NYTT FRA NORSK VANNFORENING

Minneord:
Brynjulf Skagestad
Brynjulf Skagestad gikk bort 12. mars i år.
Skagestad var Vannforeningens første formann fra stiftelsen i 1964. Han satte sitt preg på
foreningen de første årene. Han organiserte sekretariatet. Bidro når foreningen fikk sitt tidsskrift i 1966. Han var i 1967 også redaktør for VANN, og samtidig formann i foreningen.
Han var bidragsyter med klare meninger om foreningens rolle i samfunnet.
Allerede i første nummer av VANN skrev han: Vi lever i en tidsepoke med rivende teknisk og
økonomisk utvikling. Moderne forskning og industriell ekspansjon har lagt grunnlaget for en
stadig økende levestandard. Det er vanskelig å spå, men vi befinner oss efter alle solemerker å
dømme ennå bare på terskelen til den epoke som kalles den 2. industrielle revolusjon. Den
stigende levestandard og sterke industrielle utvikling innebærer en trussel mot den mest uunnværlige naturrikdom vi har på vår klode, nemlig vannet.
Skagestad var formann fram til årsmøtet i 1971, men var også senere en aktiv støttespiller i
foreningen.
Skagestad hadde også en aktiv yrkeskarriere. Han var utdannet fra NTH i 1954 som
bygningsingeniør med vann og vassdragsprosjektering som hovedfag. Han tok videreutdanning i Nederland sammen med andre norske studenter. Mange av disse fikk som ham sentrale
roller i det norske vannfaglige miljøet. Brynjulf ble kommuneingeniør i Bærum i 1962. I
1967 ble han hentet til en lederstilling i konsulentfirmaet Viak. Her var han leder for VAavdelingen i 17 år og de siste årene også direktør i selskapet. Så fikk han på ny Bærum
kommune som arbeidsgiver, som sjefingeniør for VA-planavdelingen. Som pensjonist arbeidet
han noen år som konsulent.
Skagestad ble utnevnt til æresmedlem av Vannforeningen ved 25-årsjubileet. I Vannforeningen vil Brynjulf bli husket som en dyktig iverksetter og pådriver med positiv innstilling og
godt humør.
Skagestad sovnet stille inn med sin nærmeste familie rundt seg.
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