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En spennende vår full av innhold.
Våren og lyset gir oss alltid ny energi. Det kan aktiv-
itetene både sentralt og lokalt tyde på. Fremst står 100 
års jubileet for trådløs telegrafi  i praktfullt maivær på 
Sørvågen i Lofoten. Velarrangert og sosialt med mange 
trivelige telepensjonister. Men også spennende pga av 
det unike Telemuseet og foredragene om vår moderne 
kystradio og mobiltelefon, produkter av en 100 årig 
”trådløs” utvikling.
Landsforbundets lederkonferanse i Oslo var både 
sosialt vellykket, innholdsrik og lærerik med gode 
foredragsholdere om aktuelle temaer. Her stod bl.a. 
Pensjonistreformen i fokus.

Bind � av Norsk Telekommunikasjonshistorie som 
omfatter mye av vår tid, kom også ut i vår, og var imøte-

sett med spenning. Verket gir en innholdsrik og høyst 
leseverdig fremstilling av 150 års norsk telehistorie, til 
tross for enkelte kritiske kommentarer. Den er både til 
å bli stolt av, men også deprimert over pga manglende 
fremsynthet, politisk, ledermessig og teknisk.
Sentralt i store deler av vår telehistorie står kvinne. 
De var den bærende arbeidskraften i vårt gamle Tele-
grafverk helt opp i vår tid - på riksen, telegrafsalene, 
kontorene og de utallige manuelle sentralene land og 
strand rundt. Mange av dem leder våre pensjonistfore-
ninger i dag, og på Lederkonferansen var de i fl ertall.  
Derfor har vi intervjuet en nestor blant dem, Aslaug 
Hellevang som har vært leder av Bergensforeningen i 
9 år. 
At vi har et rikt foreningsliv viser alle de fl otte innspillene 
til dette nummeret fra lokalforeningene. Vi har fått en 
ny Hobbyspalte som vi har forventninger til, Ordet fritt 
og t.o.m. en vits, fi nner dere. Det er leit, men dessverre 
nødvendig å rediger innleggene for å få plass. Men stå 
likevel på kjære pensjonistvenner, vær med og skap 
bladet vårt!
Til sist vil jeg gratulere Landstyret med �0 års dagen 28. 
mai. Det står respekt av Landsstyrets arbeid gjennom 
�0 år. Dagens styre viderefører dette med stor energi. 
Forventningene er høye, likeledes utfordringene. Vi øn-
sker lykke til.

God sommer.
		Sjur Malm

REDAKTøRENS SPALTE
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forside: “Nytt telegram” malt i 1891 på Røvær utenfor Haugesund, av Fredrik Kolstø (1860-19�5). 
Der ble det etablert en midlertidig telegrafstasjon under fi sket for å dekke

 løpende meldinger om været og fi skens bevegelser. 
Bildet er fotografert av Geirmund Ihle, Haugesund, som har skrevet bok om Kolstø.
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For undertegnede har 1. halvår bydd på flere turer 
mot nord, sør og vest i vårt vidstrakte land til våre 
pensjonistforeninger. Dette har gitt meg et godt 
innblikk i hvordan de fungerer i sin daglige virk-
somhet. 
Norge byr på mange utfordringer for foreningene 
som har sine medlemmer spredd over lange av-
stander. Sogn og Fjordane pensjonistforening 
er ett godt eksempel på det. Foreningen gjen-
nomførte sitt årsmøte på Skei, et veikryss midt i 
fylket. Tilslutningen var imponerende når man tar 
i betraktning at deltagerne kom fra store deler av 
fylket.

Landsstyret avholdt sitt siste møte før sommeren, 
26. april.  På møtet ble det vedtatt en fornying av 
vårt nettsted www.telepensjonistene.no. 
Bakgrunnen er et ønske om en mer brukervennlig 
drift av nettstedet, bl.a. ved at flere personer kan 
oppdatere nettsidene. Dette vil forhåpentligvis gi 
inspirasjon til mer levende nettsider, hvor forenin-
gene kan gå inn, om så på daglig basis, og oppda-
tere nettet med nytt stoff. Derfor har vi sikret oss 
redaksjonsmedarbeidere og datakontakter i alle 
foreningene. Disse er tiltenkt en rolle i oppdatering 
av sine egne nettsider. Det nye systemet vil settes i 
drift til høsten. Som nettredaktør for det nye syste-
met har Landsstyret tilsatt Per Refsem.

Årets lederkonferanse ble avholdt i Oslo siste uke 
av mai. Etter de tilbakemeldinger vi har fått har 
lovordene vært mange både for faglig innhold 
og ikke minst den sosiale delen av konferansen. 
Undertegnede tror at slike samlinger er med på å 
gi de lokale lederne en vitamininnsprøyting i sitt 
daglige virke rundt i foreningene - og å knytte 
kontakter på tvers. 

Jeg kan allerede nå røpe at neste Landsmøte plan-
legges til Tromsø. Så vidt jeg vet er det første gan-
gen Landsmøtet avholdes i Nord-Norge. Det er all 
grunn til å glede seg, da byen har svært mye å by 
på. Vi vil prøve å holde Landsmøtet i første halvdel 
av juni.

Nå ser vi alle frem til en lang og forhåpentligvis fin 
sommer. 
Det er viktig at vi tar godt vare på denne årstiden, 
da sommeren for de fleste av oss synes så alt for 
kort!

Ha en riktig fin  
sommer alle sammen!

	 	 	 	 	 					Dagfinn Skarbøvik
              
     

Lederen har ordet
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Telepensjonistene er heldige. Deres ledere land  
og strand rundt viste et engasjement på Leder- 
konferansen i Oslo som lover bra for medlemmene. 
Det nye Landstyret kan se tilbake på et vellykket 
møte.

Påfyll og engasjement
Ledere trenger påfyll og inspirasjon for å gjøre jobben 
sin i foreningene. Derfor er det viktig at man benytter 
sjansen som Lederkonferansen gir til og møtes. Lands-
styret hadde lagt opp til et innholdsrikt møte med god 
påfyll og engasjement.
Lederne som deltok på konferansen 27. – 28. mai i Oslo 
fikk høre interessante foredrag og snakke om saker 
som opptok dem. Den trivelige sammenkomsten hos 
Osloforeningen ble et flott sosialt samvær.

Lokale utfordringer.
Det er tydelig at lederne har flere felles utfordringer  
som økonomi, møtelokaler, aktiviteter og medlems-
rekruttering. Men i de store byene er det større 
medlemspotensial og lettere å arrangere innholdsrike 
møter og aktiviteter enn i de mindre foreningene. Disse 
har ofte mindre potensial og medlemmene spredt over 
store geografiske avstander. Derfor kreves det noe  
ekstra for å holde disse foreningene i gang. 

Kontakt og informasjon
For Landstyret er det viktig å kjenne foreningenes  
virksomhet. Dette krever god kommunikasjon.  
Derfor satser Landsstyret på å videreutvikle Telepen-
sjonistenes hjemmeside på Internet slik at foreningene 
lettere kan meddele seg om små og store saker som 
opptar dem. Telepensjonistbladet er likevel det som når 
flest medlemmer ennå og må brukes aktivt i kontak-
ten med foreningene. Både hjemmesidene og bladets  
innhold betinger at medlemmene bidrar. Her håper 
man på levende entusiasme.

Seniorsaken
Seniorsaken har som visjon å gjøre seniorene i Norge 
til de mest oppegående i verden. Seniorer er alle over 
�5 år. Steinar Mediaas, sekretær i Seniorsaken, innledet 
konferansen med å understreke at det nå er behov for 
en ny eldrepolitikk som ser på eldre med nye øyne. 
Seniorer utgjør en betydelig ressurs i samfunnet som 
må brukes. Dessuten er det viktig å sikre en effektiv  
eldreomsorg. Vi må begynne med holdningsendringer 
og lovendringer for å nå målene, sa Mediaas.

Pensjonistranet
Eldrepolitikk er det grunn til å engasjere seg i, særlig i 
den fremtidige Pensjonsreformen. Den får ikke betyd-
ning bare for oss, men også for våre barn og barnebarn. 
Torolf Støyva som tidligere ha jobbet i Statens  
Pensjonskasse og nå var spesialrådgiver for NPF, så 
for seg en problematisk fremtid for pensjonistene.  
Årsakene var flere. Staten hadde brukt opp alle  
pengene som var innbetalt til Folketrygden til å  
bygge nye sykehus og omsorgsboliger. Dette  
definerte han som det store pensjonistranet. En annen  
årsak var at antall pensjonister vil øke fra ca 600.000 
i dag til bortimot 1 million etter 2010. De foreløpige  
vedtak i reformen var skrøpelige greier, iflg. Støyva.

30 krav til Statsbudsjettet
Harald Normann, generalsekretær i Norges  
Pensjonistforbund fortalte at NPF er den eneste  
foreningen som har forhandlingsrett med Regjerin-
gen om grunnbeløpet. Når det gjelder andre krav så 
har NPF rett til å fremme sine synspunkter. Blant de  
viktigste kravene til neste års statsbudsjett var bl.a.  
oppjustering av grunnbeløpet og grunnpensjonen til 
2x grunnbeløpet. Dessuten at minstefradraget blir det 
samme som for lønnsmottakere. Handlingsplaner for 
geriatri og eldreomsorg var også blant kravene.

Sjur Malm

EnTuSiaSTiSKE LEDErE På 

LEDErKOnfEranSEn
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Besøk hos Lokalforeningene
Dagfinn Skarbøvik har besøkt lokalforeningene i Skien, 
Haugesund, Sogn og Fjordane og Tromsø.  De fleste 
stedene var besøket i forbindelse med årsmøte.
Økonomi
Selv om bidraget fra Telenor ble mindre enn forventet 
så er økonomien tilfredsstillende. 
Årets tilskudd pr medlem er noe høyere enn i fjor, blant 
annet for å kompensere for prisstigning og forventet 
innsats lokalt med å ta i bruk informasjonsteknologi. 
Pengene ble sendt til foreningene i siste halvdel av  
februar.
Vi har fått innvilget forskudd på årets bidrag fra Telenor. 
Pengene kom til vår konto medio mai.
Brev angående pensjon 
Arbeidsutvalget har fått en henvendelse fra en som 
mener pensjonen han får utbetalt er mindre enn han 
har krav på. Arbeidsutvalget har sendt saken over til 
Telenors Pensjonskasse, og vi avventer svar.
rekruttering: ny brosjyre ”Velkommen som 
Telepensjonist”
Telenor HR Service vil heretter sende brosjyren til alle 
over 60år som slutter i Telenor (anslagsvis 80 per år). 
Brosjyren legges ved avskjedsbrevet.
Husleie
Seks foreninger har en (historisk) avtale om at Forbun-
det skal dekke deler av husleien.  For året 2006 dekker 
foreningene selv 60 % av husleien, mens Forbundet 
betaler de resterende �0 %.

fasttelefonabonnement for ventelønns-
mottakere og de med oppsatt pensjon
Saken gjelder redusert abonnementsavgift for noen i 
denne gruppen avhengig av antall år i Telenor og når de 
sluttet.  Saken er tatt opp med Telenor av angjeldende 
telepensjonister og av Arbeidsutvalget.  Svaret fra  
Telenor er nå til vurdering.
Lokale prosjekter
Arbeidsutvalget har fremmet forslag om lokale  
prosjekter, som det kan søkes om stønad til. Målsettin-
gen er å stimulere til økt engasjement og større bredde 
i foreningenes aktiviteter. 
Utkast til retningslinjer for oppretting, gjennomføring 
og evaluering er under utarbeidelse.
Datakontakter og redaksjonsmedarbeidere
Arbeidsutvalget har bedt samtlige foreninger opprette 
slike kontakter. Det gjenstår fortsatt svar fra noen  
foreninger. Disse vil bli purret opp.

NYTT FRA ARBEIDSUTVALGET 
ved arnulf Krokan

AU møtes hver uke

Må vi begynne å arbeide igjen 
når vi fyller 85 år?

Myndighetene vil gjøre de fleste av 
oss til minstepensjonister i den nye 
pensjonsreformen! De innbiller oss 
at det er den finansielle biten som 
er årsaken, men det er ikke (helt) 
sant.

Jo da, jeg vet at antall pensjonister 
vil øke med hele 50 % i perioden 
2010 - 20�0 og at pensjonsutgif-
tene vil øke med 50 – 75 % i årene 
som kommer.

I 1967 ble det satt av fondsmidler 
som skulle dekke folketrygden, men 

i stedet for til pensjoner ble pen-
gene brukt til investeringer og drift 
av en storstilt sykehusutbygging i 
milliardklassen i 70 årene. 

Jeg karakteriserer dette som 
norgeshistoriens største ran!!

I Pensjonskommisjonens innstilling 
står det at regelen om de 20 
beste årene skal falle bort i  
pensjonsberegnigen. Dessuten  
skal pensjonsinntekten følge  
vanlig inntektsutvikling, men henge  
etter med 2 % reduksjon hele tiden. 
Denne reduksjon hvert år i forhold 
til vanlig inntekt blir etter hvert 
dramatisk for oss pensjonister!

Myndighetene prøver å innbille 
oss at det nye pensjonssystemet er 
mye bedre enn det egentlig er. Min-
stepensjonsnivået skal holdes. Men 
i det nye systemet er det ikke noe 
som heter minstepensjon, det nye 
navnet er garantipensjon. Tilleggs-
pensjon utover garantipensjon blir 
forvinnende liten for vanlige inntek-
ter på 200 – �00.000 kroner! Derfor 
vil de fleste av oss bevege seg i 
 retning av å bli minstepensjonis-
ter. Er det rart at mine tanker går på 
hvilke lønna arbeidsoppgaver jeg 
kan påta meg når jeg fyller 85?

Åse Nordnes, Otta.
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reidun Sandbu har en hel samling av dikt 
i boka si som hun gjerne leser for oss andre. 
Vi ba henne velge et sommerdikt. 
Da valgte hun et dikt av Hans Børli.

Junikveld 

Vi sitter i slørblå junikveld
og svaler oss ute på trammen.
Og alt vi ser på har dobbelt liv,
fordi vi sanser det sammen.

Se – skogsjøen ligger og skinner rødt
av sunkne solefalls-riker.
Og blankt som en ting av gammelt sølv
er skriket som lommen skriker.

Og heggen ved grinda brenner så stilt
av nykveikte blomsterkvaster.
Nå skjelver de kvitt i et pust av vind,
-det er som om noe haster...

Å, fl ytt deg nærmere inn til meg
her på kjøkkentrammen !
Den er så svinnende kort den stund
vi mennesker er sammen. 



”Det lukte fesk. nei det lukte 
pæng!” replikken tente visjonære 
telefolk og væreiere til å satse 
på ny teleteknologi i Lofoten. 2. 
mai var det 100 års jubileum for 
trådløs telegrafi i Sørvågen med 
stor festivitas.

”Vi høre dokk”
I 1855 ble den 17 mil lange Lofot-
linja bygd over holmer og skjær for 
å sende meldinger om fangster og 
vær.  Den gang som nå var Lofot-
fiske en betydelig inntektskilde for 
landet vårt.
Så for 100 år siden, i 1906, like  
etter at Morse hadde oppfunnet 
den trådløse telegrafen, ble det 
første telegrammet i Nord Europa 
sendt trådløst over radio fra det 
lille fiskeværet i Sørvågen til Værøy 
ytterst i Lofoten. Det var så stor- 
slagent at en mann rodde i ens 
ærend fra Værøy gjennom den strie 
Moskenesstrømmen til Sørvågen 
og ropte opp til telegrafen: - Vi høre 
dokk! – så rodde han hjem igjen. 
Tørrfesk og bacalao
Over 100 gjester med toppledelsen 
fra Telenor møtte til det trådløse 
100 års jubileet i nord, satt i scene av 
Telemuseet i Sørvågen med Ottar 

Schiøtz som primus motor. Nå som 
da lukta det fesk. Lofotfisket var net-
topp avsluttet og på gjellene hang 
det millioner av duftende fisk og 
feskhau til tørk i det flotte vårværet 
under de hvitkledde Lofotfjellene. 
I juni sender væreier Ellingsen på 
Å hele ladningen sin av tørrfisk til  
bacalaogrytene i Genova og hauan 
blir til fiskemel. Det har familien 
gjort i 5 generasjoner.
Beordring
Mange av gjestene hadde vært  
i Sørvågen før. Men da var de i 
sin ungdom beordret dit av Tele-
grafverket og måtte reise. Under 
Lofotfisket var det stor trafikk og 
behov for ekstra betjening. Agn ble 
bestilt, fisk ble solgt, værmeldinger 
sendt og kontakten hjem til familien 
gikk over telegrafen: ”GODT FESKE, 
ER FRESK”, var et vanlig telegram 
hjem. Det gjaldt å fatte seg i korthet 
for hvert ord kostet ekstra.
Kjære minner
I det intime Telemuseet på den 
gamle Telegrafen mimret mange i 
glede når de så igjen kjente ting fra 
en svunnet tid. Nils Bøe trykket kjær-
lig på den gamle telegrafnøklen og 
den gamle skipsradiostasjonen ble 
betjent av Ulrik Nesset. Til og med 

den gamle ekspedisjonsluka vekte 
kjære minner om travle tider med 
køer av fiskere i venterommet.  
Historisk atmosfære
Ottar Schiøtz var en levende om-
viser i det innholdsrike lille museet. 
Som en god pedagog åpnet han de 
små skapene satt opp på veggene 
og tok oss inn i historien. 
Sammen med sine entusiastiske 
medhjelpere har han gjenskapt 
en spesiell atmosfære i den gamle 
Telegrafen. Ikke minst historien 
om keiser Wilhelm pirret fantasien. 
Keiseren tok turen hele � ganger 
opp til Lofoten for å teste den tyske 
radiotelegrafen fra Telefunken før 
han endelig fikk kontakt fra skipet 
sitt i 1908.
Dagens trådløse tjenester
Forskningssjef Haugli i Telenor 
holdt et foredrag om dagens mobil-
telefoni med alle sine nye tjenester 
som erobrer verden i dag, men 
måtte innrømme at den 100 år 
gamle trådløse telegrafen var den 
grunnleggende og store nyvinningen.
internet på skipsradioen
100 års jubilanten, Telenor Maritim 
Radio, spanderte en storslagen lunsj 
på gjestene i restauranten blant de 
rødmalte rorbuene ut mot storhavet 

Antikk elektronikk med spindelvev

Eli Hall ønsker
Velkommen til Sørvågen

TRÅDLøST  100 ÅRS  JUBILEUM I     SøRVÅGEN

Teknologiske merkeår i Lofoten:

1861: norges første fisketelegraf. Lofotlinja med 170 km sjøkabler og linjer.
1906: nord Europas første trådløse telegraf mellom Værøy, røst og Sørvågen. 
1908: norges første trådløse skipsradio med Keiser Wilhelm som kunde.
1928. norges første trådløse telefon mellom Sørvågen, Hell og Værøy.
1946: norges første faste radiolinjesamband mellom Sørvågen, Værøy og røst.
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på Å. Direktør Ånund Haktorsen ga 
en interessant orientering om da-
gens moderne skipsradiosystemer. 
Det er satset over 100 millioner kro-
ner for trygging av skipstrafi kken 
langs kysten vår helt opp til Sval-
bard. Den kommersielle betydnin-
gen er også viktig. Han lanserte 
med stolthet den nye tjenesten VHF 
Data som gjør det mulig å bruke In-
ternett over VHF til sjøs for e-post 
og mye mer.

Lofotenkultur
Men midt i all teleteknologien 
stod Lofotkunstneren Johs. Røde 
opp og hyllet livsgrunnlaget i 
nord; havet, fi sken, folket og dyre-
livet. Og smeden i Sund smidde de 
svarte langhalsede skarvene i den 
glødende essa si. Sammen med 
tørrfi sken til Genova var de et 
uttrykk for et levende og bærekraftig 
Lofoten.

 

Lofotenkultur

- O, ville vår Herre
velsigne det Hav
og unde den Løcke
han fordum oss gav –
langt hen i Forfædrenes Minde.

-Hvor glædeligt var det
i Landet at boe –
hvor lystelig var det
på Vandet at roe;
naar folk kunne næringen fi nde!

Petter Dass 1690
  

Bønn for havet  (resitert av  Johs. Røde)

Det lukte fesk! Nei , det lukte pæng!

TRÅDLøST  100 ÅRS  JUBILEUM I     SøRVÅGEN

Teknologiske merkeår i Lofoten:

1861: norges første fi sketelegraf. Lofotlinja med 170 km sjøkabler og linjer.
1906: nord Europas første trådløse telegraf mellom Værøy, røst og Sørvågen. 
1908: norges første trådløse skipsradio med Keiser Wilhelm som kunde.
1928. norges første trådløse telefon mellom Sørvågen, Hell og Værøy.
1946: norges første faste radiolinjesamband mellom Sørvågen, Værøy og røst.
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i dette nummeret av Tele- 
pensjonisten starter markeds-
føringen av historieverket som er 
utgitt i forbindelse med Telenors 
150-årsjubileum. Det er bare å 
glede seg til lesningen. Bøkene 
selges til spesialpris til Telenors 
medarbeidere og pensjonister.

Selv hadde jeg glede av å være 
prosjektleder i sluttføringen, men 
selv om jeg bare var med kort tid 
i prosjektet, nøler jeg ikke med å  
anbefale totalresultatet. 
For pensjonister med lang tjeneste 
i Televerket/Telenor må dette bli 
interessant lesning - og titting. � 
– binds verke er nemlig rikt utstyrt 
med bilder og illustrasjoner som 
mange av telepensjonistene vil 
nikke gjenkjennende til.
Verket er et resultat av et tiårig  

forskningsprosjekt ved høgskolen BI 
i Oslo initiert av Tormod Hermansen, 
kalkulert til 10 millioner for 10- 
årsperioden. Forskerne har hatt 
stor glede av mange telepensjon-
ister som har delt sine minner og  
erfaringer med dem. Mest synlig av 
bidragsyterne har vært Bjørn Glad-
sø som har sittet i bokkomiteen. 
Forskerne har hatt full frihet i forhold 
til Telenor hva gjelder innholdet. Når 
det gjelder dokumentasjon av forsk-
ningen, har de måttet forholde seg 
til bokkomiteen. For å sikre uavhen-
gighet i forhold til oppdragsgiver 
har professorer ved tre nordiske 
universiteter og høgskoler utgjort 
flertallet. Telenor-kunnskapen har 
i tillegg til Bjørn vært representert 
ved Kjell Olav Mathisen fra Telenor 
R & D (FoU) samt Eli Hall og Anne 
Solberg fra Norsk Telemuseum.

Forfattere av de tre bindene har 
vært Harald Rinde – som dekket 
periodene fra starten til 1855.  
Harald Espelid har skrevet historien 
om årene 1920 til 1970, mens Lars 
Thue har skrevet om årene 1970 til 
2005.
Noen har kanskje registrert medie-
oppslag i det siste der det stilles 
spørsmål om innholdet i siste 
bind. Andre har også spurt seg om 
hvorfor verket ikke ble sluttført i 
jubileumsåret slik det var planlagt.  
Forsinkelsen skyldes at det tok ett år 
ekstra før bokkomiteen ble fornøyd 
med siste bind. Dette overskygger 
ikke at vi har fått en solid dokumen-
tasjon av norsk telekommunika-
sjonshistorie. 

Lykke til med lesningen!

TELEHISTORIEN ER HER
Kai Rosenberg
Konserndirektør i Telenor ASA

Forfattere: Harald Rinde, Harald Espeli og Lars Thue, Handelhøyskolen BI.  
Utgiver: Gyldendal Norsk Forlag.
Bøkene kan lånes på offentlige biblioteker eller kjøpes hos Norsk Telemuseum.      

Verket beskriver teleutviklingen i norge over 150 år fra telegrafi til internett. Det forteller mye mer enn 
Televerkets historie og gir et imponerende inntrykk med mye spennende lesning. Dagens telepensjonis-
ter har vært med på deler av historien, og jeg kan trygt anbefale dette innholdsrike historieverket.   

Starten
Bind I som dekker tidsrommet 1855-1920, forteller om den store 
betydningen som opprettelsen av Telegrafvesenet og senere tele-
fontjenesten, fikk for Norge, spesielt for handel, skipsfart og fiskerier.
Kvinner og status
Telegrafistene dannet kjernen blant Telegrafvesenets første personale 
og ble i stor utstrekning rekruttert fra ”de dannede klasser”, særskilt 
gjaldt dette kvinner. Telegrafstyret var et av de første yrker som ga 
muligheter til arbeid utenfor hjemmet for kvinner, og kvinnelige tel-
egrafister hadde høyere sosial status enn lærerinner og guvernanter. 

iMPOnErEnDE nY nOrSK 
TELEKOMMuniKaSJOnSHiSTOriE
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Private telefonselskaper
Mens telegrafen helt fra starten i 1855 var statlig (stat-
stelegrafen), var telefonen de første 20. årene overlatt 
til privat initiativ og drift. En rekke lokale telefonnett 
ble opprettet i 1880- og 90-årene. Etter hvert innså 
Tele-grafvesenet telefonens store betydning og de 
første rikstelefonlinjene ble opprettet i 1900, Kristiania- 
Bergen og Kristiania-Trondheim. 
Statsmonopolet
Allerede i 1881 vedtok Stortinget enerett til Staten for 
telegraf og telefon. Monopolet varte helt til 1997 og ble 
opphevet først i Tormod Hermansens direktørtid. Helt 
fra starten var Telegrafvesenet organisert som en �-led-
det organisasjon: Telegrafdirektør - inspektører - stas-
jonsbestyrere. Denne modellen ble særdeles seiglivet 
og først ”avlivet” i begynnelsen av 1990-årene!  
revolusjonerende trådløs telegrafi
Radiotelegrafiens inntog i Telegrafvesenet fikk stor 
betydning. Første radiotelegrafforbindelse ble oppret-
tet i Lofoten i 1906.  Gnistsenderen på Ullandhaug ved 
Stavanger ble bygget i 1919 for radioforbindelsen til 
Amerika. Den ble berømt og formidlet stor trafikk. Ra-
dioutstyr ombord i skip fikk etter hvert stor betydning 
for sikkerheten til sjøs.  
”Et telefonrike”
I telegrafloven av 1899 hadde staten v/Telegrafvesenet 
fått hjemmel for innløsing av private telefonanlegg. 
Under den tyske okkupasjonen ”benyttet” Telegraf-
styret sin noe friere stilling til å innløse et stort antall 
private telefonanlegg, men Norge ble ikke samlet til ett 
”telefonrike” før i 197�!

uforståelig politisk prioritering
Det er overraskende at de politiske myndigheter i de 
nærmeste etterkrigsårene ikke prioriterte teleutbyg-
gingen. Utbyggingen av telenettet var derfor begrenset 
i 1950- og 60-årene. Etter hvert som velstandsutviklin-
gen blant folk økte, ble etterspørselen etter privattele-
fon så stor at det oppsto lange ventelister som ikke ble 
avviklet før i midten av 1980-årene. 
Kampen om Kringkastingen 
I bind II (1920-70) gis fyldig omtale av Telegrafverkets 
forhold til kringkastingen. Telegrafstyret mente kring-
kastingen var deres domene. Men etter atskillig politisk 
strid ble NRK opprettet i 19��. Telegrafverket fikk ans-
var for den sendertekniske del av virksomheten. 
Manglende fremsynthet
I begynnelsen av 1950-årene skulle NATO bygge ut et 
militært kommunikasjonssystem basert på ny radio-
linjeteknologi. Telegrafverket hadde i motsetning til 
Forsvaret liten tro på radiolinjeteknologien.  Forsvarets 
fellessamband (FFSB) ble derfor opprettet og utførte 
radiolinjeutbyggingen i egen regi før Televerket kom 
på banen. 
De store sprangene
I bind III (1970-2005) beskrives digitaliseringen og  
idriftsettingen av den første digitale sentralen i 1986. 
Fristilling av Televerket fra statlig styring og opp- 
rettelsen av Telenor A/S i 199� står sentralt. Markeds-
messig tenking og endring til selvfinansiering og 
konkurranse, ble melodien. Forfatteren kaller dette den 
nyliberale orden. Dermed er vi inne i vår tid som vi er 
velkjent med.

Odd Kjølstad                                                                                            
             

Telefonsentralen i Christiania  1880 
Norsk Telemuseum
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 - En leder må være interessert og engasjert for å 
lykkes. Halvhjertethet leder ingensteds hen! aslaug 
har sammen med sitt styre drevet Bergensforenin-
gen i 9 år med sterkt engasjement og høy innsats. 
–Jeg er fortsatt forelsket i foreningen, selv om jeg 
ikke er leder lenger, sier hun. nå er et nytt styre på 
plass som hun har store forventninger til. De har 
overtatt en veldrevet forening med 410 medlem-
mer med god økonomi og et bredt spektrum av 
aktiviteter.

“De solgte arvesølvet”
Vi møttes foran den flotte Telebygningen i sentrum 
av Bergen en lørdag formiddag i midten av mai. Ber-
genserne forberedte byen sin til 17. mai. Tulipanene 
stod i fullt flor og de japanske kirsebærtrærne langs 
Lille Lungegårdsvannet var rene åpenbaringer i sin 
rosa fargeprakt.
Aslaug ser opp på den praktfulle gamle arbeidsplassen 
sin og utbryter med bergensk indignasjon – tenk deg, 
de solgte den, de solgte arvesølvet!
Som mange andre begynte Aslaug på rikstelefonen, 
men deretter ble det personal- og lønnsavdelingen. 
Der ble hun kjent med mange av pensjonistene som 
da var yrkesaktive.
Det fikk hun senere mye glede av som leder av Pens-
jonistforeningen.

”Det er viktig å ta vare på hverandre”
 - Vi er til for medlemmene. Derfor er det viktig å finne 
aktiviteter som engasjerer og tar vare på medlemmene, 
også når de blir så gamle at de ikke kommer til møtene 
våre lengre.
- Styret fjernet bingoutstyret da vi overtok for snart 10 
år siden. Det skjedde ikke uten protester, men vi ønsket 
noe mer enn bingo og kaffe på møtene. - Det ble engas-
jert spennende foredragsholdere for at medlemmene 
skulle få ”påfyll” på møtene. - Hvert år arrangerer vi 
turer lokalt i inn- og utland, som er veldig populære. 
- En annen viktig aktivitet er kontakt - og besøksvirk-
somheten vår. Vi setter opp lister over medlemmer 
som vi vet sitter hjemme og trenger kontakt. Så ring-
er vi dem jevnlig og besøker dem også. Det setter de 
umåtelig pris på.  

ASLAUG HELLEVANG - 
EN LEDER MED BERGENSK GLøD 
FOR MEDLEMMENE.

Bergen i mai
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Medlemsrekruttering
- Vi driver en aktiv medlemsrekruttering her i Bergen. 
Vi har mange unge pensjonister, derfor har jeg tro på 
foreningen vår. Men vi må nok likevel se i øynene at 
medlemstallet kan synke på sikt slik Telenor er organi-
sert i dag. Oppsplitting og salg av forretningsområder, 
sentralisering og mindre tilhørlighet til Telenor for de 
ansatte, er ikke bra for rekrutteringen.

Kampsaker
- Vi støtter opp om tiltak i lokalmiljøet som kjemper for 
eldresaken. Her i Bergen har vi en liten organisasjon 
”Kamp for eldre”. Den består av frivillige kvinner som 
kjemper for eldres rettigheter. Snart drar de til møte 
med regjeringen i Oslo for å ta opp den feilslåtte sats-
ningen på omsorgsboliger uten betjening. De ønsker 
seg sykehjem. 

Telenor var raus
- Tormod Hermansen var raus med pensjonistene. Han 
respekterte hva vi har gjort for Telenor. Nåværende 
ledere har ikke samme sansen for pensjonister synes 
jeg. I dag sloss vi med musikkorps og andre aktiviteter 
om kulturmidlene i Telenor. Vi stiller lengre bak i køen. 
Forstå det den som vil.

Madammen og mannen
Det er en smilende, sjarmerende og energisk bergens-
dame jeg har intervjuet. Jeg forstår godt at Aslaug har 
vært en drivkraft i pensjonistforeningen i Bergen.
-Men, spørr jeg til slutt, - hva sier mannen din til det 
sterke engasjementet ditt? Det må vel kreve mye tid?
 - Få madammen ut så hun får brukt energien sin, sier 
mannen min. Det hadde ikke gått uten støtte fra en for-
ståelsesfull mann. Jeg er han uendelig takknemlig!

 Sjur Malm

Aslaug Hellevang
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Vi så henne på lang lei der hun 
kom gående mot oss på stien. 
Hun gikk med raske energiske 
skritt, kanskje litt ustødig, men 
stavene holdt henne på stø kurs. 
Slik hadde vi møtt henne mange 
ganger før i de siste årene. nå var 
hun 86.

En levende ”hulder”
Hun så ut som en gammel hulder 
klipt ut av eventyrene med krum 
nese og det grå håret som en strit-
tende protest under den runde 
topplua. Da vi omsider møttes satte 
hun de skarpe og stålgrå øynene i 
oss som hun lurte på hvem vi var, 
men det visste hun. - Hvordan går 
det med Ole? - Han var en liten 
opprører da jeg hadde han i klassen. 
Hun har ikke tid til å vente på svaret. 
Det var så mange ting som opptok 
henne, en ”ung” dame – alene på tur 
på stien.
- Vet dere at jeg ble fratatt sertifi ka-
tet i forrige måned. Noen hadde sett 
meg slurvekjøre i en rundkjøring og 
ringte politiet. Synd, men det var 
noen fl otte politikonstabler som 
kom hjem til meg.  Jøss, hun har 
fortsatt sansen. 
- Men vet dere hva jeg gjorde. Jeg 
satte meg ned og leste trafi kk-
reglene på nytt, gikk opp til ny prøve 
og klarte det! I gleden kjørte jeg 
riktig langturer til Jotunheimen og 
Rondane og gikk noen fl otte turer i 
fjellheimen. 

En trøndersk opprører
- É du trønder du? Det é æ å. Hun 
setter de våkne øynene i meg. - Vet 
du at Trondhjem var den sentrale 
kulturbyen i Norge under Opplys-
ningstiden i det 18 århundre?  Da 
ble Det Konglige Vitenskapernes 
Selskap etablert i 1760. Da var eng-
elsk og fransk vanlige språk blant 
byens opplyste borgere. Det kan 
vi trøndere være stolte av!  Jeg 
stusser, spørrende? Hvorfor den in-

teressen for Opplysningstiden? Jo, 
naturligvis, det strutter jo ungdom-
melig protest av henne der hun står 
og stamper stavene i bakken.  Op-
plysningstiden var jo et opprør mot 
religiøse dogmer og autoriteter, 
nesten som i dag. 

Kister med konjakk og whisky
- Har dere barnebarn?” Hun ser spør-
rende på oss. 
- Vet dere hva jeg har, en liten kiste 
for hvert av barnebarna mine. I de 
legger jeg kjære ting som de skal få 
når jeg ”ligger der”. Hun legger fi n-
geren demonstrativt under nesen 
og presser den oppover. - På top-
pen ligger det en god fl aske kon-
jakk i hver av kistene. Forresten, nå 
må jeg bytte ut en av fl askene til 
whisky fordi sønnesønnen min tok 
eksamen ved Sjøkrigsskolen i går 
- og sjøfolk skal ha whisky, ikke 
sant!

 

Så siterer hun plutselig:

Venner 
lad os drikke
og se på hinanden.
Spar ikke på vennlighet.
Vi vet ikke hvem af os
der først bliver til ingen
eller noget ufattelig andet.
Men i dag kan vi nå hinanden
og høre hinandens latter.
Det må vi benytte oss av.
Drikk du, 
men langsomt - oppmerksomt.
Spar ikke på angst og vennlighet.
    
Benny Andersen (dansk dikter)

Vi lytter beundrende. ønsket 
kommer til oss om å bli like klar, like 
opprørsk og like opplyst i vår 
alderdom.

   sjm

“Ung” dame - alene på stien
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Dette blir kanskje første innlegget til HOBBYSPALTEN, 
som et lite eksempel på hvordan jeg oppfatter den kan 
bli, mens andre kan ha en annen innfallsvinkel. Det er 
bare positivt. Før jeg pensjonerte meg i 199�, hadde  
jeg forberedt meg mentalt i god tid på å hoppe av  
karusellen, og jeg sluttet i gamle TELEVERKET, ikke  
Telenor, vel å merke!

Gammel smalfilm
Jeg startet med smalfilm i 1960, da vår førstefødte 
var på veg. Og kameraet ble flittig brukt også i annen  
sammenheng, og spesielt i de � årene jeg var på 
Røst som ”gammeldags” telegrafbestyrer. Her var det  
motiv en gros, og ble til en egen film om folket og livet 
der ute. Da jeg i 199� fikk god tid, gjorde jeg forsøk på 
overføring fra smalfilm til video, men var ikke fornøyd 
med det analoge utstyret, og ventet på digitalkamera-
ets fødsel. Med digitalkamera ble jeg fornøyd, og dette 
har jeg fortsatt med.

nye digitale medier
Både familie og venner med gamle smalfilmruller har 
fått hjelp til å bringe disse over til dagens medier, VHS, 
SVHS eller DVD.  Bare et fåtall trekker i dag fram den 
gamle filmfremviseren og lerretet, blender vinduene og 
slokker lyset, som vi gjorde før.

I dag kan det konverterte produktet bli lydfilm, med 
kommentarer og bakgrunnsmusikk etter ønske, og 
noen har til og med lydkassett med opptak av barna. 
Den dubbes inn.

Digitalisering av Gamle Tromsø 
Det siste prosjektet jeg har holdt på med siden juni 
2005, er smalfilmer fra gamle Tromsø. Eieren av filmene 
er i dag 8� år, og startet i 60-årene med dokumentering 
av gater, hus, mennesker og hendelser i byen. Denne 
verdifulle historiske dokumentasjonen må absolutt tas 
vare på og gjøres tilgjengelig med dagens medieutstyr. 
Vi har allerede begynt å vise disse filmene på byens  
eldresentrum Heracleum, til godt voksne Tromsø-
væringer og interesserte til stor begeistring.

Hobbykontakt
Hobbyspalten bør også kunne være en kilde til at de 
som driver med samme hobby kan fåkontakt med 
hverandre, kanskje treffes, og få impulser og nye ideer.
Ble DU nå interessert i å berette litt om deg selv og din 
hobby, send et lite innlegg til bladet.

Hilsen 
Roar 

Telepensjonistene Tromsø
e-mail: roar.a.johannessen@bigfoot.com 

MIN HOBBY 
Roar Johannessen

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀

Vitse makeren Bjørg Westgaard Hansen har sendt oss en  vits

Pensjonistvits?
En mann oppsøkte sin lege og fortalte at han ikke klarte sine 
ekteskapelige forpliktelser.
- Det kan vi gjøre noe med, sa legen. - Men det er dyrt. Vi kan sende 
deg på kurs og det koster 10000 kroner, eller vi kan foreta et lite 
inngrep og det koster �0000 kroner. Det er mye penger, så du får 
diskutere det min din kone. 
Etter noen dager kom mannen tilbake til legen som spurte om 
han og kona var blitt enige.
- Vi ble enige om å pusse opp kjøkkenet, svarte mannen.
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NYTT FRA LOKALFORENINGENE 

Ny leder i Kristiansand
Som ny leder i foreningen i Kristiansand hadde jeg gleden av å være til 
stede på Lederkonferansen i Oslo 27.- 28. april. Det var lærerikt og inspir-
erende å treffe nye mennesker og knytte kontakter med ledere fra alle 
kanter av landet.
Jeg nevnte jeg var ny leder, og her må jeg innrømme at jeg ikke tidligere 
har hatt noen tilknytning til Telenor. Jeg er utdannet malermester, men 
har vært medlem i foreningen vår i 5 – 6 år, gjennom min kone.
Som ”outsider” kan man jo spørre seg hva jeg kan gjøre som led-
er? Men sammen med et godt kvalifi sert styre mener jeg at jeg har 
en del ting å tilføre foreningen vår. Jeg ser kanskje ting fra en an-
nen vinkel, og det er med spenning og forventning jeg vil arbeide 
videre med foreningen vår som består av oppegående 
ressurssterke medlemmer.

Med ønske om en god sommer!
Kjell Moy

TELEPENSJONISTENE 
PÅ RINGERIKE
Telepensjonistene Ringerike ble stiftet 15. oktober 
1995.12. desember feiret vi 10års jubileum på Rustad 
kaffe, Sokna. Jubileet ble feiret med god mat, musikk, 
dans og blomster til tre personer som var med ved 
stiftelsen. I 2005 reiste vi på � turer. Vi besøkte Hadeland 
Glassverk og Telenor på Fornebu. På sommeren besøkte 
vi Molde og til jul reiste vi til Danmark. Årsmøtet vårt ble 
holdt i Stjernekafeen, Blå Kors 2�. februar. Telepensjon-
istene Ringerike har �9 medlemmer, og gjennomførte 6 
medlemsmøter i 2005.
Det er godt fremmøte til møtene.

Hilsen Liv Bjarkøy

Vårens vakreste eventyr 
i Bergen.
Telepensjonistene i Bergen slo til med hatteparade på sitt møte 18. april. 
Mange hadde funnet veien til møtelokalet, de fl este med hodeplagget 
diskret i en plastpose for å iføre seg hodepryden i garderoben. Forståelig 
det, ettersom noen av kreasjonene unektelig hadde vakt en viss oppsikt 
på byen.
De tre beste ”hatteekvipasjene” ble premiert. Reidar Aldal var eneste 
mann i damehatt. Han stilte i oldemors sorte hatt med lange bånd og 
lignet til forveksling en hippi fra 60-årene. Den mest originale hatten 
hadde Oddrun Haga. Med hjelm, horn og diverse pynt var hun Møyfrid i 
”Hårek”. Den mest elegante hatten var Bjørg Blomdal iført en nydelig hatt 
med strutsefjær og blomster.

Berit Nylund

Gratulerer Stavanger!
Vi fylte �0 år 26. februar og markerte dagen med en enkel 
tilstelning på februarmøtet vårt. 50 medlemmer hadde 
tegnet seg til festen, men et kraftig uvær med masse snø 
og vind gjorde at mange fant det best å være hjemme.
Leder Marit Torkildsen ønsket velkommen og Liv 
Svendsen leste ord for dagen. Marit leste den fi ne prolo-
gen til 25 årsjubileet av Johanna Hauge. Per Andreassen 
fortalte vitser, Annelise Jørgensen leste et intervju med 
Johan Faltinsen da han var telegrafbud for 25 år siden og 
Frida Dahlberg hadde noen betraktninger om pensjons-
tilværelsen. Det var allsang og gratisutlodning, og alle 
koste seg med smørbrød og kaker til kaffen.

Hilsen Liv Arnesen, Sekretær
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når våren kommer slippes bufeet ut for å kunne nyte 
sommeren etter vinterens innestengte tilværelse. 
Vi fant at dette var en god skikk og gjorde likeså.

Vår forening omfatter 18 kommuner og � byer og 
må tilpasse seg disse naturgitte betingelsene. Det vil 
bl.a. si at felles møteaktivitet med dertil hyggelige og 
nyttige innslag stort sett må begrenses til årsmøtene. 
Styremøtene blir gjennomført som telefonkonferanser. 
Men foreningen har funnet aktiviteter som passer til de 
naturgitte forutsetningene, bl.a. felles turer.

Nå har vi vært på et 2-dagers besøk på Vega, som har 
verdensarvstatus. Det ble en tur noe annerledes enn 
de vi har opplevd tidligere. Vega er på mange måter et 
”annerledesland” og det absolutt beste stedet å oppleve 
våren på. Det var vår overalt! På bakken, i lufta, i planter 

og trær! Naturen formelig boblet over av knoppskyting 
og klorofyll. Det var et fugleliv som ikke kan beskrives! 
Flokker med gjess, ender, tjeld, måker og spove slåss 
om hekkeplasser og revir. Og ærfuglene drev med sitt, 
lykkelig uvitende om sin rolle for Vegas viktige status.  

Vega Havhotell var en historie for seg selv med nydelig 
beliggenhet. En hyggelig betjening, med mesterkokk 
og vinekspert Jon Aga i spissen, sørger både for vin og 
matopplevelser av det sjeldne. Altså; en hyggelig vår-
tur for vinterfl ate pensjonistbatterier som ga ny energi 
foran sommeren. 

Evald Hagenes.

Oslo er eldst!
Vår forening er den eldste pensjonistforeningen i 
Televerket/Telenor. Vi feirer 50 års jubileum neste høst.
Foreningen var den eneste i sitt slag i etaten i 1� år, 
da kom Trondheim og Bergen. Vårt eget forbund ble 
dannet i 1976, og er altså 19 år yngre enn oss. Vi har 
52� medlemmer, men da medlemstallet synker, er 
rekruttering en av våre viktigste oppgaver.

Vi har våre møter i Kongensgt.8 og deler lokaler med 
Forbundet og Sentrale enheter. Hver tirsdag har vi åpen 
stue med kaffe og kaker. Den siste onsdagen i måneden 
er det medlemsmøte.  To ganger om året har vi utvidet 
servering med varm mat og musikk 
 I tillegg til foreningssaker har vi foredrag, kåserier, 
orientering om turene våre, og andre aktiviteter. Vi 
har også utlodning. Dette er populært, medlemmene er 
svært fl inke til både å ta med gevinster og kjøpe lodd.

Vi arrangerer turer 
innenlands og utenlands. 
I år har vi allerede vært i 
København og Kiel. Tur til 
Bornholm, Løten brenneri 
og festspilltur til Gålå med 
Peer Gynt går i sommer. 
Av andre aktiviteter har vi 
trimgruppe, byvandring, 
teaterbesøk og bridge.
Vi har mange fl inke som hjelper til å gjøre det hyggelig 
for våre medlemmer.
Som pensjonister er det vårt privilegium ikke bare å 
nytte tiden, men også å nyte den.
Vi trives!

Eva-Marie Kvelland
Leder

HELGELAND TELEPENSJONISTFORENING 
PÅ VÅRSLIPP TIL VERDENSARVEN.
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arEnDaL Bjørg Berli Sandnes �812 Kongshavn �7 08 82 71
BErGEn Inger J. Klementsen Postboks 7150 5020 Bergen 91 79 26 55

BODØ/SaLTEn Nils Bøe Tjeldberget 11 /LE �01 8012 Bodø 75 58 11 68
DraMMEn Odd Nålby Tors vei �8 B �0�0 Drammen �2 81 00 25

GJØViK Bjørn Kjensberg Frants Olsensv. 11 2817 Gjøvik 61 17 �9 09
GLåMDaL Jan H. Andreassen Blomstervn. �7 2208 Kongsvinger 62 81 59 �0

GuDBranDSDaL Magnhild Syrrist Storg. 8 2670 Otta 61 2� 0� 98
HaMar Bjørn Pettersen Delfi nen 17 A 2�15 Hamar 62 52 �5 11

HarSTaD OG OMEGn Bodil Hanssen Stokkemyrvn. �� D 9�09 Harstad 77 07 �6 0�
HauGESunD Arne Fosse Hervikvn. 10 D 5521 Haugesund 52 71 65 50
HELGELanD Evald Hagenes Veslefrikkvn. 1� 8800 Sandnessjøen 75 0� �� ��

KriSTianSanD Kjell Moy Seljeveien 29 �622 Kristiansand �8 01 16 81
KriSTianSunD Gerd Ohr Sørsundvn. 28 6507 Kristiansund 71 67 12 06

LarViK øivind Jensen Jegersborggt. 8 C �257 Larvik �� 1� 09 82
LEVanGEr Sigrun Moe Rognhaug 7600 Levanger 7� 08 1� 62

LiLLEHaMMEr Else Doseth Frødingfaret 8 261� Lillehammer 61 25 0� 15
LiLLESTrØM Aud Marwell Myrvang Sundg. 20 2081 Eidsvoll 6� 96 �5 5�

LOfOTEn Kjell Tetlie Postboks 2 8�09 Kabelvåg 76 07 8� 12
MOLDE Sigrid Jordhøy Torbjørnsv. 1� 6�29 Molde 71 25 �� 1�

naMSOS Randi Langås Vasshusvn. 2 7800 Namsos 7� 27 50 68
narViK OG OMEGn Åse Hå konsen Arbeiderv. 101 A 8516 Narvik 76 9� �5 8�

OSLO Eva-Marie Kvelland Vektervn. 7� 0681 Oslo 22 19 76 90
rinGEriKE Halvard Solberg Krokenvn. 16 �515 Hønefoss �2 12 27 09

SanDEfJOrD Arne Svanberg Asnesodden 18 �222 Sandefjord �� �7 �0 ��
SEnTraLE EnHETEr Magnhild Sletbak Fossumhavene 58 1�59 Eiksmarka 67 1� �1 77

SKiEn Liv Berit Aadna Hollavn. 105 �729 Skien �5 5� 27 80
SOGn OG fJOrDanE Dagunn Klakegg Postboks 168 6801 Førde 57 82 1� 21

STaVanGEr Marit Torkildsen Regimentvn. 80 �0�5 Hafrsfjord 51 55 16 66
STEinKJEr Sverre Steinstad Sundsnesvn. �5 7670 Inderøy 7� 15 �2 26

TrOMSØ Anne-Berit Aune Utsikten 78 9018 Tromsø 77 67 51 00
TrOnDHEiM Ole J. Sandbekkhaug Anton Bergsv. �8 7099 Flatåsen 72 8� 98 02

TØnSBErG Unni Due Rosenblad Nedre Bogenv. �� �12� Tønsberg �� �2 �5 1�
VaLDrES Astri Jodalen øvrevn. �� 2900 Fagernes 61 �6 00 59
ØSTfOLD Karsten Karlsen Skogfaret �� 1621 Gressvik 69 �2 72 27
åLESunD Oddveig Saure ørnetua 12 6009 Ålesund 70 1� 78 �0

MELD DEG inn i DiTT HJEMSTEDS TELEPEnSJOniSTfOrEninG
Her møter du venner og kolleger og oppfrisker gamle minner.

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 1�2 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.

Normalpris for settet hos bokhandlerne er 1197 kr.
TILBUD

FORENINGSNUMMER OG ADRESSER
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 Telepensjonistenes Landsforbund er 30 år.
28 mai 1976 ble Telepensjonistenes Landsforbund stiftet. Dette var 19 år etter Osloforeningen, 
som er den eldste i landet. Det var 5 lokalforeninger med 600 medlemmer fra starten i 1976. I dag 
består Forbundet av �5 foreninger med over �500 medlemmer. 
Forbundets første formann var en av stifterne, Terje Opsann. Han var formann i hele 9 år og en 
betydelig drivkraft i oppbyggingen av Forbundet. Dagens formann er den 10 i rekken av driftige 
formenn. I de �0 årene Landsforbundet har eksistert har de raske omveltningene av Televerket og 
Telenors virksomhet bydd på store utfordringer. Det er derfor fl ott å oppleve et høyst oppegående 
og slagkraftig Forbund som har mange viktige saker å ivareta for medlemmene. Grunnlaget for 
Forbundets drift er levende og aktive lokalforeninger og et godt forhold til Telenor. Begge disse 
forutsetningene er til stede i fullt monn fordi interessen og innsatsen blant medlemmene er stor. 
Derfor er det ekstra gledelig når Landsforbundet er blitt �0 år. Gratulerer!

 LEDER Dagfi nn Skarbøvik, Ryenbergvn 7� B, 0677 Oslo Tlf. 22 57 22 12

 NESTLEDER Arnulf Krokan, Haldenv. 9, 1�87 Asker  66 78 �5 ��

 SEKRETÆR Kjell Ivar Tangen, Lutvannsv. �, 0676 Oslo  22 �0 72 29

 KASSERER Ragnhild Møklebust, Ekranvn.  7C, 0756 Oslo  22 50 �8 19

 STYREMEDLEMMER Bjarne Ulvang, Myrholtet 2�2, 51�2 Fyllingsdalen  55 16 �8 65

  Gerd Blomstrand Kristensen, Tjeldberget 11/LE �10, 8012 Bodø  75 58 11 68

  Anne-Berit Aune, Utsikten 78, 9018 Tromsø  77 67 51 00

 VARAMEDLEMMER Elisabeth Augland, Koggevn. 62, �62� Kristiansand  �8 08 52 78

  Jan H. Andreassen, Blomstervn. �7, 2208 Kongsvinger  62 81 59 �0

  Sverre Steinstad, Sundsnesvn. �5, 7670 Inderøy  7� 15 �2 26

 REVISOR Kjell Berglie, Selvbyggervn. 127, 0591 Oslo  22 65 �0 05

  Reidun Sandnes, Låvevn. 50, 0682 Oslo  22 26 �9 80

 VARAREVISOR Edgar Roli, Krokusv. �0, 1�75 Finstadjordet  67 90 27 0�

 REDAKTøR Sjur Malm, Konglestien 6,  ��00 Lier Tlf. �2 8� 0� 0�
  e-post: sjur@malm.net Mob:  900 28 726
 WEB-REDAKTøR Per Refsem, Nils Knudsens vei 2B, 20�0 Kløfta Tlf. 6� 97 68 ��
   Mob: 905 00 5��

LANDSSTYRET

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
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JaMBO KEnYa – HEi KEnYa!!!
Kjell Ivar Tangen
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Returadresse:
Telepensjonistenes
Landsforbund
1331 Fornebu

Giraff i Masai Mara

En liten masai kriger

Sentrale Enheter har vært på 10 
dagers opplevelsestur til Kenya. 
natur, mennesker og overnat-
tingssteder var topp. Vi så alle 
”dyrene i afrika”. fantastisk, det 
må bare oppleves. 

Jeg så elefanten i hvitøyet, 
nesten.
Første stopp etter Europa var  
Nairobi. Derfra dro vi til Aberdare 
nasjonalpark. Ferden gikk gjennom 
områder med kaffe-, mango-, anan-
as- og banandyrking. Etter � timer 
ankom vi ”hotell” The Ark som lig-
ger ved et vannhull inne i nasjonal- 
parken. Overraskelsen var stor da 
jeg åpnet hotellvinduet og stirret 
rett inn i øynene på en stor og vill 
afrikansk elefant. 

a nice cup of tea og rosa 
flamingoer.
Neste morgen forlot vi Aberdare. 
Mount Kenya åpenbarte seg i all 
sin prakt. Dagens mål var Nakuru  
nasjonalpark. Vi sikret oss diplomer 
når vi krysset ekvator og kjørte ned 
i Rift Valley, verdens lengste dal. 
Vi sjekket inn på Savora Lion Hill.  

I området rundt var det en skog av 
yellow fever trees. Engelskmennene 
trodde i sin tid at treet og ikke  
myggen, var årsaken til gul feber 
og malaria. På ettermiddagen dro 
vi til Lake Nakuru som er en salt 
innlandssjø med rosa flamingoer i 
tusentall. Den rosa fargen får de av 
de rødgrønne algene i sjøen, som er 
en hovedrett til disse fuglene. 

På sporet til ”Tore på sporet”.
Neste dag satte vi kursen mot Thes-
salia, en nedlagt norsk misjonssta-
sjon. På Thessalia drives en primary 
school, en førskole og et barnehjem. 
Elevene underholdt med dans, 
sang og diktlesing.. Ett par uker 
før oss hadde en annen ”berømt” 
nordmann besøkt stedet, nemlig 
”Tore på sporet”. Vi besøkte noen av 
stammene i området og fikk oss en 
dans med disse glade menneskene.
. 
Krokodiller og flodhester.
Tidlig neste morgen gikk turen 
til Masai Mara. Vi dro ut på de  
endeløse gresslettene i Masai Mara 
på game drive, og opplevelsene lot 
ikke vente på seg. De stod nærmest 

i kø. Det mest spektakulære var nok 
geparden som nettopp hadde felt 
en antilope. Dyrelivet og størrelsen 
på disse enorme gresslettene var en 
opplevelse i seg selv. I elven Mara på 
grensen til Tanzania fikk vi oppleve 
krokodillene og flodhestene. 

Kenyas businessmen
Masaiene lever av kvegdrift og er 
lett synlige i sine karakteristiske 
røde kapper ute på savannen.  
Masaiene er utrolig modige og  
lojale og selv løvene har respekt for 
dem, men de er også smarte forret-
ningsfolk og tjener store penger på 
turismen. 

Karen Blixen og nairobi.
Neste dag startet vi tilbaketuren til 
Nairobi. Første mål her var en om-
visning på Karen Blixens farm som 
ligger i utkanten av Nairobi. Deretter 
fortsatte vi til hotellet Neste dag var 
til egen disposisjon i Nairobi. Den 
ble en flott avslutning på en særde-
les vellykket og opplevelsesrik tur. 
  


