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Til Nordlands Trompet 
Fra en torskespisers munn. 

Det er 10. mars 2007 og jeg sitter 
på T-banen på vei til årets 
"Torskaften." Hvorfor det heter 
torskaften er noe merkelig. 
Torskekveld eller møljekalas 
hadde passet en vesteråling 
bedre.  
Mens jeg sitter der i egne 
funderinger, dumper ei unn dame 
ned ved min side. "Hei!" Sier hun, 
"og takk for sist." Det viste seg å 
være en tidligere elev av meg. Hun 
lurte på hvor jeg var på vei? Jeg 
svarte at jeg skulle på møljekalas. 
"Hva sa du?" Hun så rart på meg. 
Selvsagt hadde hun ikke peiling 
hva møljekalas var. Hun var jo 
Oslo-jente. Jeg forklarte. "Å, du 
mener torskaften." "Ja, på ditt 
språk," svarte jeg. 
Vi har nok blitt omskolert selv om 
vi ikke fikk noen språkopplæring 
da vi kom til byen. 

 
Fra Torskaften foto av NFK med 
Gunvor Ludvigsen i spissen. 
 

Selv om jeg var tidlig ute var det alt 
kommet en god del mennesker til 
Odd Fellowgården. Jeg ble 
registrert og fikk en velkomstdrink 

før jeg datt ned ved et bord der en 
del bekjente satt. Praten som var 
av det muntre slaget, gikk livlig. 
Det er nå en gang slik når den 
nordnorske menigheta møtes til 
fest. Midt under ei latterkule, kom 
Rigmor og ønsket oss velkommen 
til bords. Det var nå bordets gleder 
vi var kommet for. 
 
Vi fant våre plasser greit da det var 
tegnet kart som vi studerte nøye 
før vi gikk inn. 
 
Salen var forholdsvis fullsatt av 
feststemte nordlændinger som så 
fram til et herremåltid. Like årevis 
som torsken er koret og de sviktet 
ikke denne gangen heller. De sang 
oss mot hjemlengsel og gav oss 
den riktige torskeaperitiffen. Er det 
noe den nordnorske menigheta har 
så er det sangglede. 
 
Torsken ble båret rundt og servert 
oss på tallerkenen mens levra og 
rogna ble plassert på bordet for 
selvforsyn. Kanskje var dette et 
dårlig trekk da noen var vel 
grådige slik at det ikke ble nok til 
alle. Men etter en stunds venting 
kom det ny forsyning og alle ble 
vel tilfredse.. 
 
Det var to store begivenheter 
denne kvelden, torsken og han 
Birger. For oss smakte begge 
deler like bra. Medaljerådet hadde 
nemlig bestemt å gi Birger Risan 
Brodal Petter Dass-medaljen. 
Meget fortjent syntes nok alle da 
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§ 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 

Styret i Nordlændingernes Forening 
2007: 
Rigmor Eidem Formann; Guri Abelsen vara, 
Mia Danielle Movik styremedlem, Torbjørn 
Rutledal styremedlem, Oluf Danielsen, 
nestformann, Willy Bang Johansen vara. 
Odd Bjørnar Øren, styremedlem og Suzanne 
Tennes styremedlem var ikke tilstede. 

Vandring langs Akerselva. Klar for 
avgang. 21. april 2007. 

 
Herbjørg Wassmo. Forfatterkveld 12.april 2007.  
Foto RE 



2 

 

Formannen har ordet.  Juni 2007 
 
Så ble åpningen av Petter Dass museet utsatt til  
17. august 2007 
Dette p.g.a transportskader og skader ifb med 
byggingen. En gang ble alle de store glassvinduene 
knust, så ble det skader på gulvene, stormen i påska 
medførte skade på taket og enda mye mer. Men da 

alle dørene som skulle være inne i museet kom fram, ødelagt i transporten, 
måtte vi gi opp forteller leder av Petter Dass museet Ivar Roger Hansen. Da 
hadde vi ikke engang dodører.  
 
Men den entusiastiske Ivar Roger Hansen sier dette er ingen grunn til å la 
være å reise på besøk til museet på Alstahaug og til Sandnessjøen i sommer. 
Petter Dass dagene går som planlagt, museet står der og naturen er like 
fantastisk. Selv hadde jeg billett til åpningen 16. juni, så jeg satser på å ta meg 
en tur. Og jeg lar heller ikke åpningen 17. august gå i fra meg. 
I mellomtiden kan vi jo lese litt av alt Petter Dass har skrevet, eller lytte til 
hans sanger som Ola Bremnes har satt musikk til og sunget inn. 
Så kanskje kan vi fremdeles si: Vi møtes på Alstahaug? 
 
Gjensyn med forfatteren Alf R. Jacobsen får vi 20. september 2007. Han 
viste seg å være et fortellertalent. Den spennende Nordkalotten er nå tema. Vi 
gleder oss. Takk for hyggelig samvær i vårhalvåret 2007. 
 
28.05.2007/Rig 
 
Nordlands Trompet trenger ny redaktør 
 
Hvem kan tenke seg å bli ny redaktør i Nordlands Trompet? 
Bladet har kanskje funnet sin form, men alt kan forbedres. 
Det som trengs er en PC, og glede over å skape et fint og interessant organ for 
Nordlændingernes Forening. 
Ta kontakt: e-post: rigmor.eidem@c2i.net 

Nordlændingernes Forening i Oslo   Nordlands Trompet 
Postboks 2645  St. Hanshaugen 0131 Oslo  Kontakt Sigurd Hãnninnen    
www.nordlaendingernes-forening.no   s-haen@online.no  
www.by-ogbygdelagsforbundet.no   mobil 994 12 984 
www.mamut.com/nordlaendingernes_forenings_kor 
Kontakt: Rigmor Eidem, 66919492, 22986664, 906 17 235  e-post: rigmor.eidem@2i.net 
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”Om torsken ble borte”  
av Marit Bockelie 

 
Bildet viser Marit Bockelie synger sangen 
sin på Torskaften 10. mars.  Teksten er 
gjengitt nedenfor. Hun spilte munnspill 
også. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto:OBØ 
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Foredrag : ”Nordkalotten i går, i dag, i morgen” 
ved 

Forfatteren Alf R. Jacobsen fra Hammerfest 
 

 
Torsdag 20. september 2007, kl 19:30 

 i BBF’s lokaler i Bennechesgt 2, ikke langt fra Bislett. 
 
Hele Nordkalotten er i endring. Mye spennende skjer. Det er Snøhvitfeltet 
og olje og Melkøya, kultursamarbeid med Russland, det tospråklige 
Kirkenes fiskeriene, kulturlivet, befolkningsutvikling, og litt til. 
 
Vi ble kjent med Alf R. Jacobsen på filmkvelden i fjor. Han hadde så mye 
interessant å fortelle at i år har vi utvidet temaet til å gjelde hele 
Nordkalotten. Vi gleder oss – sett av datoen.  
 

Klarinettisten Trond Rønning, fra Bodø, setter oss i stemning. 
 

Bespisning: Ost, kjeks og godt drikke 
 
Inngangspenger  kr 200,00 
Påmelding til  Guri  474 03 939 

Mia  tlf 22 11 27 11, 907 47 933 
Oluf  tlf 993 68 547 
e-post: rigmor.eidem@c2i.net 

 
Hjertelig velkommen 

 
Hilsen Nordlændingernes Forening 
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Barnas side 
 
 
 
 
 
 

Hei, Jeg heter Iben Pernille. 
I fjor sommer var jeg i bryllupet til min grandonkel Øyvind. Han giftet seg med Torhild i 
Lavangen kirke, det var veldig fint. Lillesøster Embla Mathilde var bare 1,5 år og synes 
det var mye mer spennende å løpe ute rundt selve kirken.  
Sommeren 2005 tok vi med oss min faster Kristiane med familie, pappa kommer fra 
Danmark, til Salangen der mormor "MiMia" kommer fra. De syntes alle fossene var så 
vakre og så lo de litt av oss fordi vi hadde sagt at det kunne være kaldt i Nordnorge 
om sommeren. Det var så varmt at vi badet i havet og i Rotvikvatnet hver dag!  
På juletrefesten 2008 skal jeg ha med meg min nye lillebror også. 
Hilsen Iben Pernille, 10 år 

Iben Pernille og Embla Mathilde Iben Pernille og Victoria
 

Birk Jonathan og bestemødrene 

Fra Wales til Nesodden 
2 små gutter dukket plutselig opp i nabolaget en dag. De syklet og lekte og snakket 
et veldig rart språk med pappaen sin. Dette måtte undersøkes. 
 
En søndag ute i hagen med to lekekamerater: 
Hva heter dere: Eirik fra Norge 6 ½ år, Kristin fra Norge 4 år, Owain fra Wales 3 ½ år 
og Eirig fra Wales 5 ½ år. De var fra Wales og snakket walisisk. Spennende. 
Liker dere å bo på Fagerstrand? 
Eirig: Jo det er gøy om høsten. Vi kom hit i august  
og skal være her i to år. 
Går dere i barnehagen? 
Ja det er morsomt. Jeg er i Megagjengen og vi var  
nettopp på sykkeltur. Til høsten skal jeg begynne på  
skolen. Jeg forstod norsk da vi kom hit.  
Det gjorde broren min Owain også. 
 
ABERYSTWYTU 
ENWAU NI YDI EIRIG AC OWAIN A RYDYM  
NI WEDI SYMUD I FYW I NORWAY o GYMRU 
 
Hilsen fra Eirig og Owain 

Owain, pappa, Eirig, Kristin, 
Eirik 
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Dønnesgården 
 
Drømmen om en grønn hage er tittelen på en bok som er skrevet av Knut Moe. 
Bokens tittel skal vi komme tilbake til senere. Først skal vi gå minst 800 år bakover i 
norsk historie.  Kong Sverre som levde på slutten av 1100 hundretallet delte landet inn 
i Syssler og innsatte Sysselmenn – menn han kunne stole på – til å styre hver sin 
Syssel.  Deres plikter var å ha tilsyn men rettsstellet, holde orden og kreve inn skatter.  

 
Det første vi med sikkerhet vet 
om Dønnesgodset – er at Pål 
Vågaskalm ble utnevnt til 
sysselmann med sete på Dønnes 
– et sted på nordenden av Dønna.  
Siden Kong Sverre innsatte en 
sysselmann på dette stedet, må 
det ha vært godt kjent fra 
tidligere tider – kanskje helt fra 
den tiden da Hellig Olav levde. 
Han døde som kjent på Stiklestad 
29. juli 1030. 
 
Vi vet at Pål Vågaskalm bygde 
seg en privat kirke på 
Dønnesgården i første halvdel av 
tolvhundretallet.  Dette kapellet 
var det første ”byggetrinn” på 
den kirken som står der i dag. 
 
De neste århundrene av livet på 
Dønnesgården var opp- og 
nedgangstider med mange 
storfolk som eiere, men som ikke 
bodde der. Her kan bl.a. nevnes 
en rik pommersk adelsmann, 
Preben von Ahnen som kjøpte 

godset i 1651. Skjøtet fra denne handelen viser den eldste samlede fortegnelse over 
Dønnesgodset. Skjøtet omfatter foruten den gamle kjernen i midtre-Helgeland, men 
også en del av Bjarkøygodset med Bjarkøy hovedgård, t.o.m en eiendom i Troms er 
nevnt i dette dokumentet. I alt innbefattet denne handelen ca. 200 gårder.  Preben von 
Ahnen viste stor interesse for ikke bare Dønnesgården, men for hele landsdelen.  Vi 
må huske på at på denne tiden ble alt styrt fra København (dansketiden), men med 
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Vårt trofaste medlem John Renø døde 7. april 2007 
Han ble født 5. juli 1914 på Sørsand i Øksnes, flyttet som 11 åring til Smedvik hvor 
faren hadde fiskeri og butikk Så: 1937: 23 år, til Volda og Middelskolen. 1938 
Flekkefjord og gymnaset. Så krigen og Evjemoen. 1941, Tromsø, eksamen artium 
som privatist, til Nyksund som oppsynsbetjent før livsferden gikk til Oslo i 1941og 
jobb på Elektrisk Bureau. 

Her falt han for ”Damekoret” og ble deres dirigent i mange år. Høsten 1945 
til England for å lære om ultralyd og radioteknikk, som den første i Norge. Fra 1948 
arbeid i NSB, til pensjonsalderen, og enda 6 år som konsulent. 

John Renø også en dyktig musiker. Han gikk på Musikkonservatoriet, tok 
organist og dirigent eksamen, og har satt melodier til flere sanger, for blandet kor og 
for mannskor. En av sangene har det flotte navnet Nordlysflammen. Et annet verk 
heter ”Julebønn” for blandet kor og kan kjøpes på Musikkforlaget. I ca 1990 vant han 
konkurransen for Bekkelagets Bydelssang. 

I 1958 giftet han seg med sin Randi fra Stokmarknes. John Renø fikk Petter 
Dass-medaljen med diplom i 1976. John og Randi var aktive medlemmer av 
Nordlændingernes Forening. John var med på Torskaften helt til 2005.  
 
Randi hilste han med 56 røde roser på kista. En varm takk og farvel for 56 års godt 
samliv. 
 
RE 

Fragmenter fra lokalhistorien 
Bokserien ”I Draugens rike”, bind I til V er ikke en sammenhengende historie, men den består av små 
og store fragmenter, historier som hver og en står på egne ben, og som til sammen tegner et bilde av 
Lofotens fiskerihistorie fra 1859-1950. 
 
Siste bindet, bind V, dekker perioden 1931-50, og her får en også med bilder fra Lofoten under krigen, og 
hva Lofoten betydde for evakueringa av Finnmark. 
 
Bind V innholder i tillegg til det vanlige stoffet, en rekke artikler med resultater fra den tids 
fiskeriforskning, og til slutt en leksikondel som har navnene på alle oppsynssjefene, betjentene, alle 
fiskeridommerne, fiskerilegene, utvalgsformennene, gamle Lofotuttrykk, diagnoseuttrykk brukt i 
legerapportene, oversikt over historiske hendelser og datoer, om Råfiskloven og Råfisklaget.  Et must for 
alle historieinteresserte! 
Tilbud  
I Draugens rike, bind V: 398,-. 
Hele serien på 5 bind: Kroner 1 550,- inklusiv porto. 
Skriv eller ring: Odd Sørensen,  
Kirkegata 8, 3770 Kragerø. 35 98 38 87 
oddsoere@gmail.com  
Informasjon om bøkene finnes her: lokalhist.no 
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kjørte i egen bil med hele familien de vel 2000 mil tur/retur dit ned til Kashmir; ”min 
livs reise” sier kona mi Randi fortsatt! 
 
Jeg kan vel trygt si at ”Trompeten” har vært mitt ”hjertebarn”. Idéen til avisen kom, 
da jeg som pensjonist måtte skaffe meg en McIntosh  i en ny jobbsammenheng. Og 
med god støtte av formannen den gang, han  Arnfinn, satte jeg i gang. Det første 
nummer kom ut i august 1995, og det ble hele førti nummer før jeg valgte å ”sule 
opp”. 
 
Jeg vil benytte anledningen til å takke alle dem som gjennom alle disse årene har 
bidratt med så vel annonser som artikler og stoff ellers. Formann   Rigmor   har vært 
en utrolig medspiller med alle sine selvopplevde skildringer fra sine reiser og ellers 
mye, mye mer.  
Han  Jacob Leirskar  må også nevnes med flere reiseskildringer. 
 
Noen nevnt, men ingen glemt. Jeg vil samtidig oppfordre alle våre medlemmer til å 
hjelpe redaksjonen med å finne interessant stoff til ”Trompeten”. Som ho  Rigmor  
sier i julenummeret: ”Vi er helt sikre på at det er mange av dere som har mye dere 
kunne delt med oss og de andre medlemmene”. Derfor sier jeg: Bare sett i gang! 
 
Når denne medalja eg no heve fengje, kan seg dagen ikkje gløymast på lengje. Eit par 
vers av  DIKTARPRESTEN  eg no vil prøve slutteleg lese - bra skulle vel  det  høve. 
 
Gud signe din Angel, Gud give dig nøtte 
at den ei har mangel med melk i din bøtte, 
på torsk eller skrei! med øl i ditt krus, 
Gi fisken af floden, med vin i din flaske, 
Gud fylde dragnoden med sild i din maske, 
 
Og nok en gang: Tusen takk igjen for  Petter Dass medaljen! 
Skrevet av Birger Risan Brodal 

Lofoten industrier 
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gode kontakter i regjeringen fikk han åpnet en postrute  fra Trondheim til Finnmark. I 
denne forbindelse ble det et poståpneri på Dønnesgården – det første på Helgeland. 
Den gamle kirken som hørte til Dønnesgodset, og som ble reist ca 400 år tidligere, ble 
restaurert. Prekestolen som nå står i kirken, skal stamme fra denne tiden. 
 
I 1675 ble Dønnesgodset kjøpt av Peder Tønder. Med ham begynte en lang 
slektstradisjon i godsets historie som varte til 1911!  Tønder var sannsynlig den første 
eier som bodde på Dønnesgodset.  Han førte opp en standsmessig gårdsbebyggelse, 
anla en hage og bygde et gravkammer for seg og sine etterkommere. Gravkammeret 
som har inngang fra koret i kirken, inneholder 23 kister med balsamerte lik. 
  
I 1691 ble han amtmann for 
Nordlandene (nå omtrent svarende til 
Nordland og Troms), men ble boende på 
Dønnesgården. Peder Tønder døde 
barnløs og noen av eiendommene i 
Trønderlag ble fradelt godset gjennom 
testamentariske gaver. Dønnesgodset ble 
ført videre av slekten til Tønder inntil en 
oberstløynant Isach Jørgen Coldevin, 
giftet seg 1751 med  Marie Anna som 
var enearving. Coldevin var en meget 
arbeidsom og dyktig leder. Som 
utdannet militær skulle alt være korrekt 
og storslagent. Ved oppkjøp og en masse 
nyrydning vokste godset til enorme 
dimensjoner. Fra Namdalen i syd til 
Salten i nord rådde Coldevin over 
hundrevis av gårder og vidstrakte 
skogeiendommer, fiskevann bl.a. annet 
Røssvatnet? og mange, mange flere og 
rettigheter til fiskeelver. Øygruppene 
utenfor Helelandskysten med rike 
fiskevær året rundt og dun og 
eggsanking om sommeren ga gode 
inntekter.  
 
Dønnesgodset var nå berømt langt utenfor Norges grenser. En dansk astronom med 
følge bodde der en lang tid og tok observasjoner fra Dønnesfjellet og en tysk 
vitenskapsmann, Oeder var så begeistret av det han sett og opplevd at han foreslo for 
regjeringen i København at de måtte opprette en by på Dønna for å løse Nordland fra 



6 

 

uavhengigheten av Bergen! Flere Coldeviner arvet nå på rad Dønnesgodset. I 
sommertiden kunne det være opp til 80 arbeidere på gården. Opp- og nedgangstider  
fulge. Uår kunne ramme landsdelen med hungersnød og sykdom og i 1892 ble 
Dønnesgården flammenes rov. Noe av det som ble reddet, er nå samler på 
Bygdemuseet i Mo i Rana. 
 
Husene ble bygd opp igjen og gårdsdriften ble stadig mer intensiv. Treskverk og 
slåmaskin kom tidlig til gården og Norges første traktor kom dit.  Det ble drevet med 
avl for å få frem kyr som ga godt med melk. Meieri ble bygget som bøndene kunne 
selge melken til. I en periode ble det til og med solgte smør til England. Den siste eier 
av Coldevinslekta som eiet Dønnesgodset, var  Isak Coldevin Han hadde studert både 
på høyskolen på Ås og i Danmark hvor han kom i kontakt med et tidlig stadium av 
genforskning.  Da Isak Coldevin etter mange og lange forsøk fikk hvete til å modnes 
så langt mot nord, ble en myte knust. Ingen tidligere hadde trodd det var mulig!  Han 
trodde ikke på Darvin, men derimot på forskning og forsøk.   
 
Jordbruket ble drevet meget intensivt og både slåmaskin og trøskeverk kom tidlig i 
bruk. Også Norges første traktor kom til Dønnesgodset. 
 
Isak Coldevin hadde mange store drømmer om hvordan moder jord skulle redde 
menneskeheten. Dønnesfjellet ble beplantet med skog og hans drøm var at dyrket 
mark og skog skulle bekle landskapet. Industrien mente han forbrukte naturen fordi 
den tok sitt råstoff derifra, mens landbruk benyttet den fornybare resurs – naturen -  
dersom den ble pleiet og dyrket på den rette måten.. Men samtiden var ikke moden for 
mange av de ideene som han ville realisere og han selv hadde ikke økonomisk ryggrad 
til å bære kostnadene til de mange langsiktige prosjekter han ville realisere. Fra 
planting av skog til den var moden for hugst gikk det minimum 60 år! I 1911 måtte 
han gå fra gård og grunn – bankene våget ikke å satse på hans ideer.  ”Drømmen om 
en grønn hage” har først nå fått tilhengere. Var Isak Coldevin historiens første 
NATURVERNER?                
 
Med Isak Coldevin ble en tusenårig ubrutt tradisjon historie. 
Dønnesgården er i drift den dag i dag og har ca 300 mål innmark og 2000 mål 
beitemark 
 
Kilder: Norske Storgårder; Dønna bygdehistorie av Axel Coldevin; Drømmen om en grønn hage av Knut 
Moe; Det Coldevinske godssarkiv fra Dønnes Det Kongelige Norske Videnskapers Selskab  (biblioteket)      
 
Jeg er født og oppvokset på Glein som i tidligere tider hørte til Dønnesgodset. 
S.Hänninen 
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Ærede Ordenskomité for Petter Dass-medaljen – 
Formann Rigmor og alle dere Torskaftens venner! 

Hvis du vil bli sett - reis deg opp : det har jeg gjort Hvis du vil bli hørt - snakk 
høyt : kan alle høre meg? Hvis du vil bli godt likt - sett deg : det kan jeg ikke - 
jeg skal jo holde tale 
 
Det er en kjempestor glede for meg å motta  Petter Dass-medaljen. Det var virkelig en 
stor overraskelse, da jeg 3. nyttårsdag hentet posten - åpnet konvolutten - og fikk se 
hva den inneholdt. Det var ikke i min villeste fantasi at dette var til meg! 
Som de sei i Lofoten: ”Det e nu så altfor mykje!” 
 
Det er bare å bøye seg i ærbødighet! Tusen takk skal dokker ha! 

Det kunne kanskje være riktig nå å fortelle litt om meg 
selv. Hvordan i all verden har det seg at jeg - født i 
Trondhjæm og oppvokst i Høyanger i Sogn, skulle - på 
mine eldre dager - bli medlem av Nordlændingernes 
Forening? Årsaken sitter ved min side - kona, ho Randi. 
Ho er fra Lofoten. Og ho traff jeg i Trondhjem for 54 år 
siden. 
 
Etter realskole i Høyanger og gymnas i Sogndal ble det 
befalsskole for Infanteriet på Gimlemoen i Kristiansand, 

så to år på Hærens Krigsskole her på Festningen, senere kompani- og 
bataljonssjefskurs på Terning- moen for til slutt Stabsskolen her i Oslo. 
Etter Krigsskolen i 1957 fikk jeg beordring til IR 15 i Narvik. Her bygget jeg hus, 
hvor vi flyttet inn 20. august 1959. Samme dag ble jeg beordret for 1 år til 1. Bataljon 
på Setermoen.  Det skulle gå nærmere 14 år før vi måtte si farvel til Nord-Norge, hvor 
jeg også gjorde tjeneste så vel i Bodø, Harstad, på Maukstadmoen og i Varanger 
bataljon i Tana. 
 
I 1970 ble jeg beordret som Øvingsleder ved IØ 2 på Evjemoen. Hit til Oslo kom vi så 
to år etter, hvor jeg har tjenstgjort både i Forsvarets overkommando, 
Forsvarskommando Sør-Norge og Hærens Forsyningskommando, der jeg sluttet for 
seks år siden - den 28. februar 2001 - etter vel 50 års tjeneste i Kongens klær. Jeg må 
si det har vært et interessant yrke til tross for de mange beordringer med i alt 9 
flyttinger med familien. 
 
Jeg har også hatt interessant utenlandstjeneste - så vel i Tysklands-brigaden i 1952, 
som observatør i UNEF/Gaza 1964 og i UNMOGIP i India og Pakistan 1976/77. Vi 
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STYRET 2007/2008 
Formann: Rigmor Eidem        p 66 91 94 92 
Fagerv. 6, 1454 Fagerstrand       a 22 98 66 64 
E_post: rigmor.eidem@c2i.net      m 90 61 72 35 
Nestformann  Oluf Danielsen      p 99 36 85 47 
Askeveien 15, 1430 Ås 
E-post: oluf.danielsen@Tele2.no 
Styremedlem: Suzanne Tennes      p 24 11 93 87 
President Harbitsgt 1A, 0259 Oslo 
E-post suzz.tennes@hotmail.com  
Styremedlem:  
Mia Danielle Movik                      p 22 11 27 11 
Ullevålsveien 17 0165 Oslo          m 90 74 79 33 
Styremedlem: 
Torbjørn Rutledal                            p 66 80 90 08 
Mellomåsv. 143, 1414 Trollåsen     m 95 23 78 65 
Styremedlem:  
Odd Bjørnar Øren      p 22 21 85 13 
Tangerudvn, 0982 Oslo     m 45 20 27 01 
E-post ob-oere@online.no  
Vara Willy Bang Johansen          p 22 14 70 75 
Skådalsveien 34 0781 Oslo             m 98 04 24 02 
e-post willy.bang@online.no  
Vara Guri Abelsen      p 22 68 20 32 
Heimdalsgt. 27C, 0561 Oslo    m 47 40 39 39 
E-post gabels@broadpark.no  
Arrangementskomitê: 
Oluf Danielsen, leder      p 99 36 85 47 
Jørgen Markussen      p 22 23 62 62 
Arnfinn og Hjørdis Thuv     p 22 22 67 98 
Johanne Nilsen      p 22 25 59 49 
Per Henrik Kvitblik      p 97 57 67 76 
Anne Gerd og Arthur Karlsen     p 91 31 04 89 
Jorunn og Bjørnar Haagensen     p 32 81 06 65 
Nordlands Trompet 
Sigurd Hãnninnen   p 994 12 984 
Rigmor Eidem    p 66 91 94 92 

  a 22 98 66 64  
E-post:  rigmor.eidem@c2i.net    m 90 61 72 35   
Nordlændingernes Forenings adresse: 
Postboks 2645, St. Hanshaugen 0131 Oslo 
Bankgiro : 8998.09.00224 Nordlandsbanken 
 0531.13.08329 Postbanken 
 
 

 
 
 
 
SANGKORETS STYRE 
Leder: Sverre Shetelig            p 22 60 75 07 
Jacob Aalsgate. 40B, 0364 Oslo 
e-post: sveshe@online.no        m 40 00 72 30 
Nestleder: Yngvar Gundersen p 22229892 
Eltonv. 20A, 0586 Oslo   
E-post: yngvar.gundersen@ffi.no  
Sekretær: Aage Larsen      p 67 97 38 10 
Bj.Farmannsv 10 1472 Fjellhamar  k 23 98 85 10 
Foretningsfører: Martin L. Steiro  p 22 46 09 45 
Armauers Hansensgt 6, 0458 Oslo 
e-post: martinsteiro999@hotmail.com  
Dirigent: Harald Bakkeby Moe 
 
Koret har øvelse hver tirsdag kl 1915-kl 2145 i 
Sinsen Kirke Lørenveien 13, 0585 Oslo  
tlf 22 22 27 80 
 
Bankgiro  Nordlandsbanken  8998 09 03150 

Postbanken  0540 08 46164 
Hjemmeside:www.mamut.com/nordlaendingernes
_forenings_kor  
e-post:  
nordlaendingernesforeningskor@musikalsk.com  
(E-postkassen ligger på www.portalen.no) 
 
Koret er et blandakor og ønsker nye 
sangere velkommen! 
Ta kontakt, og vær hjertelig velkommen. 

 
 

Returadresse: 
Nordlændingernes Forening 
Postboks 2645 St Hanshaugen  0131 Oslo

Kramboden 
Vi selger 
NFK:   
” CD/Kassett "Mjuke vinnja" kr 80,-/50,- 
Kontakt: Martin Lind Steiro, 22 46 09 45 
e-post: martinsteiro999@hotmail.com  
 
Foreningen: 
Platte  Kåre Espolin Johnson "Nordlandsjekt" Kr 300,- 
Kassett 125 års jubileum  konserter            Kr 100,- 
Pins     Nordlændingernes Forenings logo        Kr 50,- 
Kontakt: Odd Bjørnar Øren 22889914 
e-post: ob-oere@online.no
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medaljen ble festet på hans bryst. 
Åse Monsen var invitert til å synge 
for Birger og alle oss andre og vi 
håper det ikke blir alt for lenge til vi 
får høre hennes røst blant oss. 
Hadde vi ikke flirt nok fra før så ble 
latterdøra virkelig slått opp under 

Marit Bockelies takkesang for 
maten. Det andre bruker punktum, 
avsluttet hun hvert vers med en 
trudelutt på munnspillet. Sang og 
munnspill var så mesterlig 
samstemte og morsomt komponert 
at de fleste gappskrattet. Jeg må si 
med Halvdan Sivertsen: "For ei 
dame."  
 
Da vi endelig med oppblåste 
mager og leverrap, krabba oss fra 
bordet og seig ned i sofaen igjen, 
smakte det godt med en lille. Men 
for at fettet skulle rene av oss, heiv 
vi oss i dansen etter SvennSvings 
lystige toner. Og da natta rant på, 
rusla vi hjem i full forvisning om det 
var pengene verdt. 
 
Stor takk til festkomiteen! 
Mvh Rolf Hanssen 

Meget vellykket forfatterkveld 
med Herbjørg Wassmo 

Torsdag 12. april 2007 arrangerte 
NF forfatterkveld med Herbjørg 
Wassmo på Mauds.  
 
Det ble et fengslende møte med 
en forfatter som åpent fortalte om 
hva det vil si å dikte. Når hun 
skulle skrive, stengte hun seg inne 
i sitt ”lønnkammer” og ”levde” med 
sine romanskikkelser til boken var 
ferdig.  
 
Vi 26 som var til stede, fikk 
oppleve en stor forteller som ga 
oss et enda klarere bilde av 
romanskikkelsene Nora, Dina m.fl. 
enn bøkene har gitt oss. Mange 
stilte spørsmål, og Herbjørg kunne 
da fortelle at flere av bøkene 
hadde sin opprinnelse i en drøm. 
Når det gjaldt Dina og Jakob, 
startet hele bokprosjektet med at 
Herbjørg drømte at to personer 
kjørte i en slede og kom til et stup. 
Denne tildragelsen måtte utforskes 
gjennom skriving. 
 
Hun kom også inn på sin siste bok 
”Et glass melk, takk” som bl.a. 
førte til at hun ble innkalt til 
justisminister Storberget og var 
med på å drøfte hva som kan 
gjøres i kampen mot traficking.  
 
Til slutt: En stor takk til Herbjørg 
som kunne komme til oss og som 
nå også er medlem i vår forening. 
 
Oluf  

Torskaften 2007. Fra bordet 
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Vårutstillingen 
Den 9. mai ble jeg med Guri Abelsen 
for å se på åpningen av Galleri E på 
Elvebakken videregående skole. 
Guri’s datter Victoria Abelsen har 
sammen med Trine Saxegaard, 
Victoria Allen, Tine Saxegaard og 
Mia Engen fått i stand et svar på 

kunstnernes Høstutstilling. 
Alle er elever på skolen og de har lagt 
ned et stort arbeide med å få i stand 
galleriet. 
Det ble stilt ut et stort og imponerende 
utvalg av kunst og det var møtt fram 
mange besøkende på åpningen. 

Mesteparten av utstillingen besto av 
bilder men det var også noe keramikk 
og skulptur. Jeg tok meg god tid og 
gikk flere runder i utstillingen. Det er 
imponerende hvor mange fine 
kunstverk elevene ved form og farge 

har laget. Kunstnerne som har jobbet 
fram dette galleriet fortjener all de 
rosende tilbakemeldingene de har fått, 
blant annet fra kulturminister Trond 
Giske. Jeg håper de har fått ”blod på 
tann” og fortsetter med dette. 
 
Foto og tekst av Odd Bjørnar 
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Fredrikke Tønder Olsens Legat 
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.” 
 
Petter Dass’ Stipendiefond 
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.” 
 
Søknadsfristen for 2007 går ut den 1. nov. i år for begge fond. Legatstyret behandler 
innkomne søknader, og resultater med navn på de heldige som får stipend, vil da først 
foreligge i januar/februar 2007 
 
 
 

Arrangementer Høst 2007 og vår 2008 
 
Nordlændingernes Forening 
Torsdag 20. sept. 2007 Foredrag ved forfatteren Alf R. Jacobsen. 

BBF. 
Lørdag 13. okt 2007  Kulturaften. Sted ikke bestemt. 
Lørdag 24. nov. 2007  Boknafiskaften. Mauds i Kvadraturen. 
Lørdag 5. jan. 2008  Juletrefest. BBF. 
Lørdag 8. mars 2008  Torskeaften. Odd Fellowgården 
 
Nordlændingernes Forenings Kor 
Lørdag 13. okt 2007   Kulturaften  
Lørdag 20. okt 2007   Nordprofil 
Desember 2007   Julekonsertene 

 
 
 
 
 
PURRING  ££ 
Tusen takk til alle som har betalt kontingenten for 2007. 
Men det er noen etternølere fremdeles. Vi tror det er bare en forglemmelse. 
Skynd dere i banken. Vi har så lyst til å ha også alle dere som medlemmer. 
Beste hilsen, styret. 


