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Den nye forbundslederen Medalje til Nils Sikker på data

Berit Olafsen teller stemmer på 
Telepensjonistenes Landsmøte



 

Kjære televenner og 
samarbeidsparter!
Det er en tid for alt og nå er tiden inne for at 
«klubben» skal overlates til min etterfølger og 
jeg kan se tilbake på et langt liv som tillitsvalgt.  
Medregnet mine år som forbundsleder av tidligere 
KTTL, blir det i sum omtrent 20 år. Det er med stor 
tilfredshet jeg oppsummerer og kjenner på stolthet 
over å ha hatt det privilegiet å ha fått representere 
så mange flotte og dyktige telemennesker. Jeg 
blir kanskje den siste personen som ikke har mine 
venner som likes på Facebook, Twitter eller andre 
sosiale medium, men mine gode venner forblir 
venner for livet og mange er de som har fått plass 
i livets «minnebok»! 

Jeg takker mine gode kolleger og samarbeidsparter 
i Telenor som på alle måter har gjort livet både 
rikere og lærerikt. Sporadisk kan læringskurven ha 
vært rimelig bratt og adrenalinet på høygir, men 
når målene nås og resultatet er tilfredsstillende, 
glemmes bekymringer og eventuelle ergrelser. 
En stor takk til venner i tidligere Televerket og nå 
i Telenor!

En stor takk går også til Pensjonistforbundets 
ledelse og stab – dyktige mennesker som hver 
dag kjemper mot urettferdighet ovenfor pensjon-
istenes ve og vel. De står på for å få bedret vilkårene 
for alle landets pensjonister – en kamp som ikke 
alltid blir forstått og satt like stor pris på. Slik kan 
organisasjonslivet fortone seg fra «yttersiden» og 
innsatsen blir ikke alltid kronet bare med hederlig 
omtale og takk. Jeg vet imidlertid at uten Pensjon-
istforbundets innsats, ville vi som pensjonister hatt 
en helt annen tilværelse enn den vi har i dag. Takk 
til Borge, Harald, Rune og hele den flotte gjengen!

Hvis noen av leserne er bekymret for at jeg skal få 
abstinensproblemer, kan jeg trøste dere med at 
mitt interesseområde er særdeles bredt og tiden 
skal i første omgang brukes til å ta igjen et visst 
etterslep innenfor området nytte og hygge!

Jeg ønsker Telepensjonistenes Landsforbund alt 
godt og lykke til med et meget viktig arbeid for 
telefolket!

Med vennlig hilsen
Anni Milward, 

Forhenværende forbundsleder
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Landsmøtet 2015 setter strek for mine år 
som forbundsleder, og jeg benytter derfor 
anledningen til å oppsummere status på 
noen av de viktigste saksområdene som 
er grunnlaget for vår virksomhet.

Hovedtema på Landsmøtet 2013 var i det 
vesentligste økonomiske bekymringer, 
og det lå som en klam hånd over oss 
alle. Heldigvis har vi greid å snu denne 
situasjonen og kan i dag vurdere både 
fortid og fremtid ut fra et mer positivt 
perspektiv. Det innebærer ikke at frem-
tiden vil være fri for utfordringer.

Takket være sponsoravtalen med Telenor 
Norge, med prolongering av avtalen om 
årlig støtte, har Landsstyret foreløpig 
parkert «økonomiske bekymringer», og 
vi mener nå at Landsforbundet har et 
rimelig godt økonomisk grunnlag for 
driften de nærmeste årene. 

Takk til Landsstyret og de lokale 
styrene
Som Landsstyrets leder har jeg hatt nære 
medarbeidere som på alle måter har tatt 
ansvar både for egne saksområder og for 
helheten. Arbeidsutvalget har utført det 
meste av arbeidet hjemmefra og har som 
hovedregel møttes en gang i måneden til 
fysisk møte. Øvrige medlemmer av Lands-
styret har også vist aktivt engasjement, 
tatt ansvar på beste måte, og har bidratt 
til at Styret samlet fikk gode vedtak.

Åpenhet, ærlig kommunikasjon og godt 
samarbeid har dermed gitt trivsel og 
trygghet i kollegiet. Arbeidsutvalget har 
etter beste evne forsøkt å legge et best 
mulig grunnlag for felles forståelse og 
eventuelt finne alternative veivalg i saker 
av særlig vanskelighetsgrad. Målet har 
vært at alle styremedlemmene skulle 

være kjent med fakta og virkninger, pluss 
og minus av vedtakene. Som kjent er det 
alltid konsekvenser av de valgene vi gjør. 
Arbeidsutvalget som Forbundets «admi-
nistrasjon», plikter å sørge for at et samlet 
styre så langt det er mulig har det samme 
utgangspunktet når sakene skal realitets-
behandles.

Det er en overdrivelse hvis jeg sier at 
vervet som forbundsleder alltid har vært 
en dans på roser i et bedagelig tempo! 
Vervet gir imidlertid store muligheter 
for den enkelte leder til selv å forme 
oppgaver og innhold ut fra vedtatte 
rammevilkår for styring og fullmakter 
gitt av Landsmøtene. Tempo er imidlertid 
vanskelig å styre, det varierer gjennom 
året og ikke minst må tempo og arbeids-
mengde sees opp mot den til enhver tid 
sittende regjering og sammensetningen 
her. Som representant for en partipolitisk 
uavhengig organisasjon må man alltid ha 
dette for øyet og sette sak foran person-
lige oppfatninger. For egen del har det 
også vært viktig for meg å beholde min 
integritet – det har heldigvis ikke vært 
noe problem!
 
Jeg takker alle Landsstyrets medlemmer 
og dere i salen som har gjort lederjobben 
både interessant og meningsfull – tusen 
takk for all støtte og gode bidrag under-
veis!

SAKO - Pensjonistforbundet
Forbundet har også et meget godt samar-
beid med Pensjonistforbundet gjennom 
Samarbeidskomiteen SAKO. Alle høringer 
fra regjeringen sendes til Pensjonistfor-
bundet og vi sender våre svar hit. Erfa-
ringen viser at våre svar alltid blir tatt 
hensyn til i svar fra Pensjonistforbundet, og 
vi er respektert som et forbund som alltid 

svarer på saker som berører våre interesse-
områder. Pensjonistforbundet innhenter 
alltid SAKO-forbundenes kommentarer 
før de svarer på høringer eller behandler 
saker. Samarbeidet må dermed sies å være 
særdeles nyttig for oss.

Medlemmene i TPL
Organisasjonen vår ble stiftet 28. mai 
1976, og vi er faktisk 39 år på Landsmø-
tets siste dag!

Medlemmene våre spenner over 3 gene-
rasjoner. Det eldste medlemmet er iht. 
vårt medlemsregister født i 1912 og er 
medlem i Hamar lokalforening – 103 år!

Det er dermed naturgitt at vi har et stort 
antall medlemmer i avgang for hvert år, 
og det er en realitet at vi ut fra aldersfor-
deling kan forvente at avgangen vil øke 
de nærmeste årene.

Vi har vår virksomhet innenfor et 
begrenset marked. Erfaringen viser imid-
lertid at ikke alle lokalforeningene klarer 
å benytte den markedstilgangen som 
allerede eksisterer – og dermed er det 
fremdeles et stort potensial som burde 
vært medlemmer hos oss.
 
Årsaken til denne situasjonen kan være 
sammensatt, men muligheter synes ikke å 
bli utnyttet godt nok. Her må hver enkelt 
lokalforening ut i markedet og ta kontakt 
med tidligere kolleger og huske at hjem-
mesider er et virkningsfullt markedsfø-
ringstiltak!

Landsstyret ser denne situasjonen som 
fremtidens største utfordring. Vi trenger 
som kjent et krafttak på vervefronten for 
å kompensere for den avgangen vi både 
har og kan forvente i årene fremover.

33

Forbundsleder Anni Milwards åpningstale på landsmøtet

Forbundsleder Anni Milward åpnet landsmøtet. Hun ønsket alle hjertelig 
velkommen til møtet og fortsatte med en oversikt over viktige saker i 
lands-møteperioden. Hun gikk nøye inn i alle sider av forbundets virk-
somhet. Det vil ta for stor plass å trykke hele talen, men nedenfor er gitt 
utdrag av de viktigste sakene:

KJÆRE ALLE SAMMEN - 
GODE VENNER!

Foto Gunhild Skoglund
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Arne Jenssen, den nye forbundslederen i 
Telepensjonistenes Landsforbund, setter 
begrepet samhandling i fokus; «Vil du 
behandle en sak ordentlig – spør tre 
oldinger.» Det kinesiske ordtaket bruker 
han som metafor på at landsstyret slett 
ikke består av oldinger, men at folket der 
har en utmerket kompetanse på ulike 
områder. 

Teamarbeid
”Jeg tror det blir viktig å få etablert et 
team, slik at det viktige arbeidet 
ikke faller på få personer. 
Jeg liker å jobbe 
sammen med andre 
mennesker og slik 
sett oppnå resultater 
gjennom godt samar-
beid, dermed blir 
«Samhandling» et 
stikkord”, forklarer 
han. 

Arne Jenssen har lagt bak seg 36 år i 
Televerket/Telenor, og hører nå hjemme i 
Trondheim lokalforening. I tre tiår har han 
dessuten hatt oppgaver som tillitsvalgt 
innen forskjellige avdelinger i NITO og i 
NITOs konserngruppe i Telenor. ”Like fullt 
blir denne lederoppgaven utfordrende 
og en del annerledes enn de tillitsvalg-
toppgaver jeg har hatt tidligere”, mener 
han.

Satsingsområder
Det er alltid spennende om en nyvalgt 

leder kommer med en program-
erklæring. Arne Jenssen pekte 

ut tre viktige områder for 
Landsmøtedeltakerne: Hand-
lingsprogrammet skal være 
landsstyrets styringsverktøy 
i landsmøteperioden, det 
gode økonomiarbeidet skal 
videreføres for å sikre en god 

og langsiktig kapitaltilgang og 
verving av nye medlemmer er og 

blir en stor utfordring.

Eksternt samarbeid
Han understreker at landsstyrets arbeid, 
både innen økonomi og handlings-
planen, forutsetter at det gode samar-
beidet med Telenor videreføres. 
Like så er det viktig med et godt og 
konstruktivt samarbeid med personalor-
ganisasjonene i Telenor (EL&IT, Negotia, 
Tekna og NITO). 

Når det gjelder verving av nye 
medlemmer må det arbeides for å få et 
helhetsbilde av de virksomheter som 
kan være rekrutteringsarenaer for nye 
medlemmer til Telepensjonistenes lands-
forbund. Med en slik oversikt vil det være 
lettere for lokalforeningene å arbeide 
aktivt med verving. 

Med ønske om lykke til både til eget styre, 
og til oss alle, ser den nyvalgte forbunds-
lederen fram mot en ny og spennende 
arbeidsperiode. 

Den nye forbundslederen
”Det er med ydmykhet jeg overtar ledervervet. Det står respekt av det arbeidet avtroppende styre har 
nedlagt.” Med disse ordene takket Arne Jenssen Landsmøtet for tilliten etter at han ble valgt til å overta 
ledervervet etter Anni Milward.

Gunhild Skoglund

Arne Jenssen, ny forbundsleder i 
Telepensjonistenes Landsforbund. 
Foto Kjell Engen.
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Generalsekretær Norman kom først inn 
på årets trygdeoppgjør. Trygdeoppgjøret 
er basert på prosenttillegget i oppgjøret 
for lønnstakere og gir 0.75% mindre i 
tillegg enn lønnsoppgjøret. Beskjedne 
tillegg i lønnsoppgjøret i år fører til at 
vi pensjonister får en nedgang i kjøpe-
kraften, altså går vi ned i lønn. (Norman 
definerer pensjon som utsatt lønn).
For 50 000 minstepensjonister som har 
en utbetaling under fattigdomsgrensen, 
er dette selvsagt svært uheldig.
Pensjonistforbundet nektet å signere 
protokollen for årets trygdeoppgjør og 
mener at vi har fått en situasjon som 
ikke var forutsett da Stortinget i 2011 
bestemte hvordan framtidige oppgjør 
skal fungere. Det må komme en sikrings-
bestemmelse som hindrer at et oppgjør 
fører til nedgang i kjøpekraften.

Norman informerte ellers om saker 
som prioriteres i Pensjonistforbundets 
arbeid overfor Stortinget og regje-
ringen.

Et krafttak for dem som har minst er 
prioritert på topp. I et tidligere oppgjør 
ofret andre trygdemottakere deler av 
oppgjøret til fordel for minstepensjo-
nister. Nå er det statens tur til å bidra til 
anstendige forhold for denne gruppen.

Korrigering av pensjonsreformen og å 
fjerne uheldige utslag, er vanskelig, men 
viktig.

For at kommunene skal bygge ut nok 
sykehjemsplasser er det nødvendig å 
endre betalingssystemet. En beboer på 
sykehjem betaler uansett 85% av sin 
inntekt. I omsorgsbolig må en betale den 
leie som gjelder. Ofte er dette for dyrt for 
dem som har minst, og de har derfor ikke 
mulighet til å velge omsorgsbolig selv 
om de trenger det. En annen effekt er at 
det lønner seg bedre for myndighetene 
å bygge omsorgsbolig enn sykehjems-
plasser. Dette resulterer mange steder i 
for få sykehjemsplasser.

Prosessen med kommunesammenslåing 
følges nøye. Det kan få stor betydning for 
helse- og omsorgssektoren.

Pensjonistforbundet mener det bør 
opprettes et nasjonalt eldreombud som 
sikrer at de eldre får oppfylt sine lovfes-
tede rettigheter.

Omsorgsteknologi blir i økende grad 
en del av eldreomsorgen. Teknologi kan 
være til hjelp og sikre tryggheten for dem 
som trenger omsorg. Det er enda mange 
etiske hensyn som må tenkes igjennom 
og teknologi kan ikke erstatte kontakt 
med mennesker.

Til slutt understreket Norman viktigheten 
av at pensjonister organiserer seg. Selv 
om Pensjonistforbundet har 220 000 
pensjonister, er det ikke nok å slå i bordet 
med. Med sterke og store organisasjoner 
for pensjonister kan vi bli en slagkraftig 
gruppe som partiene gjerne vil ha i sin 
velgermasse.

Generalsekretær i Pensjonistforbundet 
Harald Olimb Norman informerte på 
Landsmøtet
Gjennom SAKO er Telepensjonistenes Landsforbund tilsluttet Pensjonistforbundet 
som er landets største pensjonistorganisasjon med ca. 220 000 medlemmer. General-
sekretær i Pensjonistforbundet Harald Olimb Norman har lenge vært fast foredrags-
holder på landsmøtene våre. Sakene Pensjonistforbundet jobber med har stor inter-
esse for oss telepensjonister, og gjennom SAKO får Landsstyret vårt aktuelle saker til 
høring og har mulighet til å påvirke Pensjonistforbundets politikk.

Berit Nylund

Telepensjonistenes Landsfor-

bund er med i SAKO, en komité 

som består av mange pensjo-

nistforbund fra offentlig sektor. 

Pensjonistforbundet er sekre-

tariat for SAKO.

Harald Olimb Norman takket Anni Milward for samarbeidet.  
Foto  Kjell Engen.

SAKO    
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Det nye landsstyret trer formelt i funksjon fra 1. Juli og 
består av (lokalforening i parentes):

Forbundsleder Arne Jenssen (Trondheim)

Nestleder Roy Knag Jæger (Bergen)

Sekretær Mette J. Hummelvoll (Fornebu)

Kasserer Finn Egil Elster (Fornebu)

Styremedlem Marie B.  Aashagen (Trondheim)

Styremedlem Einar Nymoen (Fornebu)

Styremedlem Truls E.  Langeggen (Fornebu)

Styremedlem Ingvar Kallevik (Kristiansand)

Styremedlem Tore Andli (Fornebu)

Varamedlemmer  Kirsti Leiros (Steinkjer) 
  Jacob R. Utvik (Haugesund) 
  Oddbjørn Nilssen (Tromsø)

Borge kan se tilbake på et langt liv med aktivt organisasjons-
arbeid både lokalt og sentralt. Han er født og oppvokst på 
Møre, nærmere bestemt Vigra, og flyttet til Valderøy da han ble 

pensjonist. Mens han var yrkesaktiv, ledet han også lokallaget 
for Pensjonistforbundet i noen år. Her markerte han seg som 
solid lokalleder og fra 2005 til 2009 var han fylkesleder i Møre 
og Romsdal Pensjonistforbund.

Større oppgaver fristet og i 2009 ble han valgt til forbundsleder 
i Pensjonistforbundet. Med sikker hånd har han ledet pensjonis-
tenes egen «samleorganisasjon» og representert godt over 220 
000 pensjonister frem til han på Pensjonistforbundets Lands-
møte i juni takket for seg. Som forbundsleder og medlem av 
SAKO, kan jeg bekrefte at Borge har vært like koselig og real som 
han fremstår på bildet. Når vi forbundslederne i SAKO hisset 
oss opp over myndighetenes manglende oppmerksomhet i 
eldreomsorgen, roet Borge ned og kom med stoisk ro frem til 
løsninger vi alle aksepterte!

Telepensjonistenes Landsforbund takker Borge Rørvik for 
meget godt samarbeid og ønsker han all mulig lykke som 
ordentlig pensjonist! Med så mange interesseområder, vil det  
neppe mangle på engasjement og nye oppgaver!

Anni Milward

Nytt styre i Telepensjonistenes Landforbund
Landsmøtet 2015 ble holdt på Scandic Gardermoen Hotell 27. – 28. Mai. Både leder, nestleder/sekretær, 
kasserer og tre styremedlemmer hadde sagt fra seg sine verv mens to personer tok gjenvalg.

Gammelt og nytt landsstyre samlet. 
Foran: Arne Jenssen overtar klubba etter Anni Milward. Midterste 
rekke fra v.: Oddvar Ulvang, Mai Britt Løken, Truls Erik Langeggen, 
Roy Knag Jæger, Berit Olafsen, Mette Hummelvoll, Einar Nymoen. 
Bak fra v.: Kjell Engen, Kirsten Næss (internrevisor, sitter ikke i 
styret), Tore Andli, Ingvar Kallevik, Marie Aashagen og Finn Egil 
Elster. 

Foto Berit Nylund

Takk for godt lag og samarbeid Borge!
Fast følge til våren er de mange landsmøtene som avvikles, og det er med vemod vi må akseptere at noen av 
vennene takker for seg. En av de som nå takker for seg er forbundsleder Borge Rørvik i Pensjonistforbundet.

Borge Rørvik og Anni Milward. Foto Trond H. Nedrebø
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Yngve Johansen, leder Tromsø 
lokalforening.

1) Som ”førstereisgutt” i landsmø-
tesammenheng føler jeg å ha godt 
utbytte i strukturen i gjennomføringen 

av landsmøtet. Saksdokumentene er 
godt gjennomarbeidet og utsendt i god  

  tid før møtet. Alltid nyttig med erfaringsutveks-
ling med andre delegater og landsstyret.

2) Organisasjonsutvalgets innstilling med hensyn til medlems-
utviklingen og telepensjonistenes økonomi framover. Hvordan 
vi skal gjøre oss interessante, slik at potensielle pensjonister 
velger å melde seg inn i vår forening. Samtidig må vi lete etter 
nye muligheter/temaer for medlemsmøter, turer etc. for våre 
eksisterende medlemmer.

Inger Kolloen, nestleder 
Lofoten lokalforening.

1) Ja, det har vært givende å treffe 
representanter for de andre forenin-

gene, bli kjent og høre om deres utfor-
dringer.

2) Økonomi og økonomi. Uten penger er det så lite vi kan gjøre 
for medlemmene våre.

Ulf Rathe, nestleder Bergen 
lokalforening.

1) Ja, jeg er aktiv debattant, og føler at 
jeg blir hørt. Det sosiale er også veldig 

viktig.

 2) Velferd for pensjonister, sykehjemsplasser 
med enkeltrom, trygdeoppgjøret (likelønnsutvikling) og mulig-
heter for at eldre kan bo hjemme lengst mulig.

Aud Bergene, nestleder Valdres 
lokalforening.

1) Ja, fint å få klarert ting en lurer på, 
utveksle erfaringer fra andre foreninger 
og få faglig påfyll som tas med tilbake 

til egen forening.

  2) Kontingent både fra lokalforening til 
forbundet og det faste tilskuddet til oss lokalt. Lage god møte-
plass for våre medlemmer, arrangere sommertur og eventuelt 
også høsttur. Verve nye medlemmer, noe som er vanskelig med 
begrenset område og få som blir pensjonister.

Kjell Moy, medlem Kristiansand 
lokalforening.

1) Som tidligere leder for foreningen 
i Kristiansand, og denne gang som 

delegat, har det vært en inspira-
sjon å merke det engasjement og den 

meningsutveksling landsmøtet har vært 
preget av. Utbyttet for meg har vært de opti-

mistiske fremtidsutsiktene som forbundet har meislet ut.

2) Saker som er viktig for meg og min forening er forestående 
rekrutteringskampanje og arbeidet som Pensjonistforbundet 
gjør i forbindelse med trygdeoppgjøret 2015. 

Fem i salen
Vi stilte to spørsmål til fem tilfeldig utvalgte delegater fra forskjellige kanter i landet.

1) Har du hatt utbytte av landsmøtet?
2) Hva er viktige saker for deg og din lokalforening?

Foto Gunhild Skoglund
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Nils Ruud har en fin og tilrettelagt leilighet 
i Alleen 4 i Narvik. Her bor han sammen 
med sin kjære katt som også har en høy 
alder - ca. hundre år i katteverdenen.
 
Nils er født på Andenes og vokste opp på 
Å i Vesterålen. Som 13-14 åring begynte 
han å egne lina, og etter hvert startet han 
sin karriere med sin far på havet. Nils var 
en lidenskapelig fisker, både lakse- og 
isfisking var hans store hobby. Etterhvert 
begynte han som sesongarbeider i Tele-
verket på langlinja, han ble tilsatt i Narvik 
i 1960 som montør og jobbet frem til 
1982.

Nils har et godt øre for musikk, og i en 
alder av 80 år tok han gitarkurs, det er 

fantastisk. I tillegg er han veldig opptatt 
av sport, særlig fotball og handball. Han 
var medlem av Mjølner, og der hadde 
han oppgaver i forbindelse med fotball-
kamper. Blomster er også en av hans 
store lidenskaper, og med god hjelp av 
sin datter Brit er balkongen prydet av 
nydelige sommerblomster, særlig i blå-
lilla farger.

Tre ganger i uken møtes seks-sju karer i 
”gutteklubben”, og hver fredag inntas en 
liten Cognac. Kanskje er det den ”medi-
sinen” som skal til for mannen som snart 
runder de hundre og fortsatt bor hjemme.

28. mai 2015 var det 75 år siden gjen-
erobringen av Narvik, og ved en minne-

markering fikk Nils sin medalje for sin 
innsats under den andre verdenskrig. 
I 1940 ble han innkalt til nøytralitets-
vakt på Setermoen og var der da krigen 
startet, han var i sambandet i IR 15 og var 
med i frigjøringa av Narvik. Han forteller 
om dette i TV-serien ”Alliert og alene” og 
i boka til Øyvind Johnsen ”Soldat hjerter” 
Slaget om Narvik: Nordfronten.

Vi i lokalforeningen sender våre hjerte-
ligste gratulasjoner på 100 årsdagen og 
håper på enda flere fine år. 

Redaktøren legger til at Telepensjonisten 
stiller seg i rekken av gratulanter.

Nils Ruud fyller hundre år
En av våre medlemmer i Narvik og Omegn lokalforening fyller hundre år 25. juli - det er imponerende. Impo-
nerende var også hans innsats under krigen.

Liv Sandvik, sekretær i Narvik og omegn lokalforening

Nils Ruud mottok nylig regjeringens minnemedalje for sin innsats under krigen.  
Her studerer han medaljen sammen med sin datter, Brit Ruud.   
Foto Marthe Brendefur/Forsvaret.

Nils Ruud koser seg med katten  
hjemme i egen stue. 
Foto Brit Ruud.



SOFUSTANKER

Gran Canaria er ikke alltid et paradis for 
vintersvake pensjonister. Vår siste utflukt 
ble en nedtur. Vi hadde knapt nok landet før 
fruens medbrakte forkjølelse materialiserte 
seg i en formidabel øyebetennelse med 
knallrøde øyne. Ofte har jeg sett rødt når 
hennes impulsive tirader rammet som verst, 
men denne gangen var det rekord. På vei til 
apoteket for å finne botemiddel hemmet 
hun biltrafikken. Bilistene bråstoppet 
for det de oppfattet som et vandrende 
trafikklys. Apotekeren korset seg begeistret 
og klatret til øverste hylle for å finne dyre-
kjøpt botemiddel. Det gagnet lite. Til kvelds 
var ingen bedring å spore, og turen gikk til 
kveldsåpent Medical Center. Fruen hostet 
og blunket og viftet med reiseforsikrings-
kortet, og det var lutter glede og service 
bak skranken. Det ble tre dagers intensiv 
tablettkur. Underveis i kuren slo hun til 
med helvetesild. Sofusen måtte resignere i 
sitt håp om solvarm kveldskos og lokkende 
øyekontakt. Det var definitivt stopplys fra 
hennes blodskutte åsyn. Ikke nok med det. 
Jeg gikk også ned for telling med hard-
nakket bronkitt. Lenger fra paradis har jeg 
ikke vært. Reiseforsikringen var stadig gull-
kantet, og jeg ble prompte diagnostisert 
som full av basilisker og lempet opp på ei 
sotteseng. På et blunk lå jeg med intrave-
nøst antibiotikadrypp, åndemaske med 
lungerenseluft og oppmuntrende kinne-
klapp av ei barmflott sjukskjøterske. Anta-
kelig den beste medisin for å komme seg 
kjapt på bena og mandig briske seg i halv-
ørska med invitasjon til å bli med drosjen 
tilbake til hotellet. Der lå fruen på bedrin-
gens madrass med blinkende gult åsyn 
som advarsel. Skifte til grønt har latt vente 
på seg. Helvetes ild, sier jeg, og av min var 
det knapt nok ei glo igjen.

Vårens lønnsforhandlinger er vel i havn. 
Bøndene ble vinnere denne gangen. Med 
oljepriskrise og labre tillegg for folk flest, 
blir nok juleribba dyr i år. Som vanlig blir 
pensjonistenes tillegg 0,75 % lavere enn 
for de arbeidsaktive. Det hisser opp pensjo-
nistforeningene, Pensjonistpartiet og en 
utro FRP-grasrot, selv om det ikke dreier seg 
om å gå glipp av mer enn en drøy håndfull 
tikroner i løpet av året. Vår syting er neppe 

bærekraftig. Da heller øke plastposeavgif-
tene til fem kroner og dermed slå et slag 
for mindre forurensning. Påplussingen 
av el-avgiften i stedet for poseavgift ble 
godtatt uten et knyst.

Fruen hisset seg opp over russens usede-
lige russebrøl med tonefylgje og tekstlige 
horestunt hinsides den etablerte kjønns-
moral. Som fordums mor til tre russe-
jenter ville hun ha gått i strupen på enhver 
russeformann som billiget dette, hadde 
hun kommet til. Fruen har både skarpe 
tenner og kvast blikk, så det ville ikke vært 
noen spøk. Ungdommelig livsglede etter 
årelangt skolebenkslit bør være noe annet 
enn oppfordring til forfyllet underlivsmoro. 
 
70 år uten krig her på berget ble feiret med 
brask og bram, i likhet med idrettsstjernene 
våre når de flytter grenser eller minnes for 
tidligere bragder.  Å være hærtatt var ille 
også for vår krig. Det gikk liv, meninger 
ble kneblet og mange led overlast.  Men 
sammenliknet med situasjonen I andre land 
og riker var vi lite berørt i vår krig. Nå dreper 
IS, Boko Haram, Al Qaida og krigsgeneraler 
i nære og fjerne land for fote. Syriske flykt-
ninger drukner i hopetall i sitt forsøk på å 
berge livet og finne et nytt ståsted i frede-
lige og rike Europa. Norske flyktninger til 
Sverige var ikke særlig populære de heller, 
men ble likevel tatt vel imot. Mangler vi 
ryggrad til å hjelpe når fremmede folk 
trenger til å trø på vår jord for å berge livet? 
Eller er det viktigere å bli kvitt de nevnte 
0,75-prosentene i redusert kjøpekraft?

Fruens søndagsfrokostoppdisking og 
våre hodekappede egg og etterfølgende 
skjærmysler er vel og lenge omtalt. Hva 
med kveldsmaten, spurte en fanmailer 
forleden. Da er settingen TV-stolen og 
hvem som besitter fjernkontrollen. Det kan 
bli krig av mindre. Kanalvalg og program er 
ett. Lydnivå, teksting og kanalhopping et 
annet. Faller ikke programmet i smak, fins 
gamle opptak som erstatning.  Kveldsmat er 
vederstyggelig, men knasking av nøtteblan-
dinger godtas. Engelsk krim i sene kvelds-
timer er et hinder for sengekos. Svensk 
porr hadde neppe hjulpet det heller. Men 

kveldsklem og et pannekyss hører til, uaktet 
dagens eventuelle feider. Frisk luft er fruens 
mantra. Det manifester seg i åpne vinduer 
og et iskaldt soverom vinters tid. Mens 
jeg vansmekter med dobbelt ullteppe, 
nattsokker, votter og topplue for å holde 
varmen, svettsnorker hun i nattens mulm. 
Sengekos i vinterhalvåret er ikke liv laga. 
Jeg kan ikke påberope meg å være poten-
sielt elskverdig i min alders vinter, men det 
gjelder prinsippet. Å prøve og feile er bedre 
enn ikke få sjansen. Slik sett er det best å 
være på Gran Canaria vinters tid.

Telenoret går så det suser med nytt 
rekordoverskudd i 1. kvartal både ute og 
hjemme. Men børsfolket var misnøyd 
med resultatet før årsskiftet og kursen falt.  
Men 2015 var knapt i gang, før investo-
rene presset opp kursen i løpet av januar. I 
februar kommenterte Dagens Næringsliv 
i sin visdom at ‘Man kan lure på hvorfor’, 
og at ‘Telenor blir kvalt av forventninger’. 
Hvem lurer hvem, lurer jeg på, og hvem skor 
seg?  Driver børshaier og kapitalsynsere et 
taktisk spill for lettjente penger? Børs og 
markedsøkonomi er ikke min greie. Det er 
vanskelig nok å overblikke fruens penge-
strømmer og investering i nye håndvesker. 
Tallene fra Baksaas er hinsides all forstand. 
I 1.kvartal ble resultat etter skatt 5,0 milli-
arder kroner, mot 4,6 milliarder i samme 
kvartal i fjor, og ny rekord.  5,9 millioner nye 
mobilkunder har også kommet til. Telenoret 
går godt i Norge også, med en inntektsvekst 
på 6 prosent i 1. kvartal. Styret har ansatt 
Sigve Brekke fra Asia-avdelingen som ny 
konsernleder fra 2016. På bakgrunn av 
Baksaas sine resultater blir det som å hoppe 
etter Wirkola. Fruen knurret i sin uforstand 
sammen med etatsledere og likestillingsråd 
over at det ikke ble en kvinnelig toppleder 
denne gangen heller. 

Våren har blomstret fra seg og naturen er 
atter grønn. Nå venter sommer og ferietid. 
Selv om vi pensjonister har all verdens tid 
for oss selv, kommer likevel den gode ferie-
følelsen når sola står høyt på himmelen og 
varmer kropp sjel. GOD SOMMER!
 

Sofus
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Kontoret ble opprettet i 1959 i det gamle 
Telegrafstyret i avdeling IV (Teknisk avd.). 
Det ble skilt ut fra det som den gang het 
Radioanleggskontoret. Kontorets første 
sjef var Torbjørn Forberg (1901-1999). 
Han var kontorets sjef frem til 1970. 

Fjernsyn skal innføres
Bakgrunnen for utskillelsen var at Stor-
tinget allerede i 1957 hadde vedtatt at 
det skulle innføres fjernsyn i Norge. Det 
ble følgelig laget en plan for distribusjon 
av fjernsynssignalene ut fra Marienlyst i 
Oslo, slik at hele Norge kunne se fjernsyn 
innen rimelig tid. For å realisere denne 
planen raskt, måtte det benyttes radio-
linjer da alternativ teknikk var å grave 
koaksialkabler over hele Norge, helt frem 
til Kirkenes. 

Raskest og billigst
Bruk av radiolinjer var den raskeste og 
mest økonomiske måten å etablere nye 
overføringsnett på. 

Telegrafstyret hadde tatt i bruk radio-
linjer i sitt sambandsnett i Lofoten alle-
rede i 1946, men kapasiteten var på de 
første systemene begrenset til bare 
en analog telefonkanal. For å overføre 
TV-signalet må man ha minimum 300 
analoge telefonkanaler. Disse systemene 
ble tilgjengelig ut over i 50-årene, og 
da fjernsynet ble offisielt åpnet av kong 
Olav i 1960 hadde Telegrafverket allerede 
etablert radiolinjer med nok kapasitet 
mellom Oslo og Bergen (i samarbeid med 
Forsvaret) og mellom Oslo og Karlstad 
i Sverige (i samarbeid med det svenske 
Televerket) for å knytte Norge sammen 

med det nordiske distribusjonsnettet 
(Nordvisjon).

Fjernsynsdekning i hele landet
Utbyggingen av radiolinjenettet fortsatte 
utover i 60-årene, og i 1967 hadde hele 
landet opp til Kirkenes fjernsynsdekning. 
Samtidig som distribusjonsnettet for TV 
ble bygget ut, ble det etablert radiolinjer 
for telefonsamband som dekket Telegraf-
verkets behov for fjernsamband.

I 70-årene ble det bygget opp et nytt 
landsomfattende radiolinjenett med 
kapasitet på 1800 og 2700 analoge 
telefonkanaler i forbindelse med auto-
matiseringen av telefontrafikken, og 
NRKs programlinjenett ble fornyet med 
moderne transistoriserte radiolinjer.

Radiolinjer knyttet Norge sammen
Den første onsdagen i hver eneste måned møtes de. På en pub i Oslo. Både telepensjonister og folk som fort-
satt jobber i Telenor. Det mimres og diskuteres, og intet emne er hellig! Tradisjonen har de hatt i mer enn 18 år, 
helt siden 1997. Oppskriften? Godt samhold blant kollegaer som sørget for at NRK kunne sende sine fjern-
synsbilder til det norske folk og fram til de kunne lene seg tilbake - gjerne på en pub i Oslo. 

Inge Vabø, telepensjonist i Fornebu lokalforening, forteller den interessante historien fra Radiolinjekontoret.

 Tradisjonen tro, på 18. året er radiolinjegjengen samlet i hyggelig lag. Nylig feiret de syttiårsdagen til tidligere kontordame Vigdis 
Bergersen.
Fra v.: Lill Karlsen, Kjell Kaltenborn, Odd Henrik Jensen, Vigdis Bergersen, Aud Steen, Tore Hansen, Terje Irgens Karlsen, Torbjørn Tanem, 
Inge Vabø, Tore Scharning, Per Berg, Jorun Olsen og Jon-Martin Christiansen. 
Foto Inge Vabø.
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Er du på 
flyttefot?

Husk å melde adresseendring 
til din lokalforening så får du 

tilsendt Telepensjonisten 
til rett adresse.

I 1980-årene ble et landsomfattende digi-
talt radiolinjenett bygget ut i forbindelse 
med digitaliseringen av telenettet.

Radiolinjekontoret var i funksjon som 
eget kontor i Teknisk avdeling i Teledi-
rektoratet frem til den store omorgani-
seringen i 1993. I de 34 årene kontoret 
besto, har over 170 personer vært ansatt 
ved kontoret, og svært mange var ansatt i 
store deler av sitt yrkesaktive liv.

Gammelt vennskap holder
I dag er de fleste av pionerene gått bort, 
men mange av dem som var med på 
planleggingen og utbyggingen av de 
første bredbåndforbindelsene i Norge via 
radiolinjer, møtes fremdeles regelmessig, 
uavhengig av hvor vi nå er tilknyttet. Vi 
har faktisk holdt kontakten helt siden 
1993, og vi har hatt både små og store 
sammenkomster. Den største sammen-
komsten ble arrangert på SAS hotellet i 
2001. Da møttes 65 personer som hadde 
vært ansatt i radiolinjekontoret til en 
vellykket fest med god mat, godt drikke, 
sang og musikk og mange festtaler. 
Gjennom årene har det vært middager 
når noen av oss har fylt runde år, og selv-
følgelig også julebordsamlinger. 

Jeg tror ikke det er mange tidligere 
kontorer i Teknisk avdeling, eller i andre 
kontorer i det ”gamle” Teledirektoratet, 
som har hatt  tilsvarende samhold i så 
mange år. Og vi vil fortsette og møtes i 
årene fremover! Radiolinjekontoret var 
et meget sammensveiset kontor; vi følte 
godt samhold, vi lærte å kjenne hver-
andre meget godt og ble gode kolleger. 
Det er slik arbeidslivet også burde vært i 
dag, men det tror jeg hører til sjeldenhe-
tene!
 

Takket være en særdeles oppegående og godt voksen herremann er  
endelig bladet du holder i hånden nå også å finne på hjemmesiden 
vår, www.telepensjonistene.no. 

Dag Kronstad i Drammen lokalfore-
ning har vært pensjonist i mange år 
allerede. Han har nettopp rundet de 
nitti, og synes selv at saken er ganske 
enkel: ”Hvis en lever lenge, så blir en 
gammel.” På oppfordring forteller han 
hvorfor han ønsker bladet på nett. Lese-
lysten er nemlig stor mens synet har 
blitt dårligere.

Jeg arbeidet i Televerket i ca 46 år, 
(1945-1991) så jeg ble kjent med mange 
medarbeidere både i eget og andre 
teleområder, spesielt i Sør distrikt, pluss 
fagkontorer i Teledirektoratet.

Nå er jeg blitt eldre, har dårlig hørsel 
og svakt syn. Det svake synet førte for 
noen år siden til at jeg skaffet meg en 
iPad, som jeg har hatt stor glede av. Den 
dårlige hørselen førte imidlertid til at  

 
jeg ikke har hatt særlig glede av lokalfo-
reningens møter de siste årene. Derfor 
var det desto hyggeligere å følge med 
i bladet Telepensjonisten så lenge jeg 
klarte det. Det viser jo av og til noen 
bilder av kjente personer og ”livet” i 
tidligere tider.

Første utgave i år ble likevel noe 
vanskelig å lese. Derfor tok jeg kontakt 
med redaktøren og spurte om ikke 
bladet var å finne på nett. Det var det 
ikke. Men hun gikk videre med saken, 
og det ble svært fort lagt ut på nettet til 
glede for meg og forhåpentligvis flere 
eldre. Så hjertelig takk!  Sender også 
med en spesiell hilsen til alle på egen 
arbeidsplass i Drammen og øvrige jeg 
har hatt kontakt med. Televerket var en 
interessant og god arbeidsplass.

Telepensjonisten 
på nett

Dag Kronstad hjemme i egen stue. Ved 
hjelp av iPad forstørrer han skriften slik at 
Telepensjonisten blir lett å lese. 
Foto privat.
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Det første ordinære årsmøtet ble holdt 15. februar 1988. Årsmel-
dingene gir et godt innblikk i foreningens virksomhet og tillits-
valgte gjennom årenes løp. Både styret og andre pensjonister 
har de siste åra drevet aktiv medlemsverving blant alle nye 
telepensjonister i området. Framover regner vi med et stabilt 
medlemstall.

«Landet for undring og fantasi»   
Som en markering av jubileet dro 32 forventningsfulle deltakere 
til Medlien Gård like nordøst for Moelv (i Ringsaker). Været viste 
seg fra sin milde side, denne nest siste torsdagen i mai, og vi ble 
hilst velkommen til ”Landet for undring og fantasi” ved eier og 
selvutnevnt krusedullfilosof Hans Christian Medlien.

Vi ble så invitert til vandring og omvisning i parken. Her har 
selebre gjester, som filosofen Arne Næss og kunstneren Kjell 
Aukrust og flere, fått sine helt spesielle minnesmerker.

«De utenkte tankers tårn» er et fireetasjes inspirasjonsbyggverk 
i limtre, utsmykket og innredet av internasjonale kunstnere. 
Tårnet er en guttedrøm som gikk i oppfyllelse. Guttungens 
tegning er behørig rammet inn og henger som et synlig bevis 
i tårnet.

I parken passerte vi «Gå-på-steinen». Den har slekt etter slekt 
tråkka på, inn og ut av gammelfjøset siden 1912, og er reist opp 
til ære og heder for forfedre og formødre.
Tilbake i ”U9verset” fortalte Hans Christian om Lucky Næroset 
som har utviklet seg parallelt med Medlien Gård; fra jordbruk 
til ordbruk.

Aktive lillehamringer  
Aktiviteten i vår lokalforening har de senere år vært noenlunde 
stabil og består i hovedtrekk av medlemsmøter en gang hver 
måned. Der er det eksterne eller interne foredragsholdere, 
servering, loddsalg og sosialt samvær. I juni har vi sommermøte, 
og mot jul hygger vi oss selvsagt på julebord. I løpet av året 
blir det gjerne et par dagsturer. En egen turkomité (velges på 
årsmøte), Eva Ruud og Knut Thorsteinsen, sørger for mange fine 
turer, som for eksempel til Medlien Gård.

Lillehammer lokalforening 30 år
Lillehammer lokalforening ble stiftet i mai 1985 mens det første styret ble valgt 7. september 1987. Styret 
besto av leder Edmund Ekeland, sekretær Leiv Formo, kasserer Anna Helene Arild og styremedlem Rikke 
Mikkelsen. Fra 16 medlemmer i den spede begynnelse teller foreningen i dag ca. 100 medlemmer.

Sylvi Ovanger

Styret i Lillehammer lokalforening valgt på årsmøtet 2015.
Bak fra v.: Leder Jan Riddervold, styremedlem Turid Mikkelsen og 
nestleder Øystein Espelund. 
Foran fra v.: Sekretær Sylvi Ovanger, varamedlem Gunhild 
Skoglund, kasserer Rigmor Lund og styremedlem Aud Husemoen. 
Varamedlem Bjørn Tokle var ikke tilstede da bildet ble tatt. 
Foto Øystein Espelund.

Gå-på-steinen (dørhella) er reist 
i respekt for tidligere slekters 
arbeid på gården.

Hun undrer seg i «Landet for 
undring og fantasi»

Mon tro om kloden har noe å si 
oss; Tell us!
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For den som tar i bruk 

krusedullfilosofien så 

kan hver dag gi en ny 

forståelse, en annen 

oppdagelse og ny 

læring. Hvis du tør å 

leke med tanker og 

ukjent land.

Hans Christian Medlien
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Så langt er alt vel og bra. Men mange har verken ønske eller 
mulighet til å delta på slik opplæring, så vi henvender oss til 
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) for å få noen gode 
råd angående sikkerhet.

Gode passord viktigst
Telepensjonistene har vidt forskjellig kompetanse på data. 
Mange har god kompetanse fra sitt yrkesliv, også når det gjelder 
sikkerhet, mens mange sluttet mens dataverdenen var ganske 
annerledes enn nå. 

”Vi går i nettbanken, sender e-post og klikker i vei på internett. 
Hvordan kan vi bruke PC-en vår på en trygg og sikker måte?”

”Det aller viktigste er at du bruker gode passord. Det betyr 
passord som er lett å huske for deg, og som er forskjellig for de 
forskjellige tjenestene du bruker», forklarer Tone Hoddø Bakås. 
Hun er nestleder i NorSIS. 

«En god metode er å bruke en sangstrofe eller en annen tekst 
som er lett å huske. Bruker du dette som en grunnstamme, og 
legger til en tekst om hvor du logger på, blir det et godt passord. 
Ønsker du å lage veldig gode passord, så vrir du også litt på den 
delen om hvor du logger på, slik at det også er vanskelig å gjette 
for andre. Da reduserer du risikoen for at noen misbruker ditt 
passord.»

Et eksempel på slike passord:
Passord for nettbanken: «Lisa gikk til skolen, Banken»
Passord for Facebook: «Lisa gikk til skolen, Facebook»
Passord for flybestilling «Lisa gikk til skolen, Paris»

Bakås forklarer videre: ”Noen tjenester krever både tall og spesial-
tegn. Da kan du legge inn et tall i strofen. Mellomrom eller komma 
er spesialtegn, så da har du det også i sangteksten. Men ikke bruk 
vårt eksempel da det er kjent for mange. Finn din egen sang.”

Mistenkelig e-post
Bakås oppfordrer videre til å være kritisk til e-post fra ukjente 
avsendere, eller fra noen som ber deg om å gjøre noe som 
virker rart.  Det er for eksempel ingen banker som sender e-post 

hvor du blir bedt om å klikke på en lenke for å bekrefte konto-
nummer eller andre personlige opplysninger. Dette er svindel, 
selv om det ser ut som om e-posten kommer fra en bank. Og 
kommer en melding fra en bank der du ikke har konto, kan du 
trygt slette den uten å åpne. Uansett bør du ikke åpne vedlegg 
eller klikke direkte på lenker i e-posten dersom du er usikker på 
hva det er, det kan føre til virus på datamaskina. Er du veldig i tvil, 
kan du ringe avsender og spørre før du gjør noe mer. Får du en 
e-post om at du har vunnet i et lotteri, fått en gave eller en stor 
arv, er dette også mest sannsynlig svindel. 

Noen svindlere ringer deg og sier du har virus på PC-en din, 
og at de vil hjelpe deg med å fjerne dette. Da kan du legge all 
høflighet til side og avbryte samtalen.

 Personvernregler for Facebook
”Unge og eldre er på Facebook, er det spesielle forholdsregler 
en bør ta også der?”

”Det er viktig å forstå at grovt sett alle i hele verden har tilgang 
til det man skriver og legger ut på Facebook”, påpeker Bakås. Les 
personvernreglene for Facebook, de har en egen personvern-
sjekk som det er nyttig å gjennomgå. 

Det finnes mange quizer, spill og filmer som er lagt ut på Face-
book. Bakås har en klar advarsel: ”Noen av disse forsøker å lure 
fra deg personopplysninger eller legge deg inn på for eksempel 
en datingside, uten at du ønsker det.” Hun beroliger imidlertid 
med at det gjelder å være årvåken og stoppe opp og tenke før 
en klikker videre, da går det stort sett bra.

Mobiltelefonen
Da har vi blitt litt klokere, og vi skjønner at det kan komme virus 
på datamaskina. 
«Men hva med nettbrett og mobiltelefon?»
Ifølge Bakås er det mindre problemer knyttet til virus på mobile 
enheter. Men det er viktig å installere apper bare fra den origi-
nale nettbutikken for mobiltelefonen. 
”Ellers er det viktig å ha passord eller pinkode også på mobilen. 
Da unngår du at den blir misbrukt hvis du er uheldig og miste 
den”, understreker Tone Hoddø Bakås til slutt. 

Klikk i vei - men tenk sikkerhet
Norge er verdensledende når det gjelder befolkningens tilgang til, og bruk av informa-
sjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), men det er mange hundretusener som ikke 
deltar digitalt. Nå vil regjeringen øke internettbruken, blant annet blant eldre mennesker. 
Derfor setter de i gang et toårig program som skal sørge for økt digital kompetanse i 
befolkningen.  En rekke aktører, deriblant Telenor, skal bidra til å gi målgruppene grunnleg-
gende opplæring i bruk av internett. De skal også lære folket å bruke internettjenestene på 
en sikker måte. 

Tekst og foto Gunhild Skoglund

• Oppdatere alle programmer. Alle programmer inneholder 
feil, som utnyttes av kriminelle. Det er derfor viktig å fjerne 
disse feilene med å oppdatere programmene du har på PC-en. 
Det finnes også et program som kan hjelpe deg med dette. Et 
eksempel er PSI fra Secunia. Dette finner du på www.norsis.no 
og menyen sikkerhetsverktøy.

• Installere og oppdatere antivirusprogram. Mange banker tilbyr 
gratis antivirusprogram for sine kunder. Du finner også oversikt 
over noen på www.norsis.no og menyen sikkerhetsverktøy.

• Være kritisk til e-post fra ukjente avsendere, den kan spre virus. 
Ikke åpne vedlegg eller klikk direkte på lenker i meldingen 
dersom du er usikker på hva det er. Slett e-posten hvis den er 
mistenkelig.

• Ta sikkerhetskopi. Det er billig å kjøpe en ekstern disk og 
kopiere bilder og filer dit.

Det er viktig å sikre PC-en mot virus mv. 
Det aller viktigste er å:

Nestleder på NorSIS, Tone Hoddø Bakås, 
 gir gode råd for sikker databruk.
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Vinteren 1960 kom jeg som nyutdannet 
telegramekspeditør (eller telegrafreserve 
som det ble kalt) til Namsos. Der kom 
jeg under kyndig veiledning av Birgit 
Robertsen på telegraf. Vegg i vegg med 
telegraf lå transmisjonssalen. Der var jeg 
ofte innom og pratet med Niels Fredrik 
Jørgensen og Birger Holmstrøm. Der var 
også den nylig utdannete transmisjons-
teknikeren Anne Berit Aune som senere 
ble min Telesjef i Tromsø

Teknikk og instrumenter var noe som 
interesserte meg. Noe av det første jeg 
fikk ei innføring i var megger. 

Hva er så en megger? Jo, det er et instru-
ment for å måle elektrisk isolasjon. Det 
består av en sveivegenerator som gir ut 
500 volt over måleklemmene når man 
sveiver. Og et måleinstrument som viser 
hvor god isolasjonen er mellom punk-
tene som skal måles. Om man er litt ufor-
siktig, og tar bort i ledningene fra måle-
klemmene når det sveives, så kjennes de 
500 voltene godt. Men det er liten effekt 
og derfor ufarlig.

Jeg ble også fortalt om en litt uvanlig 
bruk av megger. Scenen skulle ha vært 

utedoen til lokalsentralen i Brønnøysund. 
Slike utedoer hadde normalt treseter, og 
det hadde også denne. Noen oppfinn-
somme karer (det måtte jo være det) 
hadde festet to tegnestifter tvers over for 
hverandre på dosetet, ikke for synlig. Fra 
disse stiftene hadde de strekt krysskop-
lingstråd ned i doen og ut på baksiden. 
Og der ble meggeren tilkoplet.

Så var det bare å vente på et passende 
offer. Ikke for gammelt, for det kunne jo 
ende i benbrudd.

Den unge telefonistinnen, som fikk 
500 volt i sin nedre bakpart, kom med 
rakettfart ut dodøra. Hvor lange skritt 
hun kunne ta, var ikke nevnt. Heller ikke 
om det var noe måleresultat. Men det var 
nevnt navnet på en helgelending, som 
hadde sine fleste dager i Kongsvinger, 
som en av initiativtakerne.

Jeg fant forresten kjærligheten på riks-
telefonen i Namsos det året. Og nå har 
Kari Marie og jeg vært gift i over 50 år.  
I Namsos var det vannklosett.

Teknikk og kjærlighet i Namsos
Megger på utedoen. For oss ukyndige innen teknikkens terminologi assosieres nok ordet megger med noe 
helt annet enn hva det er. Erik Tollefsen i Tromsø lokalforening kan fortelle at dette var et måleinstrument, og 
at noen svært så oppfinnsomme karer ikke kunne dy seg – meggeren skulle testes skikkelig.

Megger utstilt på Telemuseet i Tromsø.
Foto Erik Tollefsen. 

Kari Marie og Erik Tollefsen på en av de 
mange fjelltoppene på Kvaløya.
Foto privat.
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SPRÅKET  VÅRT
Det er midtsommer, og selv om første delen av sommeren har 
vært både kald og våt, har noen begynt grillsesongen. Å tilbe-
rede et måltid ute i det fri i bålpanne er blitt populært, men 
fremdeles er det mange her hjemme som vil legge kjøttet eller 
fisken på grillen.
Kommer vi til engelsktalende land, er det et helt annet ord som 
brukes for slik uteaktivitet, nemlig barbecue. Ordet har et frans-
klignende utseende, men har engelsk uttale: barbikju.
Hvor kommer så dette ordet fra? Språkforskerne er litt usikre, 
men Sylfest Lomheim tror at det har oppstått i området rundt 
New Orleans, som er fransktalende.  Opprinnelig er ordet fransk, 
barbe a que, og betyr ordrett ’fra skjegg til hale’. Da skjønner vi at 
det var heile dyret som ble grilla, fra hode til hale. På norsk sier 
vi at vi heilsteiker (for å unngå at vi ihelsteiker!). Heilstekt lam på 
terrassen smaker!

Da handelsmann og oppdagelsesreisende Kristoffer Columbus 
i 1492 dro ut med tre skip for å finne den vestlige sjøveien 
til India, tok han land på en øy som han kalte San Salvador. 
(Antakelig var dette Bahamas.) Han trodde han var kommet til 
en indisk øy og kalte følgelig de innfødte for indianere. ’India-
nerne’ snakket om en stor øy som de kalte Cuba, og Columbus 
trodde at det måtte være Japan.
Columbus vendte tilbake til Europa og gjorde ytterligere tre 
reiser til det nye landet, bl. a. til Mellom-Amerika. Til tross for at 
det gikk 14 år fra han oppdaget Amerika til han døde, oppdaget 
han aldri at det var et nytt kontinent han var kommet til.
De vestindiske øyene eller Vestindia er fortsatt å se på kart 
og reisebrosjyrer, selv om Karibia eller Karibien også er å høre 
eller se. Og fortsatt – mer enn 500 år etter – skal både barn og 
voksne fra mange land undre seg over at India har flyttet så mye 
på seg ...

Kalkun har for lengst fått innpass i norske kjøkken, men også 
her er det navneskifte når man krysser grensen til engelskta-
lende land. Nå heter fuglen turkey, og både utseende og uttale 
ligner sterkt på Tyrkia. Kommer kalkunen fra Tyrkia?
Kalkunen er oppkalt etter byen Calcutta, som ligger i India, 
men fuglen hører hjemme i Amerika. Som vi skjønner ble India 
forvekslet med Vestindia slik at franskmennene trodde den 
kom fra India (Oversatt til norsk ble den kalt ’indisk høne’.), 
mens engelskmennene var overbevist om at den kom fra Tyrkia, 
derfor turkey. I dag er vel turkey et internasjonalt ord og står på 
spisekartene over hele den vestlige verden.

Barbecue eller grill, turkey eller kalkun, redvine, vino rosso, vin 
rouge, vino tinto eller rødvin – det blir hipp som happ i sommer-
varmen. Nyt den!

Rolf Bjørn Nylund
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