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Kjære lesere

Det er advent og snart jul, derfor har denne utgaven 
av bladet litt jul over seg. Katolsk jul har mange av oss  
opplevd på sidelinjen.  I intervjuet med Bernt Ivar  
Eidsvig, som er katolsk biskop i Oslo, prøver vi å finne ut 
litt om forskjellene. 
Arkitektur og kunst har alltid stått sentralt i Televerket 
selv om teknologien alltid har vært grunnlaget for virk-
somheten vår. Det samme gjelder det moderne Telenor 
på Fornebu som vi har besøkt. Der legges det stor vekt 
på å integrere kunsten i arbeidsdagens travelhet.
Telenors internasjonale mobileventyr startet  
bl.a.  i Bangladesh. At samarbeidspartneren vår der,   
Muhammad  Yunus, har fått Nobels fredspris er 
fortjent.  

Lokalforeningene lever sitt liv med innholdsrike møter 
og spennende reiser.  En honnør til våre driftige lokale 
ledere. Vi får mange fine innlegg fra dere og har store 
vanskeligheter når vi må kutte både i antall og lengde 
på flotte beskrivelser. Men gi ikke opp likevel, bladet 
vårt skal speile livet ute i foreningene og blant med-
lemmene. Det er også gledelig å se at vi mottar reaks-
joner på det vi skriver om. Det tyder på at bladet leses.

Dette er årets siste nummer derfor ønsker jeg dere alle
 en riktig god jul og godt nyttår.

Vi møtes igjen på nyåret.
Sjur

REDAKTØRENS SPALTE
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Ja, kjære pensjonister, da sitter jeg her og samler  
tankene om en oppsummering av høsten vi nå er i ferd 
med å legge bak oss.  Sør i landet har høsten vært et 
eventyr, med en gradestokk som mer har minnet om 
sensommer. Vi har derfor i stort monn kunne nyte alle 
de muligheter høsten ofte kan by på.

Denne høsten har jeg besøkt verdensmetropolen New 
York. Byen har en helt spesiell nerve, hvor man kan  
oppleve ulike verdensdeler kun ved å bevege seg noen 
kvartaler på Manhattan eller over East River til Brook-
lyn. Her finnes absolutt alt hva hjertet kan begjære, 
fra musikk av ulike sjangere, et stort antall kunst- 
museer, Broadway med dens teatre og Metropolitan 
hvor høstens store oppsetting var Puccinis Madame 
Butterfly. Jeg vil på det varmeste anbefale denne byen.

Tidligere i år kunne vi lese at det burde settes en alders-
grense på 75 år for bilførere. Det går ikke an å skjære 
alle eldre over en kam. Statistikken viser at det er  
mindre uhell blant aldersgruppen 70+ enn for de mel-
lom 18 og �4 år. Derfor bør man heller motivere eldre 
bilførere til å ta et oppfriskningskurs som heter ”65+” 
for å holde ferdighetene ved like. Kurset burde kanskje 
være obligatorisk.

Økt matmoms, høyere boligskatt, økt NRK-lisens, økt  
årsavgift på biler og økte egenandeler på helsetjenester 
er noen  foreslåtte tiltak på neste års statsbudsjett.  
Økningene vil særlig ramme minstepensjonister. Norsk 

Pensjonistforbund og SAKO leverte flere krav til stats-
budsjettet, men ingen av kravene fikk gjennomslag 
bortsett fra at minstefradraget foreslås økt fra �4 til �6 
prosent. Omsorgsmeldingen er nå fremmet. Den gir 
håp, men det vil gå flere år før tiltak kan settes ut i livet, 
om de får gjennomslag i Stortinget.

Nå jobbes det på spreng med våre nye internettsider. 
Det har vært viktig å få systemet raskt på lufta for å 
starte opplæringen av datakontaktene.  Det er viktig at 
foreningene etter opplæring får sine nye sider på lufta 
snarest for at vi skal lykkes. Nettsidene blir som å lese 
gamle aviser dersom foreningene ikke engasjerer seg. 
Derfor stå på og lykke til med den nye satsingen!

Ønsker med dette alle våre  
telepensjonister en riktig  

God jul!
Dagfinn Skarbøvik 

                      
          

Lederen har ordet



4

KatolsK jul oG tro
Intervju av Bernt Ivar Eidsvig, katolsk biskop i oslo

Katolsk jul og tro er noe stadig flere pensjonister 
stifter nærmere bekjentskap med på sine reiser. 
Mange av oss fasineres og undrer på hva som skiller 
den fra vår lutherske jul og tro. Er katolikkene an-
nerledes kristne enn oss? Vi har snakket med Bernt 
Ivar Eidsvig som kjenner både katolsk og luthersk 
jul og tro. Han er katolsk biskop i oslo og sønn av 
Bjørn Ivar Eidsvik som har vært formann i Dram-
mensforeningen vår.  

reformasjonen
- Alle kristne juletradisjoner var i utgangspunktet katol-
ske, innleder Eidsvig, men i Sverige og Finland holder 
de nok mer fast ved den katolske liturgien og tradis-
jonene enn i Norge og Danmark. Danskekongen under 
reformasjonen var amatørteolog mens svenskekongen 
var politiker og mindre opptatt av detaljene. Derfor 
ble reformasjonen gjennomført med hardere hånd i  
Danmark- Norge. 

 Midnattsmessen
- Det er ikke stor forskjell på katolsk og norsk luthersk 
julefeiring i dag, mener Eidsvig. Julebudskapet og tekst-
lesingen er slik den var i  kirkens første tid. Den katolske 
julefeiringen starter først ved midnatt med Midnatts-
messen. Da står julekrybben med Josef, Maria og lam-
met i sentrum og Jesusbarnet bæres inn i høytidelig 
prosesjon og legges i krybben. - Men vi har jo tilpasset 
oss norsk feiring, fortsetter Eidsvig, så vi har barneguds-
tjeneste på julaften og spiser juleribbe i tillegg til fisk, 
som er katolsk tradisjon. Ellers tror jeg norske katolikker 
er som folk flest, De går til høymesse og spiser godt på 
første juledag og andre juledag går de på ski. 

andre trossamfunn
Den ortodokse kirkens julefeiring starter 6 januar og 
følger den gregorianske kalenderen i motsetning til vår 
julianske. Den tilsvarer 13 dags jul, slutten på vår jule-
feiring. Når det gjelder norske muslimer og jøder så har 
jeg ennå ikke mye kontakt med dem. De feirer nok de 
også, men selvsagt uten vårt religiøse innhold.

tro i praksis
- Vår tro skal være svar på Guds tro på oss, sier Eidsvig. 
Gud har gitt oss gode ting og vi gjør gode ting. Det er 
Guds tro på oss som forandrer oss. - Troen begynner 
ikke med å lese tekster, det er siste stadium, fortsetter 
Eidsvig.
Katolikkene driver både sykehus og skoler, noe som 
nok er lavere prioritet i Den lutherske kirke i vår del av 
verden. Men på misjonsmarken ser det annerledes ut. 
- Vi blir aldri frelst ved tro alene, vi må også leve som 
kristne, hevder Eidsvig.
- Troen må virkeliggjøres i våre liv bl.a. gjennom gode 
handlinger og selvfornektelse. Dersom troen ikke fører 
til barmhjertighet er den verdiløs.  Frelsesarméen og 
Metodistkirken betoner i sin forkynnelse de gode gjer-
ninger på samme måte som oss; den lutherske teologi 
verdsetter de gode gjerninger lavt, men de lutheran-
ere jeg kjenner, står ikke tilbake for mine trosfeller når 
det gjelder praksis. I den lutherske kirken finns ikke 
den samme trosnødvendige forpliktelse som hos kato-
likkene. Troen bekreftes primært gjennom trosbekjen-
nelsen i gudstjenestene.

jul hos familien
- Kirkene våre  er overfylt de fleste steder hver søndag. 
Her i St. Olav opplever vi stadig at folk må stå utenfor til 
tross for 10 søndagsmesser, så det blir nok ekstra trangt 
i julen, forteller Eidsvig. Vi har  særlig mange asiater,  
polakker og litauere blant våre trofaste kirkegjengere 
som vi  venter  til julemessene vår i år også, noe jeg ser 
frem til. - Når oppgavene mine i kirken er fullført setter 
jeg stor pris på å komme hjem til familien  i Drammen i 
julen. - Mine foreldre betyr mye for meg fordi jeg ikke er 
gift og ikke har egen familie, avslutter Eidsvig, idet han 
ønsker Telepensjonistene god advent og god jul. 

Katolikkene i Norge
Det er 3 bispedømmer i Norge, Oslo, Trondheim og 
Tromsø hvor Oslo har 46.0000 medlemmer.   Et forsiktig 
anslag på antall katolikker i  Norge i dag  er  ��0.000 
hvorav 10 % er født i Norge, 1�0.000 er polakker og 
�0.000  er litauere. Det er mao ingen stabil gruppe.

Sjur Malm

Sr. Alexandras evige løfter
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Fem medlemmer fra styret har startet et forsøks- 
opplegg på Sentrum sykehjem i Bodø. Utrustet med  
gitar, forsanger, forteller og vaffelrøre besøker vi  
postene i tur og orden og synger sammen med be- 
boerne, de gamle skolesangene, skillingsvisene og 
salmene. Det er jo for lengst dokumentert at sang og 
andre trivselstiltak på sykehjemmene gjør alle godt. 
Når vi også får med oss pårørende, familie og gam-
le venner til beboerne, ser vi at dette blir verdifylt,  
meningsfylt og viktig for alle deltakere.

 Et av de pussige undrene som vi stadig opplever er 
at mange svært gamle og ofte demente husker de 
gamle tekstene og synger med, selv om de ellers har 
store vansker med hukommelsen. Det å kunne sitte 
sammen med sin demente mor for eksempel og synge 
om ”Blåmann” og ”den fyrste song” og andre viser med  
minner fra barndomstid, ungdom og ”kjærlighet” må 
oppleves. 

Nils Bøe

saNG oG GItarspIll 
VEKKEr GaMlE MINNEr
telepensjonistene i Bodø tar grep!

Nils Bøe forteller og leder allsangen

Gerd Blomstrand Kristiansen serverer
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I blant kan høsten føles tung
for menneskebarna små.
Ja, hvem som helst kan bli litt lei
av dager, som er grå!

Men plutselig er julen her!
Ja, er det ikke skjønt – 
at vi har den å vente på?
Med sang rundt treet grønt?

Og det blir vakkert over alt!
Vi pynter vår hjem.
Vi vet jo at et lite barn 
ble født i Betlehem.

I skogen høres øksehugg
mot juletreets fot.
Og harepusen titter frem
av snøen, bak en rot.

Og aldri er vel stjernene
så blanke som om jul!
Ja, månen gleder seg, den med!
Den smiler – stor og gul.

Hør! Julesanger toner ut
i vinternatten skjønn!
Vi synger om ”Den glade jul”
og om Guds store Sønn.

Og alle menneskebarna blir 
litt snillere enn før!
Vi skjenker gaver hit og dit
og glade smil vi strør.

Ja, vi er heldige her nord,
som kan få ha det slik!
Vi har jo fred og vi har jul!
Ja, vår nasjon er rik!

Tenk, om vi hadde mer av jul
i sinnet året frem
og strødde smil og tente lys
i også andres hjem,

da tror jeg det ble fred på jord!
Og jul for hver i sær!
Ja, tenk om alle slo en ring
rundt jordens juletrær

Og sang det glade budskap ut!
Det ville klinge det!
For kjærligheten den er alt!
Den bringer lys og fred!

Berly Engen

Egen diktsamling
Telepensjonisten Berly Engen fra Østfold har gitt ut diktsamlingen ”Mormors dikt” Berly Engen vokste 
opp i barndomshjemmet på Nøtterøy i en skriverglad familie. Selv forteller hun at hun laget dikt ”inni 
seg” før hun kunne skrive. I 194� ble hun ansatt ved Oslo Rikstelefon, og i disse årene bodde hun hos sin 
mormor på Oppegård. Hennes håp er at ”Mormors dikt” vil gi noe tilbake til leserne. Boken er vakkert 
innbundet og vi står gjerne til disposisjon om noen ønsker å kjøpe denne boken.

Karsten Karlsen

SNART ER DET JUL IGJEN!

Berly Engen
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-Fanden spare, mumlet jeg i halv-
ørska etter middagsluren. -Hva sa 
du, vennen min, kvitret min beste 
halvdel fra dypet av TV-stolen. -Det 
er ingen som sparer lenger. Ung-
dommen låner og låner og kjøper 
flotte hus og leiligheter i dyre 
dommer lenge før de har fått nåla 
i veggen. I vår tid måtte vi jammen 
spare og bygge nøkternt i skrekk for 
rentesjokk og tvangsauksjon. Nå er 
det bare Staten som sparer i olje-
fond og Skruebinger. Regjeringa 
har verken råd til bedre veier, nok 
sjukehjem eller anstendige pens-
joner, murret jeg grettent.  Men det 
er vel bare å låne uhemmet i hon-
ninglandet. Gjeldskrise kureres med 
onkel Skruepenger om den skulle 
komme. Staten med sin mektige 
pengebinge lar da ikke sine barn 
lide over dårskapen, eller?

Telenoret selger satellittenheten 
til amerikanerne for 4,7 milliarder, 
mens direktøren i Elkem bygger 
ny fabrikk i Kristiansand til �,6 
mrd. Noen bygger landet,  
andre selger det, uten å bry seg om  
arbeidsplasser og verdiskaping på 
hjemmebanen. Men penger blir 
det av det, når tap av kompetanse 
og selvstendighet byttes mot  
aksjonærpenger. Og glade blir vi for 
hver krone aksjekursen stiger. 

De rødgrønne forlanger Baksaasens 
hode på et fat. Det er takka for å 
presentere årlige milliardoverskudd 
som bare øker og øker. Pengemaski-
na på Fornebu har forlengst flagget 
ny resultatrekord. Da kommer også 
den vanlige kostnadsreduksjonen 
for å slenge på noen ekstramillioner 
i sluttfasen, neppe til glede for de 
som skvises ut, men til desto større 
fryd for oss aksjonærer. 

Aksjer og opsjoner er tingen. Nå 
profiteterer de som bevarte troen 
på Telenor som børsselskap. Men 
LO-Valla ble sur for et par håndfuller 
millioner som håndhevet opsjons-
gevinst for topplederen. -Den galei-
en kunne du også ha vært med på, 
Sofusen min, hadde du kjøpt tele-
aksjer mens de var billige, sa min fru 
sursøtt, og så lett bebreidende på 
gemalen. Men du var av de vantro 
som ikke trudde på framtida etter at 
du sjøl sluttet. 

Jeg protesterte lavmælt: Kjøpte da 
for 5000 kr for å støtte Telenoret. 
Men angeren for mangel på finan-
siell dristighet hadde for alvor slått 
rot i kremmersjela mi. Det hadde 
vært godt å ha en solidere aksjepost 
i disse gullkantede telenordager.

”Tider skall henrulle”, står det i san-
gen om vår deilige jord. Nå synes 
det som om moder Jord er i ferd 
med å henrulles for alvor. Klimaen-
dringen er et skremmende monu-
ment over menneskets dårskap. Noe 
må gjøres. Det blir dyrt. Da går nok  
opsjoner og pengebinger i knas. 
Selv en aldrende Sofus kan tenke 
seg å selge bilen for å slutte å spy 
eksos på seg selv og naboen. Det 
kan bli niks mer sydenturer, flyreiser 
og gassbluss før vi aner.        
-Dystre tanker du tenker, Sofusen 
min, trøstet min kjære fru med 
bekymret mine, og tenkte det 
hadde rablet for gubben. Nei, slett 
ikke. Vi skal da ikke ta fremtiden fra 
våre etterkommere?

-Skal tru om liggestillingsminis-
ter Merita Karimellom forlanger at  
jenter skal ligge i midten i homo-
senga, spurte jeg min fru i et spøke-
fullt hjørne. Hun himlet med øynene. 
Likestillingsministeren heter Karita 
Bekkimellom, ikke kar-i-mellom, 
korrigerte hun. -Der ser du, husken 
er ikke som før, unnskyldte jeg og 
lot temaet likestilling ligge for hus-
fredens skyld.
Lykke til med julestria. En neve  
teleaksjer er årets julegave. 

Sofus

SOFUSTANKER
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”De skjeve linjers arkitektur” har skapt et moderne 
arkitektonisk bygg på Fornebu som telenor kan 
være stolt av. Vi tok turen dit ut fordi vi hadde hørt 
så mye om bygget og kunsten. Det vi opplevde var 
en integrert helhet av moderne kunst og arkitektur 
i det storslagne byggverket ut mot oslofjorden. 

Fantasi og assosiasjon
Fornebu utfordrer fantasien når vi kommer på besøk. 
Vi undres over hva som er ideen bak byggverket? Inne 
på torget mellom de buede spantliknende glassflatene 
med den knivskarpe skråstilte fasaden ut mot vannet; 
kan vi være i rommet på et stort skip? Og hva med de 
fargerike rekkene av søyler på det luftige torget? Hvilke 
assosiasjoner skaper de? 

Visjon og tradisjon
Mens telesignalene er usynlige har Telenor på Fornebu 
gjort telekommunikasjon ”synlig”, sies det. Tormod Her-
mansen og Åse Klevelands visjon og målrettede arbeid 
ligger bak ”skaperverket” som i dag rommer Nord Euro-
pas største arbeidsplass med 7000 ansatte. Telenor har 
lang tradisjon på flott arkitektur og kunst. Våre vakre 
nye og gamle telebygg land og strand rundt er fylt med 
flott kunst og håndverk gjennom årtier.

Kunst på arbeidsplassen
Kunsten på Fornebu er ikke bare noe skuebrød for 
stressede ansatte og besøkende. Den engasjerer, ska-
per trivsel og tilhørlighet som alle setter pris på. Kun-
sten er mer enn de fantastiske maleriene og utsmyk-
ningene. Den er også funksjonelle møbler i moderne 
design, matchende persienner og fargede gulvflater. 
Like til de dyprøde nellikene på bordene i kantina er 
en del av en større kunstnerisk ideologi i form og farge. 
Det bekrefter også Sissel Schjønsby som er ansvarlig 
for kunsten på Fornebu. Sissel vet hva hun snakker om 
med sin årelange bakgrunn i kunstens verden. Hennes 
største utfordring er å ta vare på helheten, fordi aller-
ede nå, etter kort tids bruk, har utskiftingene startet 
pga slitasje.

Moseidrommet
Torvald Moseids ”Draumkvedet” er et 55 meter storsla-
gent og vakkert brodert teppe montert i bølger rundt 
rommets 4 vegger. Teppet var det første store kun-
stinnkjøpet til Fornebu. ”Draumkvedet” har �� vakre 
motiver fra Olav Åstesons drøm på juleaften inspirert 
av fransk og gresk ortodoks mytologi som bringer deg 
inn i drømmenes rike. Teppet er brodert med tråder og 
garn i mange varianter og nydelige farger på lin. Mo-
seid brukte 13 år på teppet hjemme på kjøkkenbordet. 
Han måtte ha en stille aktivitet mens han lyttet til konas 
øvelser på flygelet i stua. Hun var pianistinne. Det er det 
eneste kunstverket som ikke kan betraktes som sam-
tidskunst på Fornebu.

Draumkvedet, Torvald Moseid,Norge

Transition 2000, Jon Arne Mogstad, Norge
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Mangfoldig samtidskunst 
Samtidskunsten på Fornebu er vakker, engasjerende og jor-
dnær. ”Signalkunstverkene” er iflg. Sissel søylene på torget 
og den røde rulleteksten på toppen av den svarte glass-
fasaden. Søylene står som en rettlinjet labyrint og gir det 
ovalformede brolagte torget en dybdedimensjon mot luft 
og vann. Den røde rulleteksten med sitater på engelsk som 
løper over fasaden  er sterkt tankevekkende. Men nysgjer-
righeten og de estetiske sansene våre stimuleres også av 
mange andre kunstverk. Jon Arne Mogstads kunstverk kalt 
”Transition” som løper rundt på veggene inne og ute på E 
-bygget midt på torget, er spennende. På innsiden avstemte 
fargeflater på pusset mur, på utsiden grå-svarte bølger med 
digitalmanipulerte motiver på glass.

ta turen til Fornebu
Vår kunstvandring i lag med Sissel Schjønsby kunne vart mye 
lengre for å få med seg alt. Det fine er at kunsten på Fornebu 
er åpen for alle. Det er bare å ta seg en tur for å oppleve 
den. Noen guide trenger man ikke, selv om det naturligvis 
er en fordel. Ta i så fall kontakt med Wenche Haugeng. For 
oss pensjonister vil en tur til Fornebu by på opplevelse og 
glede over et arkitektonisk byggverk fylt med innhold og 
kunst som vi blir engasjert i. Derfor ta turen til Fornebu så 
snart dere får anledning.

sissel ree schjønsby
Leder for Telenors Kunstsamling 
Norsk Kulturråd, samling og formidling av norsk elektronisk kunst. 
Utsmykking i Forsvarets ledelsesbygg.   
Gjensidiges kunstsamling.
Nestleder i Riksutstillingers styre

Consciens Lobby,Liam Gillick, UK

The path leading to Nietzche,s house, 
Olav Christoffer Jensen, Norge

Kunst i arbeidsdagen på Fornebu. 
På̊ vei til møte med Lap Toppen.

Form og farge
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”telenor har gjort det enkelt for deg 
å flytte!” påstår man i en reklamebros-
jyre. Videre heter det at om man gir be-
skjed senest en måned før innflytting i 
ny adresse, skal man ha linje og nett fra 
første innflyttingsdag.

Men sånn er det dessverre ikke. Jeg flyt-
tet fra Trondheim til Åsgårdstrand den 
16. august, og hadde bedt om telefon 
i ny adresse fra denne dato. Jeg hørte 
ingen ting før �4. august, da det ble op-
plyst om at telefon i ny adresse ville bli 
tilkoplet fra 1. september. Deretter ble 
det stille. Etter å ha lidd meg gjennom 
mølla med ”tast 1, �, 3, 4 eller ørten” på 
05000 kunne kundeservice fortelle at 
datoen nå var endret til �1. september, 
fordi det ikke fantes kabel til den nye 
adressen. Jeg protesterte på dette og 
påpekte at jeg i min bestilling hadde 
opplyst at det fantes en bredbåndstilko-
pling til telenor@online.no., og dermed 
burde jeg kunne kople telefonen min til 
samme kabel, i og med at det ikke var 
noen telefon fra før som tok opp plass i 
splitteren som var montert. 

På tross av to oppringninger til 05000 
og to e-postsendinger til samme adres-
sat, som man først svarte på etter en 
uke, var det ikke mulig å få noen til 
å fatte hva jeg mente før jeg fikk en 
samtale på min mobiltelefon fra en 
montør som befant seg i Åsgårdstrand 
sentral den �1. september. Etter fem 

minutters samtale kunne jeg plugge 
telefonen inn i splitteren, og forbindel-
sen var etablert.
Total flyttetid ble altså fem uker, når an-
strengelsene fra Telenor besto i å tildele 
et telefonnummer, skrive ut en kopling-
sordre og få sendt den til en montør.

Rett skal være rett; telefonen i Trond-
heim ble koplet ned til riktig tid den 16. 
august, og ved kontrollringing til mitt 
gamle nummer fikk jeg av en henvisn-
ing vite mitt nye telefonnummer, noe 
jeg ikke hadde fått greie på av kunde-
service. Men når man ringte dette num-
meret, fikk man som svar at man hadde 
ringt et nummer som ikke var i bruk 
– og det var jo for så vidt korrekt. Forsøk 
på å få kundeservice til å endre henvis-
ningen til mitt mobiltelefonnummer 
var imidlertid forgjeves.

Jeg greide meg godt med mobiltelefon 
og min samboers IP-telefon, mobiltel-
erfon og PC, men jeg ville bidra til at 

slike prosedyrer ikke gikk ut over an-
dre abonnenter. Jeg forsøkte derfor å 
ringe en herre i informasjonstjenesten 
som jeg mener var lett å få snakke med 
i gamle dager, og en telefonsvarer lovet 
å ringe tilbake. Og etter noen dager 
ringte en person fra noe som visstnok 
heter reklamasjonstjenesten. Jeg hadde 
ikke noe å reklamere på, men ønsket å 
fortelle en eller annen sjef hvordan det 
er å være privatabonnent i våre dager, 
men dette viser seg altså også umulig. 
Nå har jeg heller ikke noe å reklamere 
for – mens jeg i gamle dager forsvarte 
Telegrafverket, Televerket og Telenor så 
godt jeg kunne.

PS Sønn av min samboer meldte flytting 
innen Horten den 9. september, men har 
ennå ikke – 30. oktober – fått summeto-
nen i ny bolig, hvor det også finnes kabel 
etter tidligere eier.
Stakkars Telenor – de har vel ikke råd til å 
ha noen privatabonnenter lenger.
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Jeg har lest siste nummer av TelePensjonisten hvor redak-
tøren intervjuer Ragnar Veastad i forbindelse med at Eik 
Jordstasjon er 30 år i år. Det er endel uttalelser i intervjuet 
av Veastad som ikke er helt korrekte. Han sier bl.a. følgende: 
”At Radiolinjekontoret ”fryktet” interferens slik at stasjo-
nen ikke ble lagt nærmere Stavanger slik som han(Veastad) 
ønsket”. Og videre: ”Kanskje en liten takk for sist” fra Ra-
dolinjekontoret. ”Troposcatteren ble parkert til stor 
sorg for Radiolinjekontoret.” ”Radiotransmisjonskon-
toret var i mot troposcatterløsninger pga. sin store 
sendereffekt var en potensiell interferenskilde for andre radi-
okommunikasjoner.”
 
Det korrekte er:
Radiolinjekontoret opplevde det ikke slik at Radiotransmis-
jonskontoret, ved Tormod Bøe, var motstandere av tropo-
poscattersystemer. Radiotransmisjonskontoret var derimot 

veldig samarbeidsvillig da vi tok 
opp frekvensspørsmålet for de 
troposcattersystemene som Ra-
diolinjekontoret hadde planlagt 
ut fra fjellet Sulken på Jæren. 
Tormod Bøe og hans medarbeidere 
i Radiotransmisjonskontoret gikk 
straks i gang med å planlegge 
og koordinere frekvensene med landene rundt Nordsjøen, 
noe som endte opp med en frekvenstillatelse i �,1 GHz-båndet. 
Dette frekvensbåndet ble ikke brukt i Norge til andre formål. 
På bakgrunn av den intensive bruken av 4 og 6 GHz-båndene 
for radiolinjer i Stavanger-området - samt de topografiske 
forholdene - var det helt urealistisk å plassere en jordstasjon 
som skulle benytte de samme frekvensbåndene
(som radiolinjene) i nærheten av Stavanger. Det var forøvrig Ra-
diolinjekontoret som var ansvarlig for å etablere Eik Jordstasjon. 

Ukorrekt om Eik Jordstasjon
Inge Vabø

Stakkars Telenor
ulrik Nesset

Ulrik Nesset



  

11

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

11

12 13 14 15

16 17

18 19 20 21

22

K R Y S S O R D VANNRETT

LODDRETT

Løsningen på kryssordet kommer i neste nummer av Telepensjonisten.

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

11

12 13 14 15

16 17

18 19 20 21

22

K R Y S S O R D VANNRETT

LODDRETT

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

16 17 18 19

20

L ø s n i n g
A F R O D I T E

R E I S E A C

I R C A O

A D V A R S E L

D S R K S I

N E D E N E S

E L E K T R O N

Løsning på forrige 
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MIN TELEHISTORIE
Denne skriftveksel fant sted i det gode gamle televerket:

MIN TELEHISTORIE
jan andreassen, Kongsvinger

reserver nok
Det var i de ”gode gamle dager” med ”sveivetelefon” og 
manuell betjening av samtalene. 
Etter endt vakt på jobben (kl. 14.30) tilbød telegraf- 
bestyreren å bile hjem en av damene fordi det var noe dårlig vær 
den dagen. På bilturen var telegrafbestyreren uheldig og kol-
liderte med en møtende bil. Heldigvis gikk det relativt bra med 
noen skader på bilene, mens sentralborddamen fikk et kutt i leg-
gen og ble fraktet til stedets sykestue. På grunn av personskaden 
måtte lensmannen tilkalles.  Lensmannen spurte/forhørte  
telegrafbestyreren om ulykken, og om det var noen person-
skade. Nei – svarte telegrafbestyreren. Det var ingen person-
skade. Ja, men, sa lensmannen: jeg har hørt at en dame ble 
fraktet til sykestua. … Ja, det var sant, men  det gjør ingen ting 
– vi har reserver nok. 
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GlEDElIG NoBElprIs
Kai rosenberg, Kommunikasjonsdirektør

Nobels Fredspris til Muhammad  Yunus og Grameen 
Bank. I ti år har vi samarbeidet med Yunus og hans 
bevegelse gjennom mobilselskapet Grameen 
phone. 

Telenor gikk inn i landet med sin mobilkunnskap i 
prosjektet der landsbykvinner fikk mikrolån til kjøp 
av telefoner fra Grameen Bank. Dermed kunne de 
starte næringsvirksomhet knyttet til telefonen i sine 
respektive landsbyer. Mange fra Telenor har opp  
gjennom årene deltatt i oppbyggingen av Grameen 
Phone. De har ekstra grunn til og gledes over årets 
Fredspris.

Grameen Phone har vakt stor internasjonal oppmerk-
somhet.  Time, Newsweek, CNN og BBC World har hatt 
reportasjer rundt Grameen Phones. Blant internas-
jonale storheter som har fremhevet virksomheten er  
FN-sjefen Kofi Anan og tidligere USA-president  Bill 
Clinton. 

”Det er i dag over �50 000 landsbytelefoner i Bang-
ladesh. De representerer en ny tjeneste, de åpner  
mulighet for kommunikasjon mellom isolerte lands-
byer. Tjenesten er nå tilgjengelig for 60 millioner  
mennesker på landsbygda og gjennomsnittlig telefon-
bruk for kvinnene er dobbelt så stor som for vanlige 
forretningsfolk.

Veksten i mobilbruken har vokst formidabelt i Bangla. 
Samtidig som Grameen Phone feiret sine første ti år, 
passerte selskapet 10 millioner abonnenter. Både i år 
og året før har selskapet hatt en vekst på over 100 pros-
ent. 

Gratulerer til Muhammad Yunus og Grameen Bank!

la meg samtidig – på vegne av telenor – ønske  
telepensjonistens lesere en Gledelig jul og et Godt 
Nyttår!

Kai Rosenberg 

Yunus, Fredirk og Arve på kundebesøk
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tent på 
porselens-
maling
Edel Mogseth i Trond-
heim er en travel tele-
pensjonist. Hun dyrker 
sine hobbyer på heltid 
og har knapt nok tid til 
gulvvasken i høyseson-
gen. Porselensmaling er 
hovedsaken, men hun 
har også mye annet å 
henge fingrene i. Vi traff 
henne på en hobby-
messe på Dalgård skole. 
Hun hadde bordet 
fullt av flott dekorert porselen. På veggen bak hang 
strikketing. Det var dukker i full mundur og påkledde 
kosebamser, alt selvgjort og til salgs for relativt billige 
penger. -Det blir heller dårlig timelønn ut av det, men 
gleden av å skape er verdt mye for meg, sier Edel.  

Hun ble førtidspensjonert fra Telenor for ti år siden. Da 
hadde Edel sett hvor det bar hen og hadde for lengst 
startet å utvikle sine ferdigheter som porselensmaler. 
Under Kunst- og håndtverksmessa som ble arrang-
ert siste helga i oktober, stiller hun med et mangfold 
av hvite porselensting vakkert dekorert av Edel.  På 
veggen henger dukker og kosedyr påkledd strikkete 
og sydde kleskreasjoner, også det som en hobby uten-
for porselenssesongen.

-Har du en hobby du er glad i, trenger du ikke kjede 
deg, mener Edel. Å se på TV er lite aktuelt. Hun vil hel-
ler skape selv. Et lite lager hjemmelagde smykker viser 
hun også fram. Artig med mange jern i ilden. Det er for 
tidlig å trappe ned ennå, jeg er jo bare 70 år, sier hun 
med et smil.

Jahn Hassel

MIN HoBBY 
porselensmaling
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FrYKtEr sYKEHjEM 
MEr ENN DØDEN 
avslørende spørreundersøkelsen blant eldre.

seniorsaken har foretatt en landsomfattende spørre-
undersøkelse i �006 blant seniorer. Svarene fra de rundt 
70 år, gir skammelig strykekarakter til den offentlige  
eldreomsorg. Det er ikke lengre fattigkassen som de  
eldre gruer seg for, men dagens moderne sykehjem og 
ikke minst mangel på sykehjemsplasser og omsorg. Det 
er ikke mer enn hundre år siden omsorgstrengende ble 
auksjonert til gårdene. Den som bød (krevde) minst for 
seng og mat fikk tilslaget. Omsorgsutviklingen i landet 
vårt har hatt en lang vei å gå. Nå skal den tydeligvis  
reverseres. Vi leser også til overmål i avisene, at mange 
flyktninger og innvandrere rømmer tilbake til sine  
gamle fedreland når de nærmer seg pensjonist 
tilværelsen. Vi finner resultatene av hele undersøkelsen 
i Senior nr 4/06. Se sjøl hvordan landet vårt føles for 
dem som bygde det. Quo vadis?

Hvem gjør hva i denne skremmende situasjonen? 
Statens store milliardsatsing på eldreomsorg er skuslet 
bort i de fleste kommuner. Nå skal vi visstnok prøve en 
gang til? Dagens politikere lokalt og sentralt strømmer 
over av velvilje for eldresaken verbalt, men skylder på 
hverandre for den situasjonen som vi er havnet i. 

Har vi ansvar og kan Telepensjonister gjøre noe? Sogn 
og Fjordane viser vei, men spørsmålet ble klart avvist 
på siste landsmøte. Det skal være opp til de lokale  
regionale foreninger å gjøre noe, hvis de ønsker. Norsk 
Pensjonistforbund som skryter av sin forhandlingsrett 
og rolle som ”ankermann” for pensjonistene tusler 
hjem fra, den ene mislykkede ”forhandling” etter den 
andre, der minstepensjonistene, omsorgstrengende og 
syke sakker lengre og lengre akterut. 

Det handler om solidaritet. Vi venter på at pensjon-
istorganisasjonene våkner og begynner å funksjonere 
som interesseorganisasjoner og samarbeider mot 
det felles mål å endre denne skammelige utviklingen 
mot omsorgsvikt for eldre. Mens vi venter kan vi gjøre 
mye for å bedre den trøstesløse tilværelsen mange har 
mens de venter på å slippe fra utilstrekkelig kommunal 
omsorg og dette liv. Vi håper mange vil melde seg for 
den lokale Frivillighetssentralen og oppleve en ny og 
givende side ved seg sjøl og livet. Lykke til!

Nils Bøe

 

landsmøtet 2007
Møtet gjennomføres �9.-31. mai i Tromsø. (Merk: Feil 
dato i forrige Nytt fra Arbeidsutvalget.) Vertskap er  
Telepensjonistforeningen i Tromsø.  Grand Nordic  
Hotel er valgt som konferansehotell. 
Medlemsregister
I dag har vi flere forskjellige registre over medlemmene; 
og det er ikke lett å holde listene àjour til enhver tid. 
Et nytt databasebasert medlemsregister vil gi både 
en kvalitetsheving og en effektiviseringsgevinst.   
Arbeidsutvalget vurderer flere systemer, blant annet 
Mamut og AlfaMed. 
regnskap
Kasserer Ragnhild Møklebust har presentert regn- 
skapet per 31.10.�006. Regnskapet viser at vi er i rute i 
henhold til budsjett.
Nettavisen
Web-redaktør Per Refsem foretar stadig forbedringer 
med www.telepensjonistene.no, og nettsidene frem-
står nå som meget tiltalende. Opplæringen av de som 
skal legg stoff direkte inn i Nettavisen er i gang, men 
går ikke så raskt som vi håpet. 

Ny kopimaskin
Sammen med Osloforeningen og Sentrale Enheter har 
Forbundet spleiset på en ny kopimaskin til felles bruk. 
Brukerne må identifisere seg med koder.
saKo-seminar
Gerd Blomstrand Kristensen og Dagfinn Skarbøvik  
deltok på seminaret �4.-�5. oktober på Sundvollen  
hotell. Hovedemnene var Statsbudsjettet �007,  
Pensjonsreformen og Velferdsmeldingen. 
arbeidsmiljø og sykdom
Har arbeidstakere i Televerket/Telenor vært utsatt for 
miljøgifter som stråling eller asbest som kan ha ført 
til en overhyppighet av lungesykdommer og kreft? 
Kan dette kartlegges? Saken ble opprinnelig tatt opp 
av Østfoldforeningen. Arbeidsutvalget sendte brevet 
videre til Telenor HMS sammen med vårt følgebrev. 
Svaret fra Telenor er sendt til Østfoldforeningen. 
spørsmål om pensjon
Flere av telepensjonistene som får pensjon både fra Stat-
ens Pensjonskasse og fra Telenor Pensjonskasse mener 
total samlet pensjon utbetales med et beløp som er 
mindre enn 66 prosent av sluttlønnen.  Saken er sendt 
over til Telenor Pensjonskasse; og vi avventer svar.

NYtt Fra arBEIDsutValGEt   v/ arnulf Krokan
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lars thue: Norsk telekommunikasjonshistorie 
bind 3.  Nye forbindelser 1970 – 2005.

Gamle og nye helter
I et intervju høsten 1994 med forfatteren  sa Tormod 
Hermansen at Televerkets prioritering av avanserte og 
spennende teknologitunge tjenester nå var over. De 
”gamle heltene” teknologi og nettmenneskenes tid var 
forbi, nå skulle de ”nye heltene” - økonomer og markeds-
folk – overta. Bedriften skulle tjene de store pengene i 
fremtiden på innholds- og verdiøkende tjenester. 

sinke og ambisiøse mål 
I 1980 var Televerket en sinke i europeisk sammenheng. 
Televerket hadde nær 100.000 på venteliste, nettet var 
ikke fullautomatisert, fremkommeligheten var dårlig 
og det var mangel på summetone mange steder. Man 
hadde imidlertid en dyktig organisasjon på plass og det 
ble satt en rekke ambisiøse mål som ble gjennomført i 
tiden frem til 1994. Det skulle bygges et heldigitalisert 
sentral- og transmisjonsnett og et datamaskinstyrt 
sentralisert driftsopplegg. 

televerkets anseelse og effektivitet øker
Man utarbeidet omfattende spesifikasjoner for utstyr 
og tjenester og ble  en interessant kunde for ledende 
utstyrsleverandører som måtte redusere prisene sine 
i betydelig grad. I perioden 1980 - 1994 ble trafikken 
tredoblet og takstene halvert. Teletakstene var det 
eneste som gikk ned i samfunnet og Televerkets  
anseelse øket.  Digitaliseringen førte til et betydelig  
effektiviseringspoternsiale som Kjell Holler overlot til 
Tormod Hermansen å ta ut. 

Netttjenestene som finansiell ryggrad
Hvordan gikk det så med de ”nye heltene” og de nye 
tjenestene? Etter 1995 fortsatte Telenor å hente det alt 
vesentlige av sitt driftsoveskudd fra nettjenester og  
mobiltelefoni innenlands. Resultatene fra disse  
områdene har vært Telenors finansielle ”ryggrad” og  et 
økonomisk fundament for den internasjonal satsnin-
gen på mobilkommunikasjon. Så sent som i årene 1998 
til �004 hadde Telenor et samlet driftsresultat fra norsk 
fastnett på 18 milliarder og fra mobil innenlands 16.7  
milliarder kr. Det totale driftsresultat Telenor konsern 

var i  samme  tidsrom �8.4 milliarder kr. Når Tormod Her-
mansen og andre hevdet at nett var ”commodity” så var 
det en feilvurdering når det gjaldt Telenors inntjening. 

Manglende ydmykhet
Konsernledelsens manglende ydmykhet og undervur-
dering av innsatsen og kompetansen hos nettmen-
neskene, de ”gamle heltene”, er nedslående. Det er også 
de samme ”kjernetropper” som har vært med på å rulle 
ut mobilnettene internasjonalt.

Humankapitalisme 
Det har skjedd mye med Telenors ”sjel” det siste tiåret. 
I første del av 1990 årene hadde Televerket et godt  
omdømme fordi bedriften prioriterte kundene og sam-
funnet. Nå er det finansmarkedet og aksjonærinteress-
ene som styrer bedriften og Telenor er blant de minst 
likte bedrifter. Kanskje bør det komme en renselse? Det 
finns noe som heter ”Humankapitalisme” hvor de lang-
siktige verdiene bare kan sikres ved å satse på brukerne, 
medarbeiderne, lokalsamfunnet og eierne. Til så lenge 
får vi glede oss over at de ”gamle” tjenester har bidratt 
mye til dagens velstand som gir mulighet for blant  
annet å betale gode lederlønninger.

NoEN taNKEr oM 
GaMlE oG NYE HEltEr
Bjørn Gladsø
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NYtt Fra loKalForENINGENE 
Glåmdølingene kaster hestesko

Glåmdalen Telepensjonistforening har ca. 60 med-
lemmer spredt over 6 kommuner; Kongsvinger, Nord-
Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue og Åsnes. Rekruttering til 
foreningen er en utfordring – vi blir eldre -  og yngre  
telepensjonister blir det færre av. Om vi skal jobbe  
mot andre statsetater (post, jernbane, vegvesenet,  
forsvaret..) burde man kanskje ta en debatt om. De 
nevnte etatene har sikkert de samme problemene som 
oss. Vi har i den senere tid tatt en ringerunde til våre 
medlemmer i tillegg til skriftlig invitasjon til møtene. 
Dette er svært nyttig, og de fleste setter stor pris på å 
få en telefon fra oss i styret. Vi konkurrerer med mange 
turtilbud fra  forskjellige turleverandører, derfor har 
turene våre stort sett foregått i nærområdet.
Grillaften i juni på gårdstunet hos et av medlemmene, er 
tradisjon. Her har vi sveivegrammofon og 78-plater, mye 
hygge og den årvisse konkurransen med hesteskokast-
ing, og som vanlig lar jeg en av de andre vinne. Hvordan 
vi kommer til dette stedet, vet jeg  - men hvordan vi 
kommer hjem – det må noen andre svare på.
Nå som ”pensjonist” skjønner jeg ikke hvordan jeg 
hadde tid til å jobbe i Televerket. Og vi får det bedre og 
bedre, travlere og travlere og blir mer og mer ”sutrete”.

Nå er det snart jul og vi skal som vanlig ha en julem-
iddag i fellesskap, men før den tid har vi invitert med-
lemmene på Evert Taube-aften her i Kongsvinger – det 
gleder jeg meg spesielt til for Evert Taube har skrevet 
så mange viser om en Andreassen.  Vi ønsker dere alle 
en god jul. 

Jan Andreassen

Telepensjonistene i Valdres startet høstsesongen 
med en utflukt til det gamle skolehuset ved Bagn 
Bygdesamling. Leiligheten over skolestua var barn-
doms-hjemmet til Astri Jodalen, lederen vår. Skolen 
er nå en del av Bygdesamlingen, og lærerleiligheten 
står intakt, med møbler og utstyr. Skolehuset var et  
samlingssted i grenda med mange aktiviteter på kvelds-
tid, og den gamle skolestua ga oss mange minner. Det 
var morsomt å se igjen gamle pulter, bøker og utstyr. 
Det vekte mange minner. Vi hadde med kaffe og kaker, 
og hadde en hyggelig stund i lærerleiligheten før vi 
gikk til Bagn Bygdesamlinger og hadde omvisning der. 
Der er det en stor samling effekter fra krigstiden, både 
våpen og utstyr brukt av norske motstandsfolk, og ting 
fra hverdagslivet. Vi var 14 stk som hadde en flott og 
innholdsrik dag, flere skulle vært med! Nå ser vi frem 
til en hyggelig sesong, med møter og noen utflukter. 

Sigrun Strauman Moltubakk

Hesteskokonkurranse i Glåmdalen

Valdresinger på skolebesøk

Den gamle skolestua i Valdres

Barndomshjemmet til Astri Jodalen
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I august i år kjørte vi buss fra Tromsø gjennom hele Fin-
land, med � overnattinger, ned til Helsingfors. Derfra 
videre med hurtigbåt til Tallinn i Estland hvor vi var i � 
dager.

Tallinn er en gammel by. Til eksempel er Raekoda eller 
Rådhuset nevnt allerede så tidlig som i 13��. Og i en 
gammel by er selvfølgelig Gamlebyen mest interes-
sant, uansett hvor en drar her i verden. Gullalderen for 
Tallinn var i det 15. og 16. århundre.
I dag er Tallinn i full utvikling etter de fikk selvstendighet 
etter den ”syngende revolusjonen” i 1991. Det hersket 
en lys og optimistisk stemning i byen, og restaurering 
og nybygg synes å være i full gang. Tallinn er på stør-
relse med Oslo, rundt 450.000 innbyggere.

Fra Tallinn kjørte vi videre mot Riga i Latvia.På vegen 
var vi innom Pärnu – den estiske Spa- 
og badebyen i det nordøstre hjørne av Riga-bukten.
Byen blir kalt Estlands sommerhovedstad. 

Riga kan ta pusten fra den som har interesse for arkitek-
tur, med alle de gamle bygningene,  fra gotisk arkitektur, 
via barokk- og jugend-stil til ny arkitektur. Også her var 
tidsaspektet i historien nesten påtrengende og veldig 
interessant. Innbyggertallet er rundt 900.000. 

En tur til Baltikum trenger en mer tid på, for å fordøye 
alle inntrykkene. Dette ble som en smaksprøve på hva 
en kan få oppleve. Og ennå har vi ikke vært i Litauen 
- det får bli en skål for seg. 

Roar

Telepensjonistene Tromsø til Baltikum
Foran 
parlamentet i 
Tallinn

Skienspensjonistene har besøkt Jernalderhuset ved 
Århus forsøksgård. Hele 38 spreke pensjonister var med. 
Lederen vår, Liv Berit Aadna, ønsket alle velkommen til 
vårmøtet, også denne gangen på rim. Etter dette leste 
Liv Berit dagens dikt: ”En ny dag”, og så sang vi ”Kom 
mai du skjønne milde”.
Jernalderhuset står på historisk grunn fra år 13�5. Her er 
funnet 19 gravhauger, en midt på tunet. En karpedam 
er rekonstruert og det går kultursti fra stedet som går 
innom Ibsen-Venstøp og videre til Helleristningene
Det har vært ytret ønske fra medlemmene om å få tilbud 

på billige pc’er samt opplæring etc. En gruppe har sett 
på dette. Den har vært i kontakt med flere leverandører, 
men har valgt IT direkte på grunn av et helhetlig tilbud. 
IT direkte informerte om tilbud på pc-utstyr, service, 
kurs og sjekk av ”gammel” datamaskin, tilbudspakker 
på bredbånd etc. Så folkens kast dere på – data er fram-
tida. Vi kommer ikke unna det.

Til avslutning leste Liv Berit noen nydelige ord om 
aldring. Hun takket for en hyggelig stund og ønsket alle 
en god sommer.

Skienspensjonistene i jernalderen og på data

Jernalderhuset Årnes

På besøk i jernalderhuset på Årnes
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telenor tilbyr telepensjonistens lesere bokverket  
Norsk telekommunikasjonshistorie til spesialpris

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

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

Postboks 14� Økern, 0509 Oslo

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

Spesialpris gjelder bare hvis man kjøper hele settet på tre bøker.
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MolDE erlispo@online.no Erling  Sporsem erlispo@online.no Erling  Sporsem erlispo@online.no

NaMsos olin-lan@online.no Randi Langås olin-lan@online.no Randi Langås olin-lan@online.no

oslo telepensjonisteneoslo@online.no Frank Mikalsen 
tlf: 63 97 01 �0

frankogliv@gmail.com Frank Mikalsen
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frankogliv@gmail.com

rINGErIKE lialbja@online.no Liv Bjarkøy lialbja@online.no Liv Bjarkøy lialbja@online.no
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sKIEN ragnhiol@online.no Ragnhild Olsen – Fjeldstad 
tlf: 35 55 86 61

ragnhiol@online.no

soGN oG FjorDaNE gunsteinf@hotmail.com Gunnstein Fidjestøl gunsteinf@hotmail.com Dagunn Klakegg,  tlf: 57 8� 14 �1

staVaNGEr Egil Reimers Egil.Reimers@lyse.net

stEINKjEr Finn Børseth, Iduns vei 35 
77�4 Steinkjer,  Tlf: 74169640

Sverre Steinsta Sundsnesvegen35
7670 Inderøy , 74 15 3� �6 

troMsØ anne-bau@online.no Erik Tollefsen 
Åslandsveien 39
9100 Kvaløysletta

erika-to@online.no Roar A. Johannesen
H. Wergelandsv. �4
9007 Tromsø

roar.a.johannessen@bigfoot.com

troNDHEIM tdpensj@frisurf.no Ole Sandbekkhaug
Anton Bergsv. 38, 7099 Flatåsen

ol-josa@online.no Jahn Hassel
Borthensv. 14, 7040 Trondheim

janhasse@online.no
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Bakkelifjellet 48a 1710 Sarpsborg 
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jkrik@online.no

ÅlEsuND telpeaal@online.no Bjørn Finstad, 6040 Vigra

For oss som gikk på HK i 1959 – 1961 kommer jubileene 
oftere og oftere. Samlingen var den 7. i rekken, og turen 
i år gikk til Sommarøya ved Tromsø. Vi var 14 av de 
gjenlevende �� elever som møtte på Sommarøya ved 
Tromsø med ledsagere. Vi kom fra alle kanter - inn- og 
ut-land. 4 dagers samling med mange aktiviteter, by-
vandring med besøk i Telemuseet, omvisning på Som-
marøya, hvalsafari på Malangsgrunnen. I tillegg til fes-
tlige samvær med god mat om kveldene. 70 åringene 
blir gutter i gjengen igjen ved slike treff. Om ca. � år er 
målet Malta.

HK-elevene, 45 år etterpå:
Fra høyre: Oddvar Varskog, Jan Petter Andersen, Kåre Grotnes, 
Knut Ø. Hansen, Kristian Bø, Gunder Runde, Roald Bjørnø, Tor-

leif Torp, Kolbjørn Røste, Harald Steiro, Per K. Aune, Birger Lund-
vang, Jan Arne Aas. I tillegg deltok Arne Solem på samlingen.
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HK-sEKstIErNEs 45-Års juBIlEuM
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”Buen camino”, sa alle vi møtte på 
vår vandring mot Santiago de Com-
postela. Jeg velger å tro at det fritt 
oversatt betyr god pilegrimsferd. 
Det var litt rart å bli identifisert som 
pilegrim og gå i fotsporene til men-
nesker fra hele verden, som i århun-
drer har hatt samme mål, katedralen 
i Santiago. 
Når noen spør meg hvorfor jeg gikk 
”min camino”, svarer jeg at det var i 
takknemmelighet for at jeg følte at 
jeg hadde krefter, helse og mot til å 
legge ut på en slik ferd i en alder av 
65 år - i starten på en gryende pen-
sjonisttilværelse. 
Vår vandring startet i den lille 
grensebyen St. Jean Pied de Port i 
Frankrike, ved foten av Pyreneene. I 
St Jean fikk vi vårt første møte med 

herberge og vi kjøpte skjellet, som 
vi festet på sekken, slik en ekte pi-
legrim gjør. Ved jevne mellomrom 
sto der støtter med gul pil og kam-
skjell. 
Caminaoen er som speilbilde av 
livet, mennesker kommer og går. 
Noen har du lyst til å bli kjent med, 
andre ønsker du dit pepperen gror.
De mest sjarmerende vi møtte, var 
to små, runde spanjoler med hver 
sin røde caps. Vi kalte dem for Knoll 
og Tott. De gikk så tappert mot 
målet og stoppet ved hvert van-
nhull, en bar hvor de drakk sin øl.
Min venninne og jeg gikk ca 40 mil 
med ca 10 kg sekk på ryggen. Det 
eneste vi hadde i tankene da vi så 
spiret på Katedralen i Santiago i det 
fjerne var: ”Dit skal vi!” Katedralen var 

fullsatt og navnene på pilegrimene 
ble lest opp da vi ankom. 

Hvordan var min camino? Jeg må 
innrømme at jeg ofte gikk mil etter 
mil i egne tanker og mediterte, uten 
tanke for de gule pilene som viste 
vei. Da var det godt å ha med seg ei 
venninne i pilmodus som passet på 
at jeg ikke for på ville veier. 

Blant pilegrimer

Buen camino
En beretning om en 
pilegrimsferd
tekst og bilder: Mia slotta


