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STYRET 2016 
Formann:Dag H. Berg tlf. 90 97 35 39 
c/o Fram Pb 8832 Youngstorget, 0028 Oslo 
E-post: dayfram@yahoo.no 
Nestformann Hans J Kristensen 46 95 02 05 
Ramstadskogtunet 7, 1900 Fetsund 
E-post: hjkrist@broadpark.no 
 Styremedlem: 
Ellen Gro Kristoffersen  m 41 68 38 79 
Svoldergata 7, 0271 Oslo 
E-post: egk@statoil.com 
Styremedlem: 
Per Henrik Kvitblikk  m  97 57 67 76 
Haugerudhagan 80, 0673 Oslo 
E-post: kvitblikkph@gmail.com 
Styremedlem: 
Bente Holmstad p p 67 13 27 93 
Brenneveien 12 B, 1339 Vøyenenga m 92015671 
E-post bente.holmstad@gmail.com 
Styremedlem: 
Martin Steiro    m 95 87 96 46  
Armauer Hansensgt.6, 0455 Oslo  
E-post martinsteiro999@hotmail.com 
Vara: 
Ingfrid Jensen Rennemo 
Bergtunveien 5D, 1087 Oslo 
E-post Ingfrid.Rennemo@posten.no 
Arrangementskomitê: 
Hans J. Kristensen,  tlf 46 95 02 05 
Oluf Danielsen,  tlf 99 36 85 47 
Bodil Johansen,  tlf 97 51 53 63 
Linn Gluggvasshaug, tlf 91 53 48 39 
Jørn Sund-Henriksen,  95 16 17 41 
Nordlands Trompet 
Rigmor Eidem p 66 91 94 92 
E-post: rigmor.eidem@online.no m 90 61 72 35 
Ida Furnes Lauveng   m 47 84 30 81 
E-post: i.fulau@gmail.com 
Nordlændingernes Forenings adresse: 
Postboks 2645, St. Hanshaugen, 0131 Oslo 
Bankkto.nr  : 1503.47.65070 DnB 
 
 

”Å eg minnest” 
Kr 350,-levert,   kr 420,- m/post 
Overføres kto 1503.47.65070 

 
 
 

 
 
SANGKORETS STYRE 
Leder: Kari Støren  m 98 68 12 81 
Hovseterveien 98, 0768 Oslo 
e-post: karistrn@gmail.com 
Nestleder:Merete Østingsen m 93 85 28 42 
Sofies gate 25, 0168 Oslo 
E-post: mereteoe@gmail.com 
Styremedlem: Finn Are Røsvoll m 47 40 16 50 
Helgesensgt. 17 0553 Oslo 
E-post: finn_are_rosvoll@hotmail.com 
Kasserer: Sverre Shetelig  
Dirigent: Dimitar Borissov 
 
Koret har øvelse hver mandag kl 19.00-kl 21.30 i 
Sinsen Kirke Lørenveien 13, 0585 Oslo 
 
Bankgiro DnB  0540 08 46164 
Hjemmeside: www.nfkor.no 
e-post styret@nfkor.no 
 
Koret er godkjent mottaker av 
Grasrotandelen, orgnr 993 993 042 
Koret er et blandakor og ønsker nye 
sangere velkommen! 
 

Kramboden 
NFK: 
 CD  "Mjuke vinnja"  kr 100,- 
Kontakt: Martin Lind Steiro, 95 87 96 46 
e-post: martinsteiro999@hotmail.com 
Foreningen: 
Platte Kåre Espolin Johnson "Nordlandsjekt" 
Kr 300,- 
Kassett 125 års jubileums konsert   Kr 100,- 
Pin:s   Nordl. Forening’s logo         Kr 50,- 
”Vær Hilset” bok 100 års jubileum  kr 150,- 
”Å eg minnest” bok 150 års jub. Kr 350/420 
Kontakt: Rigmor Eidem tlf 66 91 94 92 
E-post: rigmor.eidem@online.no 

Returdresse: 
Nordlændingernes Forening 
Postboks 2645 St Hanshaugen,  0131 Oslo 

NORDLANDS 
TROMPET 

Internettadressen er: www.nordlaendingernes-forening.no                        Org nr 983 712 673  

 Organ for Nordl ændingernes Forening  
Stiftet 11. oktober 1862 

Nr. 83          21. årgang                Desember 2016 

 
 
 
 

§ 1   Formål for Nordlændingernes  
        Forening er: 
1.    Å samle kvinner og menn med interesse  
       for Nord-Norge 
2.    Å virke for Nord-Norske interesser og  
       utbre kjennskap til vår nordlige landsdel 

Bernt Nikolai Nilssen fra Rotsund Se s 3.               Foto R. Eidem 
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Formannen har ordet. Desember 2016 
 
Alle gode hilsener til dere alle: 
God Jul og Godt Nytt År. 
Det har v ært mange vanskelige hendelser rundt i 
verden. La oss h åpe det blir bedre i 2017 
Nordl ændingernes Forening ser fram til  
nye treff og nye hyggelige sammenkomster 
Torskaften i Moss, sammen med v åre venner 

og 70 års feiring der, blir veldig spennende. Vi sees. Hilsen Styret 
 
Redaktøren: 
Takk for bilder og innlegg fra: Bernt Nikolai Nilssen, Arvid Gramstad, 
Jørn Sund-Henriksen, Marit Lund Bødtker, Karl H. Solberg og Dag 
  

Nordlændingernes Forening i Oslo   Nordlands Trompet 
Postboks 2645  St. Hanshaugen, 0131 Oslo  Rigmor Eidem, 906 17 235 
www.nordlaendingernes-forening.no   rigmor.eidem@online.no 
www.bblag.no     Ida Furnes Lauveng, 478 43 081 
www.nfkor.no     i.fulau@gmail.com   
Kontakt: Rigmor Eidem, 66919492, 906 17 235   e-post: rigmor.eidem@online.no 

 
Flammende solhimmel, en dag tidlig i november 2016, over 
Gaunes.  Det er som en høytidsstund.  F. R. Eidem 
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 Petter Dass’ og Fredrikke Tønder-Olsens Stipendiefond 

Statuttene er gjengitt i sin helhet i ”Nordlands Trompet” nr. 4,  og formåls-paragrafen 
for Fredrikke Tønder Olsens Legat har følgende ordlyd: 
”Fondet har til formål å gi økonomisk støtte til utdannelse for unge piker født og 
oppvokst i Nordland.  Stipendiene gis til utdannelse ved yrkesskoler, høyskoler, 
universiteter og til kunstnerisk utdannelse.” 
Formålsparagrafen for Petter Dass’ Stipendiefond har følgende ordlyd: 
”Fondet har til formål å gi økonomisk støtte til studenter fra Nord-Norge til studium 
ved høyskoler og universiteter.” 
 

Søknadsfrist for 2016 gikk ut 1. nov i år. Legatstyret behandler 
innkomne søknader og resultatet med navn p å de som f år stipend, vil 
foreligge i januar/februar 2017. Søknader sendes til Rigmor Eidem, 
Fagerveien 6, 1454 Fagerstrand, e-post: rigmor.eidem@online.no 
 
Arrangementer Vår 2017 
Nordlændingernes Forening 
Torsdag  9. februar 2017  Årsmøte i BBF 
Lørdag    4. mars 2017  Torskaften i Moss 
Lørdag    6. mai 2017  Pubkveld p å Fridtjof 
Nordlændingernes Forenings Kor 
 
Lørdag   4. mars 2017  Torskaften i Moss 
N ærmere program kommer 
 

Kjære alle medlemmer. Husk å logge dere inn på  
www.facebook.com  
 

Grasrotandelen, Nordlændingernes Forening org.nr: 983 712 673 
Kjøper du en 5-ukers lotto, så støtter du Foreningen. Enkelt og fint 
 

Noen har rest kontingent for 2016. Det er ikke 
forsent. Bare kom igjen.  Hilsen Rigmor 
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KulturKvelden    13.10.2016. 
 
Vi møttes p å Bare Jazz, Bodil Niskas vidunderlige jazzkafe i Grensen. 
Formann Dag hadde invitert Steinar Kristiansen til å gi oss en 
Jazzkveld med Nord-Norsk profil, en musikalsk og historisk 
presentasjon av jazzens utvikling og rolle. 
 

Steinar Kristiansen er fra Harstad. 
Han dro i gang Nordnorsk 
Jazzforum i 1969, drev jazzklubb 
og storband i Oslo i årene 1967- 
78, var leder av Norsk 
Jazzforbund i 1986-94, 
styremedlem og styreleder i Norsk 
jazzarkiv i 1981- 2014, skrev om 
jazz i Aschehougs Norsk 
musikkhistorie (2000-2001) 
anmeldte utgivelse og konserter i 
Jazznytt 1988-2006.  
 
Med andre ord: en virkelig 
kapasitet. 
Vi fikk en fin og opplevelsesrik 
kveld, mye fin jazz og endelig 
fikk vi høre den store historien 
om Nord-Norsk jazz. Det var en 
glede for oss. 
 
Sammen med godsaker, b åde og 
spise og drikke, gikk vi oppløftet 
hjem. 
 

Skulle veldig gjerne opplevd en hel kveld med jazz. 
Rigmor Eidem 
  

Steinar Kristiansen. Foto R. Eidem 
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En hyggelig hilsen og ei koselig fortelling fra  
Bernt Nikolai Nilssen i Rotsund, 

om en Petter Dass-medalje og ei tante. 
Hans tante er , Henrikke Henriksen f 1905-d 1960. 
Hun var fra Rotsund i Nord-Reisa. Hun var husholderske hos biskop 
Eivind Berggrav (1884 – 1959), i ca 30 år. Henrikke Henriksen fikk 
kongens fortjenestemedalje i sølv for sitt arbeid hos biskopen. Fra 1928 
til 1937, var Berggrav biskop i H ålogaland bispedømme. Fra 1937 til 
1955 var han i Oslo bispedømme. Hun var husholderske hos han til han 
døde. 
 
Etter biskopens død ”arvet” Henrikke en del utstyr, som hun skulle ha i 

sin ”hytte” p å sin hjemplass. Hun 
døde før hun fikk gleden av å bli 
pensjonist. Senere ryddet familien i 
sakene hennes, blant noen sengkl ær 
ble Petter Dass-medaljen funnet.  
 
Biskop Eivind Berggrav ble 
Æresmedlem nr 13 i 
Nordl ændingernes Forening i 1933. 
Han ble tildelt Petter Dass-medaljen 
etter at han den 25/4 1933 holdt 
foredrag i foreningen om Petter 

Dass. Denne har han s å gitt videre til sin trofaste husholderske. Bernt 
forteller videre at ei søster av Henrikke bodde hos biskopen i Oslo, 
mens hun gikk p å skole for å bli sykepleier. De var ogs å til god hjelp 
for Berggrav under krigen. 
 
Ros til familien som har tatt vare p å medaljen i veldig mange år. Bernt 
Nicolai Nilssen ”fant” undertegnede, tok kontakt og medaljen blir n å 
blir lagt p å Riksarkivet, blant mange andre koselig ting foreningen har 
der.  

Fagerstrand 9. desember 2016 Rigmor Eidem  

 
Petter Dass-medaljen, gave til  
Henrikke Henriksen,  i 1959 
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Marit Lund Bødtker 
Sulitjelma var solens øye. 

Roman. 
2015. 

Bibliotekar, forfatter og journalist, Marit Lund Bødtker, født i 
Sulitjelma i 1941, har skrevet en roman om sin barndom og oppvekst i 
Sulitjelma. "Noe er løgn, mest sannhet" sier forfatteren. Hun forteller 
om Sulitjelma gjennom tre generasjoner. Hun begynner med sine 

besteforeldre. Bestefaren 
Charles født i 1893 og 
bestemor Hanna født i 
1899, de fikk mange barn, 
som skikk og bruk var. Et 
av barna var Tore som 
giftet seg med Elise i 
1939, forfatterens 
foreldre, s å er det Marit 
selv, hennes barndom og 
oppvekst. 
 
Hun forteller om et 
livsfriskt Sulitjelma, p å 
godt og vondt, om 
oppgangstider og 
nedgangstider, om fødsler 
og død, om giftem ål, om 
det store klasseskillet, om 
ei farmor som spilte tennis 
og dermed fikk adgang til 
de "finere" folkene. For å  
f å jobb var betingelsen at 
man m åtte spille et 
instrument. Dette skapte 
et rikt musikk- og 
kulturliv. 

Sulitjelma var solens øye. Marit Bødtker 
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Valg   2017 
 

Et nytt år nærmer seg. 
Valgkomiteen i Nordlændingernes Forening 
starter sitt arbeide i begynnelsen av januar. 

Vi blir veldig glade for forslag fra dere. 
Vi blir veldig glade hvis noen sier: 
”Jeg vil veldig gjerne arbeide for 

Nordlændingernes Forening” 
Bare ta kontakt 

 
Hilsen Rigmor 

 

 

 
 

  

Å eg minnest  
Historien om Nord-Norge og Nordl ændingernes 
Forening gjennom 150 å r. Den er skrevet av 
Steinar Aas, i samarbeid med Nordl ændingernes 
Forening. Historien er fengslende og godt skrevet. 
Der er mange fine bilder. Den er en glede å lese. 
 
Boka koster kr 350,- og kan leveres i Oslo-området. Den 
kan også sendes i posten, over hele landet, med kr 70,- i 
porto i tillegg.  Den er enkel å bestille ved å overføre kr 
350,- eller kr 420,- til: kto 8998.09.00224, 
Nordlændingernes Forening  Postboks 2645 
St.Hanshaugen, 0131 Oslo 
Ta kontakt med Rigmor Eidem, tlf 906 17 235 e-post: 
rigmor.eidem@online.no 
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Leonhard Næss og Den Nordlandske Forening 
i Kristiania på l880-tallet  
 
Av Karl Solberg, fra Beiarn ved Bodø, bosatt i Ås.   
Dette er begynnelsen p å en artikkel i  Årbok for Beiarn historielag 
2016. Årbokleserne har møtt Leonhard N æss mange ganger i løpet 
å rene. Etter l ærerutdanning ved Tromsø seminar i 1874 og en noe 
omflakkende tilv ærelse etter det kom han til Kristiania i 1880. 
Der leste han til eksamen artium og begynte teologistudier i 1881. 
Under oppholdet i Kristiania ble Leonhard N æss et aktivt medlem i 
Den Nordlandske Forening (senere Nordl ændingernes Forening) og 
leverte blant annet en rekke artikler og nordlandske sagn til foreningens 
organ, Nordlands Trompet. 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Petter  Dass 
 

Av Leonhard N æss 
S ål ænge som midnatssolen 
beskinner H ålogolands fjeld 

med guldglans oppe fra polen, 
skal mindes dit digterv æ ld. 

 
S ål ænge br åtskjø bryder 

med brag imod Nordlands skj ær 
og larmende sjømanden byder, 
han m å ikke komme for n ær. 

 
Thi hvor end nordl ændingen vanker og bor 

I 
fjeld og fj ære, i dal og i fjord, 
hans lod v ære sød eller bitter, 

hvor meget han har eller ikke sét, 
han kjender ialfald til Nordlands Trompet 

og sagn om den gj æve hr Petter. 
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Sulitjelma hadde egen bokhandel, som faren hennes drev og eide. Rundt 
denne var det et pulserende liv. Ungeflokkene var store, det var alltid 
mange barn, med lek og spenning og mye glede. Det var sommer og 
vinter, alltid barn og opplevelser 
Foranledningen til turen hun gjør til sitt barndoms rike, er et 50 års 
jubileum som er lagt til Mons Petterfestivalen. 
En trenger ikke å v ære fra Sulitjelma for å ha stor glede av denne 
boka.  
 
Til dere som har lyst til å  kjøpe denne boka: Skriv til Yuniko forlag, 
Astrids vei 14, 0276 Oslo 
yuniko@online.no . Tlf 90823045. Kr 250,- 
 
9.10.2016/ Rigmor Eidem  
 

Gladmelding 
70 års feiring i Moss, 2017. 

 
Nordlendingenes forening i Moss inviterer  

v år Nordl ændingernes Forening til å feire  
 

Torskaften 4. mars 2017, sammen med dem i Moss. 
 

Nordlendingenes forening i Moss fyller 70 år i 2017. 
V år Nordl ændingernes Forening var fadder for å  starte deres 

forening. 
 

Vi reiser med buss til og fra festen. 
Dette tror vi blir veldig artig. 

Mer opplysning kommer senere. 
 

Hold av datoen 4. mars 2017: Torskaften i Moss. 
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Boknafisken på Engebret  5. november 2016 
 
Utvandrede nordlendinger møttes som vanlig p å Engebret Café for 
v år tradisjonsrike boknafiskaften. Med boknafisk, allsang og 
høytlesning fra en kommende bok om krigsdrama i nord og stor tetthet 
av utvandrere fra hele Nord-Norge ble det en sv æ rt hyggelig aften. 
Prikken over i-en var at Engebret til v år store overraskelse hadde b åde 
Lofotpils og Mackøl, slik at vi fikk bestilt oss nordnorsk drikke til 
maten.  
 

Til tross for flere nye 
medlemmer som var der for 
første gang, var oppmøte litt 
f ærre enn vanlig. Med meg 
hadde jeg ny-rekruttert med 
medlem Bjørn-Richard 
Hagv åg Monsen, fra Vest-
Lofoten. I en travel hverdag 
blir det ikke til at man 
oppsøker gamle kjente, men 
en slik tilstelning i regi av 
Nordl ændingernes Forening 
var en god anledning.  

Vi har bestemt oss for å f å 
med oss flere av v åre venner 
og bekjente til neste samling. 
Vi er jo mange som bor her i 
byen som er venner eller bare 
bekjente som har det til felles 
at vi kommer nordfra. Da er 
det jo flott at slike samlinger 

kan bli et møtested for oss. God jul, s å sees vi neste gang!  
 
Mvh Jørn (Sund-Henriksen)  

Boknafisken, et spisende folk, maten var 
fortreffelig.      Foto Jørn 
m-,m-m 
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Fortreffelig Boknafiskaften 2016 
 
Det ble en meget hyggelig aften med 22 deltakere. Maten var 
fortreffelig, og med to serveringer foruten dessert og kaffe  
for de som ønsket det, virket det som om forsamlingen var "vel 
bel åten". Serviceinnstilt og hyggelig personale fikk frem mat og 
tilbehør i rett tid, mellom innslagene. 
 
Mellom de to serveringene fant forsamlingen det som et betimelig 
tidspunkt  å få synge Torbjørn Egners Torskevise.  
 
Deretter fikk vi et innslag med forfatter Gøril Evans, som ogs å er 
medlem i Nordl ændingernes Forening. Hun er oppvokst i Vester ålen 
og bor i dag p å Frogner i Oslo. Gøril Evans presenterte seg og leste 
utdrag fra sin siste bok Det kommer en dag. Den er innbundet 
og illustrert med tegninger av Karin Hay White, som ogs å har 
designet omslaget. Boken utgis av Forlaget Publica Bok, i Sandnes, er 
n å under trykking, og blir en fin julepresang 
 
Boken tar for seg historien ved frigjøringen etter krigen, sett gjennom 
en ung pikes øyne.  Hun opplever at faren kommer hjem etter å ha seilt 
ute under krigen. Forfatteren skildrer ulik problematikk og beskriver 
dagliglivet og forhold som nok var betegnende for denne tiden.  
 
Ellers var det populært med allsang hvor forsamlingen stemte i, på 
bl.a Nordlandsnetter og til slutt Elias Blix' vakre Barndomsminne 
fra Nordland. 
 
Vennlig hilsen 
Arvid (Gramstad) 
 
 
  


