
God
påske!

Medlemsblad for Telepensjonistenes Landsforbund   Nr. 1/08 - 34. årgang

telepensjonisten

Telemuseet i Tromsø s. 4

Telenor verdens syvende
største mobilselskap s. 7

Telepensjonister  
i lokalpolitikken s. 8



 

 

2

Kjære lesere
- her har dere første utgave av bladet i 2008 som jeg håper når 
dere til påske. Bladet innholder ingen påskenøtter utover kryss-
ordet, men forhåpentligvis vekker det interesse å lese om hva andre 
tidligere kollegaer er opptatt av i vårt langstrakte land. Telepensjon-
istene er kilden til mye positiv aktivitet til egen og andres nytte og 
glede. Dette skal vi være stolte av!

Engasjement
Ja, det er et godt tegn at det fins så mange aktive og engasjerte 
mennesker blant oss. Telemuseet i Tromsø er et godt eksempel.  
Museet er et unikt og levende skaperverk over telehistorien i Troms 
og Finnmark. Sammen med andre lokale museer i tidligere Nord 
distrikt, bl.a. i Lødingen og Sørvågen, gir de oss et bredt bilde av 
telekommunikasjonenes betydning for Nord Norge. Pensjonis-
tene i Bergen ligger heller ikke på latsiden. Det viser artikkelen om 
Norkram som er opptatt av å ta vare på kystradioens historie. De 
ønsker kontakt med medlemmer som kjenner historien.

Politikk er viktig
De av oss som har overskudd bør engasjere seg politisk. Vi eldre må 
selv gå foran i kampen for en bedre eldreomsorg i samfunnet når vi 
opplever at den er mangelfull og lavt prioritert.  Dette er i samsvar 
med Landsforbundets mål som på sin side engasjerer seg sentralt 
i samarbeid med andre store personalorganisasjoner. I flere lokal-
foreninger fins det medlemmer som  har engasjert seg i lokalpoli-
tikken. De deltar i eldreråd eller seniorprosjekter og kjemper 

for viktige saker som flere sykehjemsplasser, bedre rehabiliterings-
tilbud og kulturtilbud for eldre.

Lokalforeningenes fremtid
Spørsmålet om lokalforeningenes fremtid opptar mange. Det er 
ikke enkelt når medlemmene blir eldre og faller fra. Hvor skal man 
da hente nye krefter fra, særlig med et Telenor som for mange er 
blitt en fremmedgjort organisasjon lokalt og ikke lenger er noen 
selvfølgelig rekrutteringsplattform.  Det er verdifullt at det tenkes 
høyt om fremtiden, noe innleggene fra Lillehammer og Gjøvik viser. 
Nye grep er nødvendig flere steder for å overleve. Her har Landsfor-
bundet en av sine største utfordringer som veiviser.

Telenor
Telenor vokser ute, men stanger hode i veggen i hjemmemarkedet, 
forteller Kai Rosenberg.
Redaktøren var med på utallige strategimøter om vår utenlands-
satsning i begynnelsen av 90- årene. Arve Johansen ledet oss den 
gang da vi satte som mål å bli blant de 10 fremste i verden. Nå,  
ca 15 år etter, er vi godt forbi det målet og er blant de 7 største.  
Det er stort!

God påske.
Da ønsker jeg dere alle en riktig god påske, og venter dere fortsatt 
på noen skikkelige vårtegn som fjerner isen og snøen der dere bor,  
da gjør dere som Laila Stien i sitt vårdikt, hogg isen bort med øksa 
og tenk:  “Det er ei råd med alt”.     

Sjur
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Solen har på nytt kommet frem fra sin vinterdvale, og dagene er 
allerede blitt merkbart lysere. Vinteren har delvis vært fraværende 
i både nord og sør, mens andre deler av landet har hatt større  
snømengder enn på mange år. Ikke minst mange hytteeiere har 
hatt mange tunge tak for å bli kvitt snøen fra takene. Som vanlig 
har dommedagsprofetene vært ute og analysert været, uten at den 
vanlige mann i gata er blitt noe klokere av det.

På forbundskontoret har aktivitetene vært mange inn i det nye 
året, fra nødvendig rydding i arkivene, til møtevirksomhet i SAKO 
og planlegging av årets første landsstyremøte og lederkonferansen 
som går av stabelen i april. Når det gjelder arkivene har disse vært 
et delvis forsømt område gjennom mange år, og prisverdig har vår 
sekretær tatt tak i oppgaven godt hjulpet av den gamle sekretæren 
fram til 2005. Siktepunktet er å kvitte seg med mye gammelt papir 
i skap og permer, samtidig som forbundet fra 2008 legger om til et 
delvis elektronisk arkiv.

Regnskapet for 2007 er avsluttet. Resultatet ble et forholdsvis 
stort underskudd som først og fremst skyltes to forhold. Dels ble 
landsmøtet i Tromsø dyrere enn budsjettert. Mye av årsaken til dette 
var at forbundet sponset utgiftene til en delegat fra hver forening. 
Dette resulterte imidlertid i et nærmest fulltallig oppmøte, noe for-
bundet var veldig tilfreds med.
En annen årsak til underskuddet var oppstart av den nye data- 
plattformen for Nettavisen, som ble vedtatt på siste landsmøtet og 
som ikke lå i budsjettet. I tillegg dekket forbundet alle utgifter til 
kursene for datakontaktene, i forbindelse med oppstart av den nye 
dataplattformen. Kursene ble avholdt på Telenors opplæringssenter 
på Fornebu i desember. Mange av foreningene er nå godt i gang på 
den nye plattformen, og vi håper at flest mulig av våre medlemmer 
besøker nettsidene våre fremover. Når det gjelder underskuddet 
får trøsten være at forbundets økonomi for tiden er god, ikke minst 
takket være at Telenor tar godt vare på sine pensjonister.

Aktivitetene i SAKO er godt i gang i det nye året, der møtet i januar 
med arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen var  
imøtesett med stor spenning. Temaet for møtet var nest års stats-
budsjett. SAKO var representert med undertegnede på møtet, der 
også en rekke andre interesseorganisasjoner deltok. Økningen 
av minstepensjonen var SAKO og NPFs primærkrav. Den sittende 
regjering har tatt små steg i riktig retning når det gjelder helse-
sektoren, jfr. St. meld. Nr. 25 som tar for seg fremtidens omsorgs-
utfordringer. Når det imidlertid gjelder landets om lag 220 000  
minstepensjonister er utfordringene å løfte disse ut av fattig- 
dommen. I møtet med statsråden ble det signalisert at denne saken 
kommer opp under vårens lønnsoppgjør for pensjonistene. Hvis 
våre krav imøtekommes vil det koste staten cirka 3 milliarder kroner 
fram til 2010 å heve minstepensjonistene opp til 2 G.

Blant pensjonistenes 17 krav var disse de mest sentrale:

- Heving av Folketrygdens minstepensjon
- Samme minstefradrag for pensjonsinntekter som 
 lønnsinntekter
- Økning av den behovsprøvde gravferdshjelpen til 
 35 000 kroner
- Midler til 12 00 nye sykehjemsplasser
- Krafttak for å styrke rehabilitering i helse- og sosialsektoren 
 for eldre
- Delvis fri tannbehandling for eldre over 67 år etter et 
 egenandelsystem
- Bevilgningene til den kulturelle spaserstokken økes til 
 30 millioner kroner.

Vi kunne ellers notere oss før jul at det er inngått et eldreforlik på 
Stortinget, men uten Frp og Høyres deltagelse. Partene sier at de 
har utarbeidet en avtale som er forpliktende i mange år fremover. 
De partiene som ikke deltar er imidlertid av den mening at avtalen 
ikke fortjener betegnelsen forlik, men er så uforpliktende at det vil 
skape urealistiske forventninger. Årsaken til forliket sies å være de 
mange negative oppslag i media seneste året om eldreomsorgen. 
Vi som representerer de eldre vil innta en avventende holdning, så 
får dommen felles ved de kommende statsbudsjett.

Så en gladhistorie til slutt. Eldrebølgen er på mange måter blitt et 
negativt ladet ord. Det rommer tall, kroner og øre. Det beskrives 
delvis som et samfunnsproblem. De eldre oppfattes på mange 
måter som en byrde for samfunnet.
For en tid tilbake bestemte to sykepleiestudenter seg for å endre 
på dette. I praksisperioden så de hvordan det var fatt. Mange eldre 
kom seg ikke ut, og de manglet av den grunn fellesskap. Studentene 
startet stiftelsen ”Livsglede for eldre”, som nå er i ferd med å bli en 
landsomfattende bevegelse i pakt med det beste i norsk dugnads-
ånd. Det finnes i dag 13 foreninger over hele landet og 40 nye er på 
beddingen. Studentenes ungdommelige engasjement har smittet 
over på kommuner og næringsliv. I de senere årene er det skapt en 
økende forståelse for hvordan både natur og kulturopplevelse slår 
positivt ut i forhold til helse og livskvalitet. 
Vi ønsker alle slike tiltak velkommen, og dette er i tråd med inten-
sjonene i ”den kulturelle spaserstokken”.

Jeg ønsker med dette alle telepensjonister en riktig god påske! 

Dagfinn Skarbøvik
Forbundsleder

                 

Lederen har ordet
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Telemuseet i Tromsø
Tekst: Sjur Malm
Foto: Roar Johanessen, Norsk Telemuseum

Kommer du til Tromsø så bør du ta deg en 
tur til telemuseet på Langnes i Tromsø. 
Der har teleentusiasten og telepensjon-
isten Evald Lindgård skapt et museum 
som viser telehistorien helt tilbake fra 
tidenes morgen her i Nord Norge. Det 
mest fantastiske er at Evald holder liv i 
de gamle apparatene, sentralene, trans-
misjonsutstyret og radiosenderne så en 
kan lytte og drømme seg tilbake til da en 
selv var en del av historien.

Tromsø Telemuseum et 
levende museum 
Telemuseet i Tromsø er et lite tele - ”verk”,  
skapt og drevet av multiteknologen Evald 
Lindgård, med sans og forstand på alt 
som har rørt seg av telehistorie i Troms og 
Finnmark frem til vårt århundre. 50 år av 
denne tiden er Evald selv en del av historien.
På den gamle Tromsøkringkasteren på 
Langnes der moderne jetfly dundrer lavt inn 
for landing, finner vi det unike telemuseet. 
Det er som å komme inn i en forhistorisk 
egyptisk pyramide der rommene er fylt av 
spennende gjenstander og veggene dekket 
av bilder, tavler og kart. Forskjellen til pyra-
midene er bare at telegrafnøkler, sentral-
bord. telefonsentraler, teleksapparater og 
radiosendere fra tiår tilbake fortsatt lever 
og fungerer når de startes av Evald. Han 
har gjort Tromsø Telemuseum til et levende 
museum hvor alle televerkere vil kjenne seg 
igjen når de kommer på besøk.

NRK i Tromsø
På den gamle Tromsøkringkasteren er det 
naturlig at den gamle langbølgesenderen 
med sine kraftige radiorør bak panelene 
har en sentral plass. Et privat selskap startet 
i 1926 Tromsø Kringkaster i midten av byen 
på Kongsbakken videregående skole. Send-
eren var på 100 watt. I 1934 ble det statsdrift, 
og i 1936 startet sendingene fra Langnes. 

Senderen var da en langbølgesender fra EB 
på 10 kwatt med antennestrøm på 30 am-
pere.  I 1940 bombet tyskerne senderen uten 
å treffe. Sendingene pågikk til 1991 og de to 
mastene på 120 meter ble revet i 1993.

Fra telegraf til teleks
Museet har sin egen telegraf som lever 
sitt gamle ærverdige liv når Evald trykker 
på telegrafnøkkelen. Den siste morsetele- 
grafen i Troms ble nedlagt for over 60 år siden  
mellom Lyngseidet og Tromsø. Den hadde 
da eksistert siden1892. Telegramskrivere 
spyr ut hullpapirstrimler med telegrammer, 
LX - telegramtjenesten som startet i 1907 i 
samarbeid med Norges Sanitetsforening, var 
i drift til 1980. Teleksapparatene, forløperne 
til vår tids dataterminaler, sender sine bok-
staver og tall med 50 bauds hastighet. Men 
nå er teleks en saga blott og data på Inter-
nett sendes med lynets hastighet..

Fra manuell til automattelefon
Evald har til og med tatt vare på en sprek  
telefonistinne som ble automatisert bort 
i 1957 da Tromsø fikk sine første automat-
sentraler. Hun sitter der, blond og vakker,  
bak bordet med snorer og proppehull 
like tiltrekkende som før. Først i 1977 fikk 
Tromsø sin fjernsentral og abonnentene 
kunne ringe sine første fjernvalgsamtaler 
til inn- og utland.  De manuelle rikstelefon-
stasjonene i Tromsø ble automatisert i 1983, 
og Tromsø var ferdig fullautomatisert i 1988. 
Det var slutten på en lang æra der kvinnene 
hadde spilt hovedrollen i kontakten med 
abonnentene. Fra da av ble kontakten med 
abonnentene automatisk og upersonlig, et 
smertelig tap på veien mot økt effektivitet 
syntes mange.
Evald har visst å ta rede på automat- 
sentralene fra sin tid som automattekniker. 
I et eget rom hører du velgerne slår og  
reléene knatrer i XY ,AGF og KV –sentral-

ene når de kopler samtalene, alle med sitt 
særegne lydspråk. Det er som myk musikk 
når armene på 500 - velgerne spinner over 
buene i rolig tempo og lar armen gli inn i 
den kopperblanke multippelen på søk et-
ter en ledig linje. Koordinatvelgerne slår sine 
to markante slag, dermed har de gjort job-
ben sin. Gamle automatteknikere får tårer i 
øynene, mimrer og lytter. Går det bra – eller 
stopper anropet? Ja det går bra, telefonen 
ringer i den andre enden. ”Det e ho Beret, 
kæm snakke æ me?” 

På langlinja
Evald startet sin karriere på langlinja i 
Finnmark. Denne delen av historien har han 
også tatt godt vare på. I kjelleren finner vi 
alt som skal til for linje- og kabelbygging.
Montøren i sin kakiformede teleuniform 
ønsker oss velkommen til sitt krevende ar-
beidsrike av teknologi og tungt utstyr.  Det 
er imponerende å tenke på at dette som 
ser så grovt ut, så enkelt og til dels primitivt 
i forhold til mye annen teleteknologi, har 
vært kjernen i et landsomfattende nett av 
linjer og samband siden telegrafens start på 
midten av 1800 – tallet. Uten tråd, stolper, 
isolatorer og jern var ikke transmisjon og  
sentralene liv laga.

Optisk telefon
Mye kan sies om tyskernes nedbrenning av 
telenettet i Finnmark, men Evald har også 
tatt vare på tysk utstyr fra krigens dager. Det  
viser hvor langt fremme de var på telesiden.  
Museet har en optisk telefon som allerede 
var i drift i 1940 i Nord Norge der høyfrekvent 
lys ble brukt som signalmedium.  Den var en 
forløper til dagens lystransmisjon gjennom 
dagens fiberkabler. En kraftig radiosender 
for ubåter har museet også tatt vare på. Den 
viser at tyskerne kunne kommunisere hjem 
fra sine ubåttokter på fjerne verdenshav.

Evald Lindgård tar imot på Telemuseet i Tromsø. Riksen i  Tromsø Senderen på Langnes
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Finnmark og Nord – Troms 1940 – 45
Utdrag av historien nedtegnet av Evald Lindgård

Krigen var en ruin for nordfylkene. Nedbrenningen av Finnmark 
og Nord Troms utslettet store deler av telenettet, og Evald  
deltok i gjenoppbyggingen av det ødelagte sambandsnettet etter 
frigjøringen.
Sivilisasjonen fra Honningsvåg og vestover ble brent og rasert.  
Det samme skjedde deretter i Øst Finnmark, men her stod noe 
igjen fordi tilbaketrekningen gikk for raskt. Ingøy radio og Vadsø 
kringkaster ble bombet i 1940. I 1944 ble personalet ved telegraf-
stasjonen i Vadsø innestengt i kjelleren da stasjonen ble bombet. 
De ble reddet ut av Sivilforsvaret. Senere i 1944 ble også telegraf-
stasjonen i Kirkenes bombet. Hammerfest brant i februar 1945.
Alta var ved krigens slutt landsdelens største telegrafstasjon 
med flere kanalsystemer og kringkastingskanal.  Sentralbord,  
koplingsstativer og batterirom ble brent og sprengt, mens trans-
misjons- og kringkastingsutstyr ble fraktet sydover på tyske båter. 
11 av Telegrafverkets folk mistet livet i de 5 krigsårene. Mest drama-
tisk var det 6. mai 1945, 2 dager før frigjøringen, da tyskerne gikk i 
land på Hopseide og tok 6 sivile menn som de mishandlet og skjøt. 
Etter krigen kunne en ikke se et eneste hus unntatt gravkapellet  
i Hammerfest og en og annen kirke fra Kvænangen i vest til  
Tanafjorden i øst. 11 stasjonsbygninger gikk tapt, 233 av 266  
rikstelefonstasjoner ble totalt ødelagte, likeledes mesteparten av 
de over 200 sentralbordene og telefonapparatene.
 Etter frigjøringene av Øst Finnmark i 1944 samlet Telegrafver-
kets folk seg som hadde flyktet opp i fjellene. De startet gjenopp-
byggingen av rikskursene under ledelse av de gjenværende  
telegrafbestyrerne. Allerede i januar 1945 kom det utstyr via fly fra 
England og Sverige. Dette ble ofte droppet direkte på fjellet der 
arbeidsavdelingene jobbet. Nye stolper ble reist og surret med 
jerntråd og kiler til de nedskutte stolpene. Deformerte jern ble  
rettet opp og isolatorene som var fjernet, ble erstattet. Øst og Vest 
Finnmark ble knyttet til riksnettet i løpet av 1945 via Alta som var 
hovedknutepunktet. I mellomtiden hadde radiostasjoner som var 
bygget opp av tysk utstyr sørget for forbindelsen med omver-
den. I august 1945 startet kableskipet ”Telegraf” reparasjonen av 
de viktigste sjøkablene ved Vardø og Hammerfest. I 1946 startet 
den permanente oppbyggingen av linjekursene med over 400 
menn fordelt på 25 arbeidslag. Over 100 mann kom fra sør i lan-
det, Bjørgvin, Drammen og Oppland. Det ble satt opp midlertidige  
stasjonsbygninger av barakker. Til da ble stasjonene drevet provi-
sorisk, ofte bare med ett apparat, som i et telt i Alta. I mars 1947 
startet distriktsadministrasjonen for Finnmark tilbakeflyttingen til 
Hammerfest og det midlertidige kontoret i Tromsø nedlagt.

Evald Lindgård kommer fra Lenvik på Finnsnes. 
- Før i tiden var Televerket en familiebedrift, beste-
far var smed, far var smed og selv ble jeg ansatt 
som smed i 1945 på linjebygging på Finnmark.  
- Smeden var viktigere enn bestyreren den gang, 
forteller Evald. - Det ble ikke satt opp en stolpe 
uten at smeden måtte delta, og reparasjon av alt 
verktøy var smedens ansvar. 

Siden har Evald arbeidet som montør og tekniker i Troms og 
Finnmark. Han gikk på Elementærteknikeren i Oslo og fullførte 
deretter automatteknikerkurset i Televerket i 1952-53. Evald job-
bet fra 1959 – 1968 i Honningsvåg og kom deretter til Tromsø. Han 
har fulgt Televerket i den omfattende oppbyggingen av telenettet 
i nord med gjenreisningen etter frigjøringen i 1945, automatiser-
ingen og starten på digitaliseringen av telenettet.

 Få er de stasjonene Evald ikke har vært innom i de to nordfylkene, 
og han var blant de første telefolkene som kom til Hammerfest  
etter frigjøringen i 1945. Dit kom han sjøvegen og så på de 
brente kaistolpene at byen hadde brent mens det var flo. Det var  
ingenting igjen av byen, bare en rykende askehaug med kneisende, 
nakne piper mot himmelen. Men gravkapellet stod igjen, og det ble 
brukt som administrasjonsbygg.

Evald er i dag 80 år og sluttet i Televerket i 1995 etter 50 års virke. 
Siden har han hatt Telemuseet i Tromsø som en av sine mange  
interesser og hobbier.  Han har mottatt Kongens Fortjenestmedalje 
for sin tjeneste i Televerket og Tromsøs Kulturpris for sin innsats med 
Telemuseet.  Den står meget høyt for en utenbysfødt fra Finnsnes, 
forteller Evald.

Bevaringsværdig tefonistinne

Berit ved videotelefonen

Tysk ubåtsenderEvald Lindgård
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Jeg bærer sparken og pulken på låven
putter blåswix og klister i et spann
vasser trassig i småsko på isete veier
så sørpa spruter
midt i mai.
Breier så ut mine hvite lår
for nordavinden.
Hufsende på en vasstrukken barflekk
med håret utslått
speider jeg etter sommerfugler

- Det er i ei rå med alt, sier jeg
og går løs på vinteren
med øks.

Laila Stien 
”Fabler og dikt”Foto: Kjell Moy

Vår
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Ved utgangen av 2008 hadde Telenor 143 millioner mobil-
abonnementer noe som betyr at konsernet nå er verdens  
syvende største. En gledelig fremgang fra 10-plassen der  
Telenor har ligget lenge. Men det er mer å hente i landene Tel-
enor er i. De har nemlig nærmere 650 millioner innbyggere.

I midten av februar deltok Telenor på Mobile World Congress i  
Barcelona. Tidligere foregikk disse messene i Cannes, men den 
byen ble for liten for arrangementet. I år var det mer enn 50.000 
besøkende.Telenor var sentralt plassert i utstillingen som skjer 
samtidig med kongressen, og Telenor hadde en jevn strøm av be-
søkende. 

Telenor brukt som forbilde
Men konsernet var også godt synlig på kongressen. Konsernsjef Jon 
Fredrik Baksaas var invitert til å presentere Telenors såkalte barne-
pornofilter som er utviklet i samarbeid med Redd Barna og politiet. 
GSM Association – som organiserer alle mobilselskapene, intro- 
duserte et lignende initiativ på vegne av hele bransjen, og Telenor 
ble fremhevet som et konsern å lære av i så henseende. Derfor 
ble Telenors løsning også presentert i en internasjonal presse- 
konferanse under kongressen. Ingen andre selskap har kommet så 
langt i arbeidet med uønsket innhold gjennom mobiltelefoner og på  
Internett.

Ikke bare snakke i mobilen
Innhold via mobiltelefoner ble presentert som ett av de  
kommende satsingsområdene i mobilindustrien. Musikk via  
mobilen er noe som brer raskt om seg, ikke minst i Norge, og også her 
er Telenor langt fremme. Telenors strategidirektør, Per Simonsen, var 
invitert til å fortelle om Telenors erfaring og videre planer på dette  
området. Gledelig for Telenor-gruppen var det dessuten at selskapet  
i Bangladesh, Grameenphone, fikk en internasjonal pris for mobil-
løsninger som bidrar til samfunnsutvikling.

Innsparinger
Konsernsjefen kunne bare være i Barcelona kort tid før han måtte 
hjem til styremøte og etterfølgende presentasjon av de økono-
miske resultatene for siste kvartal for 2007 og dermed også det 
foreløpige årsresultatet. Det ble en vekker om at tross vekst, store 
tall og internasjonal heder er kostnadsutviklingen i hjemmemarke-
det urovekkende. De siste årene har det vært arbeidet kontinuer-
lig med kostnadskutt i fastnettvirksomheten. Nå er det mobilvirk-
somheten som står for tur.Utover året må det jobbes hardt for å 
redusere kostnadene i den norske virksomheten før de vokser seg 
enda større.

Kai Rosenberg
Kommunikasjonsdirektør

telenor 
verdens syvende største mobilselskap

Arve Johansen,leder for Telenors internasjonale mobilsatsning  
siden starten

Barcelona

Jeg bærer sparken og pulken på låven
putter blåswix og klister i et spann
vasser trassig i småsko på isete veier
så sørpa spruter
midt i mai.
Breier så ut mine hvite lår
for nordavinden.
Hufsende på en vasstrukken barflekk
med håret utslått
speider jeg etter sommerfugler

- Det er i ei rå med alt, sier jeg
og går løs på vinteren
med øks.

Laila Stien 
”Fabler og dikt”
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Dagunn Klakegg har engasjert seg på de 
eldres side i Førde i flere år. Nå kjemper hun 
en ny kamp sammen med Pensjonistlaget i 
Sogn og Fjordane for å få omgjort vedtaket 
om nedlegging av Florø Nærsykehus. De 
mener behovet for rehabiliteringsplasser 
for eldre som blir utskrevet fra sykehus er 
skrikende i fylket. Mange eldre som blir ut-
skrevet er ikke i stand til å klare seg alene 
hjemme. Engasjementet i Førde er sterkt. 
De har skrevet brev til Sylvia Brustad:
”I følgje Statisitisk sentralbyrå er det betydelig 
underdekning på sjukeheimsplassar i sunn-
fjordregionen. Underdekninga er særlig  
følbar fordi liggetida ved sentralsjukehuset blir  
stadig kortare og kommunehelsetenesta 
manglar rehabiliteringsplassar og har for 
små ressurar i dei heimebaserte tenestene. 

Følgjene er store oppslag i aviser og andre 
media der vi får tragiske døme på korleis  
dette kan slå ut. For pasientane fører det til 
til umenneskelege og uverdige forhold. Det 
kan oppfattast som Helse Førde fråskriv seg  
ansvaret for desse pasientane, og kommu-
nane her verken kapasitet eller ekspertise til å 
ta imot og å behandle dei.” 
Brevet refererer til vellykkede sam- 
arbeidsprosjekter i Bergen og Trondheim 
mellom helseregionene og kommunene 
som har gitt oppsiktsvekkende posi-
tive resultater både økonomisk og for de 
pasientene det gjelder. Og foreslår at man 
snarest nedsetter et utvalg som skal se på 
mulighetene for å etablere sykehuset i Florø 
som en rehabilitering - og avlastingsinstitu-
sjon med eldre som primær målgruppe.

Det er ikke tvil om at behovene i Førde 
også finns andre  steder i helse – Norge, 
men er engasjementet blant oss like 
stort som i Førde?

Red

Pensjonistorganisasjonene og Statens Seniorråd er 
opptatt av å styrke eldrerådene. Eldrerådene er viktige 
organer som sikrer at eldre får innflytelse i lokal- 
samfunnet.  Telepensjonistenes Landsforbund er opptatt 
av at lokalforeningene engasjerer seg i eldrerådene eller 
på annet vis i lokalpolitikken for eldres sak.  Det fins flere 
gode eksempler på lokalt engasjement blant telepens-
jonistene som vi forteller om. Vi ser gjerne at flere fortel-
ler om sitt engasjement.

Eksempler på engasjementer  
På nettsidene til telepensjonistene i Kristiansund kan man lese at 
foreningene har representanter med i det kommunale eldrerådet. 
Foreningen har hatt et medlem i Kristiansund kommunale eldreråd 
siden rådet ble opprettet. For valgperioden 2007-2011 har forenin-
gen Torbjørn Dyrnes og Odlaug Leiren som vararepresentanter.

I Førde har telepensjonistene dannet en seniorgruppe sammen 
med andre lokallag som har et sterkt engasjement for helse og  
omsorgstjenestene i Florø og Førde. De viste et sterkt engasjement 
i samband med siste års kommunevalg. Dagunn Klakegg er leder 
av gruppa.

Fra Haugesund forteller Arne Fosse at de har vært engasjert i eldre-
rådet i flere perioder. De er sterkt engasjert i eldres kulturtilbud og 
aktiviteter ved sykehjemmene i kommunen, og de har interessert 
seg spesielt for å utvikle Haugesund til en brukervennlig by for  
mennesker med redusert funksjonsevne. 

Eldrerådenes formål og oppgaver
Eldreråd ble lovpålagt i 1991. Det er et rådgivende organ med 
formål å sikre eldres påvirkning på saker som gjelder deres  
levevilkår. Eldreråd velges av kommunestyret og fylkeskommunen 
for valgperioden. Foreninger som har rett til å foreslå medlemmer i 
eldrerådet er pensjonistforeninger, lag og samarbeidsutvalg som er 
representative for pensjonister. Også frivillige organisasjoner som 
driver aktivt arbeid blant eldre kan fremme forslag.

Eldrerådet er et rådgivende organ. Eldrerådet skal ha til behandling 
alle saker som gjelder levevilkårene for eldre. Disse sakene skal  
legges frem for eldrerådet i god tid før kommunestyret/ 
fylkeskommunen behandler saken. Eldrerådet kan også selv ta opp 
saker som angår eldre. I noen kommuner er eldre sikret brukermed-
virkning i plan – og gjennomføringsprosesser som berører eldre, 
men dette er ikke lovpålagt.
Saker som skal legges frem for eldrerådet er års- og langtidsbud-
sjetter, kommune – og fylkesplaner, tiltak og planer i helse- og  
sosialsektoren, boligprogram/reguleringsplaner, samferdselssaker, 
kommunikasjonsplaner og kulturelle tiltak.

Sjur Malm

Telepensjonistene engasjerer 
seg i lokalpolitikken 

Sterkt politisk engasjement for 
de eldre i Førde  

Dagunn Klakegg
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Arne Fosse forteller at to fra telepensjonistforeningene i 
Haugesund er med i kommunale eldreråd, Ingeborg Skoge 
i Karmøy kommune og Arne Fosse i Haugesund kommune. 
To andre medlemmer – Karen Danielsen og Kåre Limseth – 
er dessuten meget aktive. De spiller piano og trekkspill  på 
sykehjem ca 3 ganger i uken. 
Arne forteller: - For min del her i Haugesund har den  
største aktiviteten vært i det som vi kaller ”Eldrerådets  
kulturgruppe”. Vi er to aktive her som har fast tid hver 
mandag formiddag med å legge til rette tiltak på de  
forskjellige sykehjem i kommunen. Vi har et aktivt  
samarbeid med enhetslederne som legger frem for oss  
sine ønsker for de nærmeste 14 dager. Vi på vår side gjør 
så godt vi kan for å engasjere frivillige til disse oppgavene.
Noe som vi  har lykkes godt med. Bjørgene sykehjem ble i  
slutten av 2007 undervisningssykehjem i Region Vest. Jeg  
er her med som representant for Eldrerådet i en gruppe 
som arbeider med videreutvikling av sykehjemmet. Her  
er det med representanter for Helse Vest, Helse Fonna, 
høyskolen Stord Haugesund, fra fylkesadministrasjonen  
og fra Haugesund kommune. 
Jeg ser ikke på Eldrerådet i Haugesund som noe ”supperåd”. 
Vi er aktive og opplever at vi har innflytelse på de oppgaver 
vi engasjerer oss i.

Telepensjonistene i Haugesund er 

”fulltidsengasjert” i 
eldreråd og på sykehjem

Fra Bjørgene Karen spiller på flygelet

Bjørgene 
undervisninssykehjem



På 80-tallet var det stor aktivitet med alle slags kurs og møter. Kurs 
som gikk over flere dager var som regel lagt til hoteller langt fra byens  
fristelser. Det var vanlig å avslutte med en festmiddag innenfor regula-
tivets rammer. Men det var verken penger eller lov til å postere vin til 
maten innafor reiseregulativets rammer. En fiks måte av kurslederen 
var å kamuflere et ekstra glass vin eller en aperitiff som kopiutgifter 
eller leie av utstyr.

En kursleder hadde funnet en annen måte. I kontobeskrivelsen for lin-
jeavdelingen hadde han oppdaget posten ”Barduner og Fester”. Den 
lot seg lett bruke og gled glatt gjennom den lokale revisjonen. Men 
etter en tid kom det en revisjonsmerknad fra sentralt hold, hvor man 
ba om en forklaring på hvorfor det var så stort forbruk på ”Fester”, mens 
det nesten ikke gikk med penger til Barduner. Stolpene sto jo trygt, så 
det ble brått slutt med den praksisen.

Jahn Hassel

KREATIV BOKFØRING
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Løsningen på kryssordet kommer i neste nummer av Telepensjonisten.

Unni Jørgensen
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SOFUSTANKER
Airbussflyet fra Spanair brakte fruen og 
meg problemfritt til ferieparadiset på Gran 
Canaria midt i november. Vissheten om  
derved å være aktiv bidragsyter til klima-
problemene, dempet reisegleden en smule. 
Vinterhutrende sydenflyktninger bidrar 
durabelt med CO2. Men stikket av sam- 
vittighet ble lett kurert med rødvin og  
diverse småflasker underveis før og etter et 
trangspist flymåltid.. Vi landet trygt med 6 
timers CO2-spy i kjølevannet.

I koffertventekøen trøstet jeg lettere ani-
mert meg selv og medreisende med at vi 
ikke var klimaverstinger. Det er de som har 
makta og skylda som må rydde opp. En 
nøysom Sofus bidrar ikke i CO2-regnskapet. 
-Tullprat, nærmest bjeffet min ellers så still-
farne reisekone. Flyskrekktausheten hennes 
slapp taket da vi var vel nede på canarisk 
jord, og hun hadde allerede mye å irritere 
seg over hos Sofusen sin, viste det seg. Ikke 
hadde vi betalt klimabot, den klimavennlige 
sololjen lå avglemt i skjønnhetsskapet, og 
gubben hadde dessuten oppført seg som 
en vellysting i flysetet med den unge blond-
inen i nabosetet.
 
Hjemme var Terra Securities blitt et brenn-
hett navn i adventtida. Engler kan være 
så mangt. Noen blåser i basuner, andre i  
forretningsmoral. Som mislykte spekulanter 
hadde lettlurte nordlandsordførere lite å 
vente på i advent. De står han nok av denne 
gangen også, selv om det koster skjorta 
til kommunens innbyggere. Ordførere er  
ordforførere, valgt av folket.

-Hva tenker du på, Sofusen min?, undret 
fruen en kveld på nyåret etter at børsen 
hadde falt mer enn godt var. -Hrm, kremtet 
jeg uglad, og tenkte på den lille millionen 

jeg hadde lånt av banken for å satse på  
investeringsselskapet ACTA for å tjene 
penger på stadig verdivoksende børs- 
papirer. Terra Securities hadde forlengst 
kastet in kortene og slått seg selv for brys-
tet og konkursen. Lettlurte ordførere, hadde 
hun kommentert TV-nyhetene, uten tanke 
for kallen som hadde blitt stillere og stillere 
for hver dag børskursen snublet og falt.

At syke eldre stundom blir korridor- 
pasienter, er til å tåle. Men at de henlegges  
på lagerrom og kott når de blir fotløse, 
er samfunnets straff for å bli gammel og 
avfeldig. TV-en forteller jevnlig om eldre 
som får svi for eldrebølgen. For frisk til å 
dø, for gammel til å ha status i velferds-
landet. Kommunevalgets løfter ble plut-
selig tvangsinndrevet via TV-skjermen av 
fortvilte foresatte som stilte ut sin gamle 
mor på TV-skjermen. Nødt og tvungent ble 
det plutselig tverrpartisk enighet på skjer-
men om at stat og kommuner skal bruke 
mer penger på eldreomsorgen. 

 -Hvem følger opp at det ikke blir annet enn 
prat og nødløsninger, spurte fruen en kveld 
på sengekanten? -Ingen, svarte Sofusen 
dystert sin kjære kone. Vi får bare ta det som 
vi vet kommer. Vi har hørt om den Wesen-
lundsk Seniorbevegelsen, men hva har det 
blitt til, gulpet jeg forarget. 
Fruen kom Sofusen trøstende i møte. -Hva 
skal vi med Wesenlund? Takke meg til din 
bevegelse, selv om den nå er både er lang-
som og sjelden. 

Jeg var lite lydhør. -Gamle prostatakalla er 
ikke verdt å nevne en gang, når de må tisse i 
bleier og får dusjhjelp hver 14. dag, drev jeg 
på. -Sofus, da, irettesatte min nattkjolepynt-
ede viv, nå koser du med misnøyen, slik du 
gjorde den gang Telenoret skapte seg om 
og ble AS. Tenk heller på Posten, du. Der 
i gården svir det for alvor nå når brev og  
pakker snart må handbæres til ’Post i butikk’ 
- butikken, i stedet for å legges i postkasse 
og lempes over poståpneriskranken. Jeg tok 
meldinga. Akt oss for klagekor, vi er tross alt 
bedrestilte telepensjonister. Og Baksaasen 
vil oss alle vel. Nå vil han spare skog og CO2 
med store gebyrer på papirregninger for 
å tvinge telebetalerne over på E-faktura.  
Endelig et stort fremskritt mot det papirløse 
samfunn, etter at vi ga opp det papirløse 
kontor for 25 år siden.. 

Dagene har blitt lysere og lengre, og snart 
kommer våren med sine yre drømmer og 
håp om ny sommer i sol og varme. Godt å 
bli våryr igjen og kjenne gammelmanns-
blodet bruse, selv om det går fort over i 
disse tider. 

 Sofus 



PortrettPortrett

12

Spør du en telepensjonist i tidligere Ålesund teleområde om  
de kjenner forfatteren Arnold Eidslott, svares det som regel at 
alle kjenner vel ham. Det er da telemontøren som skriver så fine 
dikt, men som bare noen få har evne til å forstå. Men han omtales i  
ærbødige vendinger for sine spesielle evner og formuleringer 
som har gjort ham til en av Norges fremste lyrikere. Han omtales 
da også blant kunstkritikere som en av nåtidens fremste lyrikere. 
Diktene, som har et visst religiøst tilsnitt, er vel verdt å lese, selv  
om de virker litt dunkle for menigmann,
Han røper gjennom sin dikting, (som med motiv fra oldtiden frem  
til i dag kan virke distansert fra hverdagen,) en sann gudstro,  
en ekte respekt for liv og død, naturen og alt som han kaller 

SKAPERVERKET.
Mye av hans dikting omtaler tragiske hendinger på land og sjø. Han 
skriver ikke vanlig verseform, men likevel er det en rytme i diktene 
hans.
Et av hans store forbilder er den italienske forfatteren Quasimodo, 
- kanskje ikke så rart ettersom Eidslott leser masse romersk histo-
rie og reiser så ofte han kan til Italia, hvor han finner motiv for sin 
dikting. Russiske forfattere som Pusjkin og Dostojevskij setter han 
også høyt. Også Welhaven og Wergeland har betydd mye for hans 
dikting. Også engelske Thomas Elliot har han stor sans for.
Eidslott skrev sitt første dikt som fjortenåring. Siden har han følt 
denne plikten til å skrive. Hans første diktsamling ble utgitt i 1953 
med tittelen “Vinden taler til de døve” Siden har han gitt ut 25 sam-
linger, og er nå i ferd med å gi ut nr.  26.
For sin kunst har han blitt tildelt følgende priser:
1983: Norsk Akademi for sprog og litteratur.
1983:Ascehougprisen.
1992:Doblougprisen.       .
Siden 1986 har han mottatt Statens Æreslønn.

Han har også mottatt stipendier som oftest blir benyttet til opphold 
i Italia, som er hans favorittland hva kultur angår.
Barn i ein fiskar�og sjømannsheim. Vart sjømann sjølv då han 
var vel konfirmert. Det blågråe, uendelege hav og ein høg,  
uendeleg himmel opplevde han som uteljande andre. Mangt 
har vel svive i tankar hos ein matros på nattevakt: Eit brev heim 
til mor som ikkje vart skrive, ei bøn opp mot himmelen, ei strofe 
som kunne likne eit dikt, som var gløymt då dagen rann. Dette 
er det vanlege menneske. I Arnold Eidslotts sinn verka same syn 
og inntrykk slik at han måtte finne ein blyant og skrive det ned. 

Telefonstolpar og dikta som kom
Forfatteren har hatt et aktivt yrkesliv. Etter en tid til sjøs begynte 
han i Televerket i 1953. ”Arnold Eidslott gjekk på sine klatreskor  
opp i mang ein stolpe. Gjekk stundom nedatt for å skrive ei  
strofe han hadde ”fått” der oppe. Han var med i mang ein  
arbeidsgjeng. Sat i kaffi–øktene med nistepakke og prata om  
laust og fast. Dei svære nevane var som skapte for tungarbeid,  
sjel og sinn for stor glede, uskjøneleg sorg og brå harme. Det  
hende ikkje sjeldan at han slo i bordet glødande av sinne  
eller glede. Han levde og lever med i si tid, trudde på Einar  
Gerhardsen, men meir på Gud.” Hele tiden har han følt denne  
plikten til å skrive og har lyktes med det. Han minnes med glede  
sin tid i Televerket og roser sine kollegaer for det gode miljøet 
han opplevde der. Den snart 82-årige forfatteren og kona Liv  
bor i utkanten av Ålesund med utsikt mot Hjørundfjorden og  
Sunnmørsalpene. Fortsatt skriver han fordi han er “pukka nødt”,  
som han selv uttrykker det.    “Dersom 2-3-4 av mine dikt vil leve inn 
i framtiden, er det bra” sier forfatteren.
Vi tror at mange flere av Arnold Eidslotts dikt vil leve.

John Helseth

Arnold Eidslott
– Telemontør og forfatter av europeisk format

”Kjært er livet med all sin harm;
det klårnar alt som det gjenger.
Men endå treng eg ei von i barm
om eit som varer lenger.”
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Klaus Lillevold fra Tynset deltok i sambands-
kompaniet i Tysklandsbrigaden i 1952 som 
hadde sin 60 års markering i 2007. 
Han forteller:
 - For over 60 år siden ble den Norske Tysklands-
brigaden opprettet som vaktstyrke i Tyskland 
etter kapitulasjonen i 1945. Det var kaotiske 
forhold i Tyskland etter krigsavslutningen, og 
de allierte hadde nok lært litt fra feilene de 
begikk mot tyskerne etter 1. verdenskrig Det 
var store folkemengder på vandring og et utall 
”displaced persons”.
Avtalen om deltagelse av norske styrker ble 
allerede drøftet og delvis besluttet av eksil-
regjeringene i London. Den første norske kon-
tigenten reiste først på nyåret 1947. I alt deltok 
12 norske brigader, hver på ca 4000 mann. I 
tillegg kom Tysklandskommandoen på noen 
hundre mann. En regner med at oppimot 
50.000 mann deltok.
Personlig deltok jeg i sambandskompaniet 
i den nest siste brigaden – brig. 521 som var 

stasjonert i Schleswig by. Transporten ned til 
Tyskland forgikk med det velkjente troppe-
transportskipet KNM ”Svalbard”.  Minefaren 
var fortsatt stor, og en må vel si at vår herre så i 
nåde til skip, mannskap og passasjerer. 
Tida gikk med til øvelser, vakttjeneste og 
manøvrer. Vi fraterniserte en del med lokal- 
befolkningen, selv om dette ikke var tillatt,  
og det forgikk en del tuskhandel med siga-
retter, kaffe og andre ting som var mangelvarer  
i Tyskland den gangen.

Forholdene i Tyskland begynte å normalisere 
seg i 1952. Landet hadde en fenomenal evne 
til å komme seg på bena igjen. Etter 6 måneder 
vendte vi nesen hjemover igjen og ble  
dimittert på Jørstadmoen. For en som knapt 
hadde vært utom hjembygda var opp- 
holdet en stor opplevelse, og den har etter-
latt seg mange gode minner. I ettertid er det  
dannet mange lokale veteranforeninger med 
et sentralt landsforbund.

Norske Tysklandsbrigaden fylte 60 år i 2007
Klaus Lillevold

Etter 60 år på lavere 
telegrafkurs
I september 1947 møttes forventningsfulle ungdommer fra alle 
kanter av landet i Kirkegata 9 i Oslo for å begynne på Telegrafver-
kets ”lavere telegrafkurs”. For de fleste var det begynnelsen på et 
langvarig og variert yrkesliv i etaten.
I september 2007 møttes flere av oss noen dager i Oslo for å mark-
ere de 60 åra, noen med ledsager. Gjennom flere samvær fant vi 
igjen tonen. På Telemuseet frisket vi opp fortida og under en bedre 
middag på Plaza ga vi hverandre tilbakeblikk fra tjenesten og liv-
ene våre.
Det føltes sterkt å møtes igjen og friske opp vennskaper etter alle 
disse åra som har gått så fort, . Det var også godt å oppleve til-
hørighet og positive holdninger fra den gamle etaten vår, sjøl om 
den har endret seg og skiftet navn noen ganger.

Rolf Køste

Er det noen som kjenner igjen:
Dagfinn Arnesen (De), Olav Bertheussen (Olb), Jon Flusund (Furu),  

Nils Hoen (Nls), Signy Iversen (Straume,Yea), Rolf Køste (Lac),  
Kjell Moltubakk (Eos), Bjørn Sandnes (Saj),  

Reidunn Sandnes (Rabbevåg, Aid) eller Else Lange Viddal (Sn)?

Klaus Lillevold er 77 år. Han tok Høyere 
kurs i 1958 og arbeidet siden over hele 
landet på transmisjon innen han kom 
til Tynset hvor han var teknisk leder for 
Nord Østerdal og inspektør for Tron - 
senderen på slutten av yrkeskarrieren.
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KOMMENTARER

I intervju med Telepensjonisten nr. 3/07 uttalte statsråd Sylvia 
Brustad: ”Kommunalpolitikerne prioriterer nå eldreomsorgen 
slik Regjeringen forventer. Det er derfor ikke grunn til å komme 
med noen innstramninger eller øremerkinger av tilskuddet til  
kommunene”.
Slike uttalelser er hinsides all virkelighet og viser fullt ut behovet 
for å få lovfesta dei eldre hjelpetrengende sine rettigheter. Førde 
kommune eller andre kommuner har ikkje brukt eit øre meir til  

eldreomsorg, verken i 2006 – 2007 eller i 2008. Noen har til og med 
brukt mindre. Dette til tross for at antall hjelpetrengende stadig blir 
større, og at Helseforetaka skriv pasientane ut frå sjukehusa medan 
dei ennå har bruk for hjelp. Spesielt er behovet for rehabiliterings-
plassar prekært.

Dagunn Klakegg

Om ”legendariske Leif Larsen”. 
Telepensjonisten nr. 4/07, side 10, ser jeg 
at Norsk Telemuseum under overskriften 
”MIN TELEHISTORIE” lanserer en historie om  
”legendariske Leif Larsen”.
Før jeg kommenterer historien vil jeg gjerne 
minne om at Leif Larsen (signatur Lae) av 
utdanning var både telegrafmann og jurist. 
Han var særdeles pennefør med en glim-
rende formuleringsevne. Det er nok enda 
noen saksbehandlere i live som husker hans 
rødblyant som alltid forbedret våre kon-
septer. Jeg var en av dem, og jeg er ganske  
sikker på at Norsk Telemuseums lanserte 
”Larsenhistorie” ville fått smake rødblyanten. 
Jeg peker for eksempel på at Leif Larsen var 
telegrafdirektør i Telegrafverket i 1962-68, 
men aldri generaldirektør. Jeg kan heller 
ikke huske at Telegrafverket i Larsens sjefs-
tid hadde ”en avdeling der en del tjeneste-
menn med litt for store alkoholproblemer 
var plassert”.  Larsen selv ville nok brukt rød-
blyanten også på ordet ”legendarisk”, men 
der kan jeg bidra med noen opplysninger 
som mange lesere av Telepensjonisten ikke 
er så kjent med, men som noen kanskje kan 
ha glede av å få del i. 

Telegrafverket var NRK’s 
fødselshjelper
I slutten av året 1922 var en håndfull tele-
grafmenn i ferd med å skape et nytt medium, 
nemlig det som i dag kalles kringkastingen. 
Det er ikke uten stolthet jeg minner om at det 
var vår egen etat, Telegrafverket, som på eget  
initiativ, satte i gang prøvekringkasting i 
vårt land i en tid da det ble klart at staten 
ikke ville ta noen økonomisk risiko med  
å starte kringkasting! Jeg vil gjerne  
nevne noen av pionerene ved navn:  
hovedmannen overing. Hermod Petersen 
(seinere telegrafdirektør), avd.ing. Adolf  
Birkeland (seinere distriktssjef i Østfold),  
avd.ing. Svein Skolem og bestyrer S. Stavø-
strand som alle stelte med teknikken.  
Videre avd.ing. Olaf Moe (seinere 

radioteknisk direktør i  
Telegrafstyret) som var 
programsjef og hallomann, 
sekretær Leif Larsen (sei-
nere telegrafdirektør) som 
akkompagnerte på piano 
og telegrafekspeditør Erling 
Myhr som spilte trekkspill, 
gitar og sag.  Jeg knyt-
ter mer enn gjerne ordet  
legendarisk til alle disse 
”kringkastingpionerenes” 
navn og føyer gjerne til 
navnet til daværende tele-
grafdirektør Nils Nickelsen.  
Det navnet pionerene 
startet med å bruke på det nye medium 
var ”trådløstelefonstasjon”, men snart 
lanserte Nickelsen ordet ”kringkast-
ing”, og både han og Telegrafstyret 
fikk mye kritikk for det skrekkelige  
ordet som imidlertid ble offisielt i vårt   
norske språk fra 1924. I pressen verserte 
den gang forslag som ”rundtelefonering”,  
”telefonutsending”, ”bredkasting” og  
”ljoming” som navn på det nye medium.

Nickelsen tok sin hat og gikk
Jeg kan ikke motstå fristelsen til et lite 
sidesprang og minne leserne om at  
telegrafdirektør Nickelsen var framsynt også 
på andre områder enn språket. Blant annet 
slåss han for å løsrive Telegrafverket fra 
statsbudsjettet. Hans resept lød på økono-
misk selvstendighet og forretningsmessig 
drift. Regjering og Storting delte ikke hans 
syn. Da regjeringen i 1929 gjennom instruks 
påla ham det han mente var en upraktisk 
og tungvint administrasjonsordning, tok 
han sin hatt og gikk fra telegrafdirektør-
stillingen. 

Leif Larsen var NRK’s første 
pianist
Men Leif Larsen ble en trofast sliter i  
Telegrafverket. Noen syns kanskje det er  

lite å bli legendarisk for, det å være den 
første som spilte piano i norsk kringkast-
ing. Da tar jeg gjerne med litt mer av hans 
merittliste. Som telegrafassistent i Trond-
heim i 1916/17 fikk han sitt første verv 
som sekretær i Nordenfjeldske krets av  
Telegrafmennenes Landsforbund og i 
1925/27 var han formann i Østenfjeldske 
krets og dermed automatisk nestformann i 
Landsforbundet. Formannstillingen i Lands-
forbundet kunne han ikke konkurrere om 
da det etter foreningslovene var forbudt 
for den som var ansatt i Telegrafstyret. Med 
sin sosiale legning ble han også innfanget 
av kommunepolitikken og partiarbeidet 
og var i noen år også ordfører for arbeider-
partiet i storkommunen Bærum. Det var 
”attåtnæring” til den krevende stilling som 
trafikksjef i Telegrafstyret.
Jeg vil gjerne slutte med å si at Leif Larsen 
etter sin avskjed som telegrafdirektør i 
1968 holdt god kontakt med sine mange 
televenner gjennom Telegrafverkets første 
pensjonistforening. Jeg skulle ønske at  
Telepensjonisten kunne bringe et bilde 
fra et medlemsmøte i 1975 der Leif Larsen 
er fanget inn idet han tenner den  
berømmelige pipa.

Mvh  Evert Bestorp

Fra vondt til verre i Eldreomsorga

Hei redaktør!

                                     Nils Nickelsen Leif Larsen

<<
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Noen vil kanskje si at det 
er litt kjettersk å stille et 
slikt spørsmål, men jeg 
tror det kan være på 
sin plass å reflektere litt 
over dette. Jeg tror ikke 
man skal ta dette som en 
selvfølge.

På Lillehammer har vi gjort en analyse av dagens medlemsmasse 
for å se på hvordan aldersfordelingen er, og hvordan oppslutningen 
om våre arrangementer er. Når det gjelder fordelingen i alder viser 
analysen følgende (referert til 2008):

•	 Gjennomsnittsalderen	vil	være	75	år
•	 20	%	av	medlemmene	vil	være	80	år	eller	eldre,	og	ytterligere		
	 20	%	vil	være	mellom	75	og	80	år
•	 34	%	vil	være	70	år	eller	yngre

Vi har også sett på i hvilken grad vi klarer å engasjere våre med-
lemmer, og hvordan aldersfordelingen er for de som deltar i våre 
arrangementer. Og her synes vi at vi så langt har truffet bra. 

Analysen viser (igjen med referanse til 2008):

•	 Vi	har	hatt	en	oppslutning	på	våre	arrangementer	fra	ca.	70	%		
 av medlemmene
•	 Oppslutningen	på	hvert	enkelt	arrangement	har	vært	på	
	 mellom	43	%	og	55	%
•	 Gjennomsnittsalderen	har	vært	litt	lavere	enn	
 gjennomsnittsalderen for hele medlemsmassen

Hva kan vi så slutte av dette? Uten rekruttering av nye medlemmer 
vil gjennomsnittsalderen krype raskt oppover og medlemstallet vil 
avta jevnt og trutt. Rekruttering av nye medlemmer vil derfor være 
en av de store utfordringene i årene framover.

En annen utfordring vil være å klare å engasjere de medlemmer 
vi har. Som analysen viser har vi på Lillehammer klart dette bra så 
langt, men det er ikke noen selvfølge at det vil være slik.

Av dette kan man derfor konkludere at skal lokale telepensjonist-
foreninger ha noen framtid som kulturelt og sosialt møtested må 
det –
•	 Satses	bevisst	på	å	rekruttere	nye	medlemmer
•	 Arbeides	iherdig	med	å	finne	fram	til	og	tilby	
  arrangementer som engasjerer medlemmene 

Lykkes man med dette vil man også i framtiden kunne ha en aktiv 
og levende lokal telepensjonistforening.

Har lokale telepensjonistforeninger 
noen framtid?
Av Helge Tordhol

Gjøvikpensjonistenes strategi

Visjon
Tele-Pensjonistforeningene i Hedmark 

og Oppland skal være levende enheter i 
”Innlandet” – relatert til den overordnede 

samfunnspolitikk for de eldre.

Anbefale en strategi

Pensjonistene i Valdres, Gudbrandsdalen, 
Lillehammer, Hamar og Gjøvik skal  bestå 
i en eventuelt ny politisk/administrativt 

”Region-styrt” framtid.

Den ”moderne” organisasjon
Telenor er en ny organisasjon som ikke 

lenger representerer ”Telefamilien”.
Vanskeligere å opprettholde de nære bånd.

Byr på store utfordringer.

Dagens situasjon
I  dag består disse foreningene:

Gudbrandsdal Pensjonistforening. (Sete: Otta)
Valdres Pensjonistforening. (Sete: Fagernes)

Lillehammer Pensjonistforening.  
(Sete: Lillehammer)

Hamar Pensjonistforening. (Sete: Hamar)
Gjøvik Pensjonistforening. (Sete: Gjøvik)

Geografisk spredning stort sett knyttet til  
de ”gamle” kontrollkretsene.

D.v.s. før teleområdene ble opprettet. (Tynset 
og Elverum er i dag knyttet til Hamar P-for.)

Delmål
Samle data:

All bakgrunnsinformasjon med tilknytning 
til/fra tidligere administrative og organisa-

toriske geografiske enheter.
Opprinnelige begrensninger som ikke 

lenger er like sannsynlige/gyldige
Definere lokale geografiske områder som 

naturlige enheter.

Alternativer
Beholde dagens struktur.

Søke nyordning.
Søke ”lett” samarbeid.

Anbefaling
I utgangpunktet er Gjøvik Pensjonistforening 

villig til å sette  i gang en ”konsolidering”  
av dagens mønster.

En gruppe bestående av valgte representan-
ter fra hver av dagens pensjonistforeninger 

(for eksempel 1 repr. fra hver) bør i så fall 
settes sammen – og se på mulighetene.

Pensjonistene på Gjøvik har tatt grep for å utvikle samarbeid med andre pensjonistforeninger i Hedemark og Oppland. De har sin egen 
strategi for å styrke samholdet, og har allerede hatt flere møter med naboforeningene.
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Telemuseet i Tromsø er en spesiell plass 
for Telepensjonistene Tromsø. Her er mye 
av det vi har erfaring med og kjennskap til, 
og som vi har brukt i vår jobb for gamle Tel-
everket. 
Det er derfor naturlig at telepensjonistene 
er på besøk, enten ved å ha medlemsmøter 
her, eller når vi blir invitert av Evald Lindgård 
til julekaffe. Vi har også avtalt et senere sty-
remøte her.
I år som tidligere møttes en del av oss hos 
Evald på museet til julekaffe. Noen stiller i 

forkant og hjelper Evald å arrangere det 
hele. Dessverre er lokalitetene ikke store 
nok til at alle Tromsøpensjonistene kan 
møte, men opptil 30 stykker kan stable seg 
sammen. 
I år opplyste Evald at bevertningen ble 
sponset av Telemuseet sentralt, kjempe-
gode smørbrød med alskens pålegg, og 
kaffe.
Det ble et par-tre timer med sosialt samvær, 
historier fra tiden i Televerket og en runde i 
utstillingene for å se på bilder og utstyr.

Vår leder - Anne-Berit - takket Evald  for jule-
kaffen som vi alltid ser frem til, og overrakte 
han blomster som takk for initiativet.
Hva skulle vi og Telemuseet gjort uten han 
Evald ?

Hilsen Roar – 
Telepensjonistene Tromsø

Telepensjonistenes Forening i Gjøvik feirer i år 20 års eksistens. 
Egentlig så foreningen dagens lys den 10.november 1987 – men vi 
valgte å gjøre 2008 til jubileumsår.
Dette markerer vi ved et aktivt opplegg for året.
Blant annet har foreningen akkurat utnevnt hele 8 æresmedlem-
mer – det skjedde allerede på julebordet vårt like før årsskiftet. 
Æresmedlemmene har alle på forskjellig vis gjort en god innsats 
helt fra begynnelsen av.

Gjøvikforeningen har de siste årene vært spesielt opptatt av å ska-
pe et utviklende samhold mellom alle telepensjonistforeningene 
i Hedmark og Oppland. Således hadde Lillehammer og Gjøvik et 
felles møte på Biri i august i fjor – hvor grunnlaget for videre samar-
beid ble lagt.

I sommer skal vi spesielt markere utviklingen ved en tur på Mjøsa 
med ærverdige Skibladner, der både Valdres og Gudbrandsdalen 
foruten Hamar og Gjøvik - sammen skal feire jubilanten.
Årsprogrammene for alle foreningene blir koordinert, og det er me-
ningen å legge opp til et utvidet gjensidig besøksopplegg. Allerede 
7.februar møtes vi på Lillehammer til slike forberedelser. 
Fra å være i stor fare for å bli lagt ned i 2003, har Gjøvikforeningen 
nå hele 78 medlemmer. Interessen for lagets arbeid er stor – det 
er generelt god oppslutning om dagsturer og bra frammøte til 
medlemsmøtene. Heldigvis har vi hatt en stabil ledelse helt siden 
foreningen på nytt reiste seg som en Fugl Føniks. 
Årsmøtet 21.januar i år gjenvalgte hele styret for nye 2 år.

Bjørn Kjensberg, leder

Julekaffe på Telemuseet Tromsø 

Telepensjonistene på Gjøvik har 20 års jubileum

Fra venstre: Olav Gundersen, Arve Kjelsrud, Inger Frigstad, Inger 
Grindaker, Willy Røed og Ingrid Røed. Utover disse ble Birgit Arentsen 
og Gunnar Arentsen utnevnt, men var ikke tilstede da bildet ble tatt. 
Æresmedlemmene har alle på forskjellig vis gjort en god innsats helt 
fra begynnelsen av.
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Telepensjonistenes forening Haugesund har etter siste opptelling 
86 medlemmer, de fleste fra Haugesund og Karmøy, men også 
en del fra andre kommuner i distriktet. Vi har møter ca. en gang i 
måneden unntatt om sommeren.

Til medlemsmøtene har vi i 27 år alltid benyttet Telenors messe, 
men internleien ble for høy � Kr 36.000,- pr år. De siste to årene har 
vi derfor holdt våre medlemsmøter på Havnaberg Eldresenter der 
det er ypperlige forhold for denne typen møter, og vi betaler nå kr. 
600,- i leie pr møte.
På medlemsmøtene møter det opp ca. 30 på det jevne og ca. 50 på 
julemøtet. Vi har en fin gjeng som ordner med innkjøp og servering 
av det vi måtte ønske oss, og vi har alltid en foredragsholder/kåsør 
eller annen underholdning på møtene, og utlodning er obligatorisk. 
På julemøtet er det ekstra fin servering av mat og drikke, forskjellig 
underholdning og musikk. Da kan det også bli en svingom for de 
danselystne.

Vi har de siste årene hatt mange trivelige turer både innen- og 
utenlands. Praha og St. Petersburg var interessante reisemål, 

og Rhindalen var også en flott opplevelse. Vi har hatt dagsturer  
bl.a. til Baroniet i Rosendal, til Utsira, til Austevoll, til Finnøy og til 
Bømlo. Her er det levende kystkultur med sjøhus, båter, sjømerker, 
fyrlykter, ferger, ringnotsnurpere, oppdrettsanlegg, men også 
gamle handels- og gjestgiversteder og fraflyttede øyer. Vi har  
hatt medlemsmøte på M/S JUPITER på tur til Newcastle, vært med 
FJORDLINE på tur til Danmark og nå, sist sommer, vært i Sverige og 
seilet i Gøtakanal.
Vi regner med at vi får en aktiv sesong frem mot vårt 30-års  
jubileum i februar 2009. 
På vår nettside ligger det en del bilder fra noen av turene vi har 
vært på. Er du inne på vår side så  klikk på �Fra arkivet� og du vil se 
flere bilder.

Arne Fosse

Telepensjonistenes forening Lillestrøm ble stiftet 24. april 1997. 
Foreningen hadde ved årsskiftet 58 medlemmer. Vi har styremøter 
stort sett hver måned. Foreningenes leder er Aud Marwell Myrvang. 
Hvert år har vi 2 medlemsmøter (ett vår og ett høst) og årsmøte. I 
juni har vi fri.
Vi leier lokaler i gamle Folkets Hus i Lillestrøm til årsmøtet og 
medlemsmøtene.
Styremøtene har vi i Telenors bygg i Storgt. 6. Men det er bare inntil 
videre. Bygget skal selges i nær fremtid. Hvor vi skal gjøre av oss da 
er ikke klarlagt.
Aktivitetene våre ellers er bussturer i nærmiljøet (dagsturer).  
Ellers har vi fast tur til København på våren og tur til Kiel på høsten.  
I tillegg har vi teaterturer til Oslo og kulturhuset i Lillestrøm.
På medlemsmøtene har vi gjerne gjester som holder foredrag eller 
underholder. Hver tirsdag treffes ”de gamle riksdamene” som etter 
hvert jobbet på ”katalogen” til en hyggelig kaffeprat på Torvhjørnet 
i Lillestrøm. Etter hvert er også en del av våre mannlige kollegaer 
kommet til. Da snakkes det om gamle dager i Telegrafverket og 
om hvordan det er blitt etter hvert og selvsagt dagens hendelser. 
Mange verdensproblemer er blitt løst.
Vi forsøker nå samarbeid med Glåmdal pensjonistforening om tur-
er og andre arrangementer. Her er Jan Andreassen leder, og han er 
også vår kontaktperson mot forbundet. 

Programmet for 2008.
26. februar har vi teatertur til Oslo og Singing In The Rain.

Torsdag 13.mars skal vi i år som i fjor ha årsmøte på Folkets Hus i 
Storgata med etterfølgende medlemsmøte. Jan Andreassen kom-
mer på medlemsmøtet. Turen til København går 28. til 30. April. I juni 
blir det tur til Løitens lys.
Kieltur blir det på høsten uten at datoen er bestemt ennå. 
Julebord på Folkets Hus i desember.

Bjørg Skoglund Høiby

Det går mot lysere tider og lengre dager 
- heldigvis.
Her på Sørlandet har været vært skiftende med 
mye regn og uvær.  I januar ble vi overrasket 
av et voldsomt snøvær, og på et døgn kom 
det ca.75cm. med tung våt snø som lammet 
landsdelen, og strøm og Tele falt ut i perioder.   
Nå går det heldigvis mot vår og vi kan snart se 
etter blåveis igjen!
 
Foreningslivet går bra her i Kristiansand, og det 

er god oppslutning på møtene og vi får stadig 
nye medlemmer. 
I vinter har 28 medlemmer vært på PC- kurs som 
Forbundet har støttet økonomisk. Kursene har 
vært lærerike og mange vil bruke sin PC mer  
aktivt og "utvide sin horisont"
Videre planlegger foreningen vårtur til Praha.
Vi i Kristiansand ønsker alle foreninger i vårt 
langstrakte land fremgang i foreningsarbeidet!

Kjell Moy, Leder

Litt om oss i Haugesund

Telepensjonistene på Lillestrøm holder sammen

Vårbrev fra Kristiansand   

Vi er fra venstre Ole Berg, Arne Rustad, Evelyn Tallås, Bjørg Skoglund 
Høiby, Hans Karlsrud og leder Aud Marwell Myrvang. Liv Engh og 
Harald Kristiansen var ikke tilstede.

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

FORENINGSNUMMER OG ADRESSER

ARENDAL Finn Egil Halvorsen 37 03 08 26 952 58 324 fegil@online.no

BERGEN Roy Knag Jæger 55 56 33 33 915 38 870 telepens@frisurf.no

BODØ/SALTEN Nils Bøe 75 58 11 68 412 94 159 gbkriste@online.no

DRAMMEN Odd Nålby 32 81 00 25 480 04 841 greta-th@online.no

GJØVIK Bjørn Kjensberg 61 17 39 09 970 43 061 telep-gk@online.no

GLÅMDAL Jan H. Andreassen 62 81 59 40 915 56 223 janhandreassen@yahoo.no

GUDBRANDSDAL Åse Nordnes 61 23 04 98

HAMAR Bjørn Pettersen 62 52 35 11 906 06 182 britapet@frisurf.no

HARSTAD OG OMEGN Elisabeth Markussen 77 01 79 76 957 70 128 komark@hlink.no

HAUGESUND Arne Fosse 52 71 65 50 915 98 057 afosse@r-data.no

HELGELAND Evald Hagenes 75 04 34 34 909 73 847 evahage@online.no

KRISTIANSAND Kjell Moy 38 01 16 81 478 29 780 kjell.moy@losmail.no

KRISTIANSUND Gerd Ohr 71 67 12 06 992 90 734 telep-cs@neasonline

LARVIK Berit Olafsen 33 11 74 44 950 27 230 berolafs@online.no

LEVANGER Sigrun Moe 74 08 13 62 947 29 189

LILLEHAMMER Arne Fauskrud 61 25 42 96 976 90 120 gut-stoe@online.no

LILLESTRØM Aud Marwell Myrvang 63 96 45 54 909 86 580 bomyr@online.no

LOFOTEN Kjell Tetlie 76 07 83 12 911 79 473 ktetlie@online.no

MOLDE Sigrid Jordhøy 71 25 33 13 951 55 751 erlispo@online.no

NAMSOS Randi Langås 74 40 57 42 916 15 738 olin-lan@online.no

NARVIK OG OMEGN Åse Haakonsen 76 94 35 84 970 46 829

OSLO Eva-Marie Kvelland 22 19 76 90 415 69 388 telepensjonisteneoslo@online.

RINGERIKE Halvard Solberg 32 12 27 09 924 23 634 lialbja@online.no

SANDEFJORD Arne Svanberg 33 47 30 44 478 77 369

SENTRALE ENHETER Magnhild Sletbak 67 14 41 77 911 58 215 magnhild@sletbak.no

SKIEN Liv Berit Aadna 35 54 27 80 916 18 449 ragnhiol@online.no 

SOGN OG FJORDANE Dagunn Klakegg 57 82 14 21 gunsteinf@hotmail.com

STAVANGER Marit Torkildsen 51 55 16 66 telep-sg@online.no

STEINKJER Ole Halsaunet 74 16 75 80 913 04 259 o-halseu@online.no

TROMSØ Anne-Berit Aune 77 67 51 00 905 77 274 anne-bau@online.no

TRONDHEIM Ole J. Sandbekkhaug 72 84 98 02 413 31 948 tdpensj@frisurf.no

TØNSBERG Unni Due Rosenblad 33 32 45 14

VALDRES Astri Jodalen 61 36 00 59 482 39 258 astjodal@online.no

ØSTFOLD Hans Krugerud 69 26 69 90 958 38 088 tpostfold@online.no

ÅLESUND Helge Haram 70 27 51 30 908 51 360 helnihar@online.no

Telenors pensjonister i Oslo-området kan nå trene på Spenst for 
125 kroner per måned, subsidiert av Telenor. Spenst finner du på 
Telenor-senteret på Fornebu, og åpningstiden for pensjonister er 
mandag – fredag: 09:00 – 14:30. Pensjonister kan også kjøpe dag-
kort, prisen er da 50 kroner per dag.

Spenstkonseptet
Spenst tilbyr et variert treningsprogram med aerobics, spinning 
og annen instruksjon, samt kondisjons- og styrkeapparater. Tren-
ingssentret har egne dusj- og badstuefasiliteter, samt solarier med 
myntinnkast. Spenst er bemannet med treningsveiledere som kan 
veilede og legge opp treningsprogram til brukerne. Har du spørsmål 
kontakt Spenst via e-post til   Spenst.TelenorEiendom@telenor.com 
eller over telefon 67891668.

Også mange andre muligheter for trim og avkopling
Rundt Telenor-senteret er det en opparbeidet park, og du finner 
flotte turmuligheter i nærområdet på Fornebu. I tillegg kan du 
benytte deg av Telenor-senterets servicetjenester som frisør, gave-
butikk, kafeer, personalrestauranter, Telehuset, Fornebubanken, Bil-
lettservice, minibank og kiosk.
Velkommen til Telenor-senteret på Fornebu! 

Med vennlig hilsen Katrin Skjong 
Informasjonsrådgiver Telenor Eiendom 

Mob 9010 9491 Fax 947 61 071

Trim for telepensjonister på Fornebu
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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 22 57 22 12 900 46 612 d.skarbovik@c2i.net

NESTLEDER Odd-Kåre Kvalheim Anders Sandvigs g. 1 2609 Lillehammer 61 25 82 01 900 21 534 okvalh@online.no

SEKRETÆR Kjell Ivar Tangen Lutvannsv. 4 0676 Oslo 22 30 72 29 456 14 158 siftang@yahoo.no

KASSERER Ragnhild Møklebust Ekravn. 7C 0756 Oslo 22 50 38 19 917 53 220 ragmoek@online.no

STYREMEDL. Bjarne Ulvang Myrholtet 242 5142 Fyllingsdalen 55 16 38 65 416 12 005 audnulva@online.no

       ” Anne-Berit Aune Utsikten 78 9018 Tromsø 77 67 51 00 905 77 274 anne-bau@online.no

“ Eva-Marie Kvelland Vekterv. 73 0681 Oslo 22 19 76 90 975 09 729 evamar@online.no

VARAMEDL. Jan H. Andreassen Blomstervn. 37 2208 Kongsvinger 62 81 59 40 915 56 223 janhandreassen@yahoo.no

“ Dagunn Klakegg Hjalmar Christensenv. 6800 Førde 57 82 14 21 416 69 849

REVISOR Kjell Berglie Selvbyggervn. 127 0591 Oslo 22 65 30 05 952 58 775 keberg@online.no

       ” Reidun Sandnes Låvevn. 50 0682 Oslo 22 26 49 80

VARAREV. Edgar Roli Krokusv. 30 1475 Finstadjordet 67 90 27 04 951 58 120

REDAKTØR 
TELEPENSJONISTEN Sjur Malm Konglestien 6 3400 Lier 32 84 03 03 900 28 726 sjmalm@online.no

REDAKTØR 
NETTAVISEN Per Refsem Nils Knudsens vei 2B 2040 Kløfta

 
63 97 68 44 905 00 533 p-ree1@online.no

Siden siste rapport har det vært holdt 5 arbeidsutvalgsmøter og ett 
landstyremøte.   I tillegg har enkelte av arbeidsutvalgets medlem-
mer hatt møter med de konserntillitsvalgte i Telenor, andre pen-
sjonistforeninger innenfor SAKO og Norsk Pensjonistforbund. Noen 
av oss har også deltatt på møter i lokalforeningene, og det har vært 
både nyttig og interessant.

Landstyrets arbeidsprogram
På sitt møte 7. desember vedtok Landstyret den endelige utforming-
en av arbeidsprogrammet. Dermed er arbeidet med å følge opp og 
realisere de krav og forventninger som ligger der startet opp for fullt. 

SAKO- samarbeidet
For å realisere arbeidsprogrammets mål når det gjelder pensjon, 
helse og omsorg er samarbeidet med Norsk Pensjonistforbund 
(NPF) og de andre pensjonistforeningene i SAKO svært viktig.  
Vi arbeider derfor aktivt for å styrke dette samarbeidet. Dagfinn 
Skarbøvik er SAKO’s representant i de kontaktmøter og forhandlin-
ger som NPF har med myndighetene. Det har vært holdt et møte 
med Regjeringen om statsbudsjettet for 2009 hvor NPF med støtte 
fra SAKO presenterte sine krav og forventninger til dette. 

Prosjektmidler
Ordningen med støtte til ulike prosjekter som lokalforeningene 
setter i gang, har langt på vei vært en suksess. I alt 12 av lokal-
foreningene fikk i 2007 støtte.  I det alt vesentlige har det vært 
snakk om støtte til dataopplæring av medlemmene, men noen 
av foreningene har også fått støtte til andre typer prosjekter.  
Vi ønsker å videreføre ordningen og håper at lokalforeningene søk-
er støtte til nye prosjekter i 2008.

Nettavisen
I november/desember ble det gjennomført kurs for data- 
kontaktene. Etter noen innkjøringsproblemer med den 
nye plattformen, begynner nå tingene å falle på plass.  
Etter kontakt med Telenor og de konserntillitsvalgte i Telenor er det 
etablert linker fra deres hjemmesider til Nettavisen slik at de an-
satte i Telenor kan bli bedre kjent med oss. Det er også etablert flere 
linker fra Nettavisen til andre interessante hjemmesider. 

Vedtektsutvalg
Landstyret har satt ned en liten arbeidsgruppe som skal se på om 
det er behov for å gjøre endringer i dagens vedtekter. Gruppen 
skal også vurdere om det er behov for endring av forbundets navn 
og logo.Arbeidsgruppen som består av Berit Olafsen, Larvik, Evald 
Hagenes, Helgeland og Odd-Kåre Kvalheim. Arbeidsutvalget vil  
innhente synspunkter fra lokalforeningene før det eventuelt 
fremmes forslag til endringer på kommende landsmøte.

Lederkonferansen 2008
Årets viktigste møte i TPF står for døren, og vi er godt i gang med 
å planlegge lederkonferansen 2008. Den holdes i Oslo i dagene 
14.-15. april. Vi ser fram til noen interessante dager sammen med 
lederne i lokalforeningene.

 Odd-Kåre Kvalheim 

Nytt fra Arbeidsutvalget       

Arbeidsutvalget
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B-postabonnement

Returadresse:
Telepensjonistenes
Landsforbund
1331 Fornebu

La det med en gang være sagt, en 
trenger ikke å kunne morsealfabetet 
for å føre dialog med oss .

Etter at Bergen radio fraflyttet Helle-
neset desember 2002, ble en arbeids-
gruppe for bevaring av LGN oppnevnt 
og innsamling av materiale om Norsk 
Kystradiotjeneste startet. Norkram ble 
stiftet i 2005 og innledet umiddelbart 
et samarbeid med Norsk Telemuseum 
og Museumssenteret i Salhus. Sammen 
med Norsk Telemuseum har vi gjort 
vårt for å bidra til at den gamle sende-
stasjonsbygningen fra 1912, på toppen 
av Rundemanen, nå er blitt fredet.

Vi har avviklet flere arrangement ved 
Museumssenteret i Salhus. Maritime 
Radio Dager i april og kulturhistorisk 

minnedag i september 2007. Et av 
hovedtemaene våre er fredning av 
nødfrekvensen på mellombølge tele-
grafi 500kHz, som reddet 10.000 liv 
mellom 1906 og 1999. Nå står vi foran 
en utstilling om teknikk og industri i 
Bergensregionen. Den varer fra 2. til 30. 
mars i lokalene til Norsk Tricotage mu-
seum i Salhus.

Vårt ønske er å få lokalisert et Norsk Kys-
tradio museum – for øvrig det første i 
verden – i den gamle tyskerbunkersen i 
Hellebakken 30, som var Bergen Radio’s 
ekspedisjonslokale i mer enn 56 år. 
Men selv om Bergen Radio var Norges 
stemme på de 7 hav i en mannsalder, 
er norsk kystradiotjeneste langt mer 
enn det! En samfunnsoppgave som 
Telenor og Maritim Radio nå skjøtter til 

sjøsikkerhetstjenestens tilfredshet. 

Norsk kystradiotjeneste er historien 
om alle de 30 stasjonene som ble opp-
rettet rundt vår lange og værharde 
kyst og i Arktis, av disse finnes nå kun 
5 stasjoner igjen. Skal denne tjenesten 
bli belyst trenger NORKRAM all hjelp 
vi kan få av våre pensjonister! Vi ønsker 
informasjon fra dere som jobbet på de 
forskjellige kystradiostasjonene gjen-
nom årene, fra Vardø i nord til Oslo i 
sør. Teknisk beskrivelse av stasjonen, 
antall ansatte, arbeidsforhold, histo-
rier om redningsdåder, men også de 
mer triste…, kort sagt all empati rundt 
denne tjenesten. Såframt vi har mu-
lighet for det – ønsker vi også å gjøre 
intervjuer og opptak med dem som  
ønsker å bidra på den måten. 

KONTAKTPERSONER I NORKRAM:

Historisk Teknisk materiale:
Henrik A. Olsen – tidl. Telenor, Radioinspeksjonen i Bergen.
e-post: henrao@online.no
tlf.: 55247853 – mob. 95281338
Historisk Dokument materiale:
Folke Kjelleberg – tidl. Telenor, Økonomi og Bergen Radio
e-post: folkek@online.no
tlf.: 55390605 – mob. 
Historisk Foto materiale:
Svein Brønstad – tidl. Telenor, fotograf - Bergen
e-post: svbro@online.no
tlf.: 55912584 – mob. 90971857
Om NORKRAM:
Einar Holm – tidl. Telenor, Bergen Radio 25 år,  tillitsv. El&It.
Samt 20 år til sjøs som radiotelegrafist.
e-post: ei-holm@online.no 
tlf.: 55231537 – mob. 98015673

Norsk Kystradio museum - NORKRAM  
ønsker  kontakt med  telepensjonister 
som kjenner kystradions historie.
Einar Holm, leder


