine. 

Vi ønsker Asbjørn lykkelige pen-
sjonistdager som hobbyfisker på 
Helgeland.

Oddvar Ulvang 

Hobbyfisker	på	Helgeland

Asbjørn med ”Skarven” 
i Botnfjorden

Magnus hjelper morfar med å 
dra inn uerssniken


