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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 
Styrmedlem: 
Guri Abelsen      p 22 68 20 32 
Heimdalsgt. 27C, 0561 Oslo    m 47 40 39 39 
E-post gabels@broadpark.no  
Styremedlem:  
Mia Danielle Movik                      p 22 11 27 11 
Ullevålsveien 17 0165 Oslo          m 90 74 79 33 
Styremedlem: 
Per Henrik Kvitblik      m 97 57 67 76 
Haugerudhagan 80, 0673 Oslo      
E-post perh.kvitblik@c2i.net   
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 Randi Renø      p 22 29 48 17 
Åsdalsveien 41, 1166 Oslo    m 95 79 31 44 
 
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 
Sigurd Hãnninnen      p 994 12 984 
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: Liv Karin Lande        m 95 21 14 88     
Ravnkollbakken 30, 0971 Oslo 
e-post: livlan@online.no  
Nestleder: Yngvar Gundersen m 63 80 78 87 
Eltonv. 20A, 0586 Oslo   
E-post: yngvar.gundersen@ffi.no  
Sekretær: Stig Nilssen 
Dragonstien 5E, 2050 Jessheim 
E-post: stig@nilssen.com   
Kasserer: Martin L. Steiro   p 22 46 09 45 
Armauers Hansensgt 6, 0458 Oslo 
e-post: martinsteiro999@hotmail.com  
Dirigent: Dorte Fiskaa  m 91 79 31 17 
 
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

NORDLANDS 
TROMPET 

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

 Organ for Nordlændingernes Forening  
Stiftet 11. oktober 1862 

Nr. 48          13. årgang                 Mars 2008 

 
 
 
 
 
 

§ 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 

 
        Ivar Roger Hansen. Petter Dass-medaljen 2008 

Karl Erik Harrs tale til Ivar Roger Hansen  Ida Kristine Hansen, fiolin og Gunnhild Nordahl, 
bratsj, holdt minikonsert til glede for gjestene 
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Formannen har ordet.  Mars 2008 
 
Godt Nytt År ønsker jeg dere, selv om vi 
allerede er halvveis i mars 
Ivar Roger Hansen, leder av Petter Dass-museet 
på Alstahaug, ble behørig feiret på årets 
Torskaften. Ivar Roger Hansen har gjort seg godt 
fortjent til denne edle medaljen. I tillegg til alle 

gjestene ønsket også Karl Erik Harr og Bjarne Myhre å hylle han. 
 
Datteren Ida Kristine Hansen, fiolin og Gunnhild Nordahl bratsj, æret 
han med en minikonsert. Nordlændingernes Forenings Kor sang og alle 
vi andre gjestene gjorde festen lystig. 
 
Så er vi i gang med året 2008. Vi har allerede hatt juletrefesten og satser 
nå på diskotek i slutten av april og vervekampanjen på Karl Johan i 
midten av juni. Vi er litt nervøse, men veldig oppsatt på at dette skal gå 
bra. Så, til vi sees på Karl Johan: Ha en fin vår… 
Rigmor Eidem 
 
 

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 

Gjestene er spent på  
Torskaften 2008  To glade sjeler fra Sandnessjøen,  

Mary Bergh og Bjarne Myhre.
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Arrangementer vår 2007 og høst 2008 
Nordlændingernes Forening 
Søndag 27.04.2008  Diskotek  BBF 
Torsdag 18.09.2008  Forfatterkveld  BBF 
Lørdag 11.10.2008  Kulturaften  Ikke bestemt 
Lørdag 22.11.2008  Boknafiskaften Mauds 
Søndag 04.01.2009  Juletrefest  BBF 
Torsdag 12.02.2009  Årsmøte  BBF 
Lørdag 07.03.2009  Torskaften  Odd Fellow gården 
 
Nordlændingernes Forenings Kor 
Lørdag 10.06.2008  Musikkfest Oslo Oslo 
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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.” 
 
 
 
Søknadsfrisen for 2009 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 2009 
 
 
 
Fredrikke Tønder Olsens Legat - tildeling for 2008 
Navn Utdannelse Hjemkommune 
Bonsaksen, Toril Master i kunstfag Leirfjord 
Granås, Tina Marie Veterinær Vågan 
Helgå, Iselin Øren Master i farmasi Hemnes 
Kristoffersen, Velaug A. Lege Bodø 
Olsson, Linda Helen Bioingeniør Mosjøen 
Wadel, Line Fysioterapi Sortland 

 
 
Petter Dass’ Stipendiefond - tildeling for 2008 
Navn Utdannelse Hjemkommune 
Foshaug, Tonje Marin Bioteknologi Bardu 
Helgå, Iselin Øren Master i farmasi Hemnes 
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Invitasjon til 
”Barne-Diskotek” 
Aldersgruppe 0 og oppover 

(Voksne ”kan” tas med) 
Søndag 27. april 2008  kl 16:00 

I BBF Bennechesgt. 2 
 

 
Barn er glad i musikk 
Barn er glad i å synge 
Barn er glad i å danse og springe 
Det er voksne også glad i….. 
 
 

Vi inviterer hermed til ”diskotek” i BBF’s lokaler 
Vi setter på platespilleren og lar barna synge og danse og leke 

og springe. Voksne blir med på leken. 
 

Vi serverer brus og pølser og kaffe og slike godsaker som 
hører til. 

 
Påmelding til Mia 22112711, 90747933 

Oluf 993 68 547 
Innen 23.04.2008 
Kr 25,- pr person 

Utlodning 
 

Hjertelig velkommen 
Hilsen Nordlændingernes Forening 



4 

 

Juletrefesten i Nordlændingernes Forening 
Lørdag 5. januar 2008 

 
Tradisjonen tro arrangerte NF juletrefest lørdag 5. januar 2008 og denne 
gangen i BBF’s lokale i Bennechesgt. 2.  Til tross for den noe mindre sentrale 
beliggenhet enn det vi tidligere har vært vant meg og heller ikke det beste 
været, så var oppslutningen meget god. 33 barn og vel 40 voksne deltok og 
skapte glede og trivsel. 
Foreningen bød på hjemmelaget mat; karbonadesmørbrød, boller, 
sjokoladekake, og enda mye mer, som ble 
satt stor pris på både av små og store. 
 
Evy Ernsteen underholdt flittig med sang 
og gitarspill og bandt programmet 
sammen. Liv Karin Lande stod for 
musikken til gangen rundt juletreet og 
bidro til sangglede og god julestemning. 
Etter juletregangen fikk Evy Ernsteen 
barna med på sanglek og moro på en 
fortreffelig måte. 
 
Etter all leken og utfoldelsen var det julenissen sin tur til å fange 
oppmerksomheten. Annfinn Thuv spilte rollen til alles tilfredshet både hva 
opptreden og habitt angikk, slik at alle andre julenisser kunne misunne ham. 
Godteposen som Johanne Nilsen hadde pakket med stor omhu, ble mottatt 
med fryd og stjerner i blikket. 
Jørgen. 

Lofoten industrier 

 Gang rundt juletreet på juletrefesten 
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utstillinger, bibliotek. Der er 
noen som heter mezzanin-
etasje. Hva i all verden er det? 
Og selvfølgelig kafe med en 
særegen meny. 
 
Som en avveksling fra Hr Petter 
så skal du få med den et par ord 
fra Harstad-væringen og 
sangeren KM Myrland:  
”Hvis du kaste bort tida di 
På folk som ikke høre 
Skift om stilen 
Syng en sang om ei fjøl” 
Så veit du det… 
 

 
Gjestene gleder seg, Torskaften 2008. 
 
”Med front ut mot det åpne 
kystlandskapet er det nye Petter 
Dass-museet som en 
arkitektonisk ”nordlands 
trompet” som vil utbasunere sitt 
budskap langt utover Alstahaug. 
Åpningen av det nye museet 

viet Petter Dass, må regnes som 
en nasjonal begivenhet” 
 
Sånn er det sagt og jeg føler 
meg trygg på at Petter Dass i sin 
himmel liker seg godt nå. 
 
Alt dette har Ivar Roger Hansen 
æren for. 
 
Du er en ekte Petter Dass. 
 
Du har uten tvil gjort deg særlig 
fortjent av det nordlige Norge, å 
bli tildelt Petter Dass-medaljen 
med diplom. 
 
Ivar Roger Hansen det er en ære 
å feste medaljen på jakken din. 
 
Torskaften 8. mars 2008 
Rigmor Eidem 
 

 
Oluf ønsker velkommen på Torskaften 
2008, i poetiske ordelag 
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museet i havn. De visste hva de 
gjorde de som hentet han.  
 
Veien fram var hard og lang, 
men møysommelig med seier 
på seier. 
 
Petter Dass museet ble valgt til 
Nordland Fylkes tusenårssted. 
Det hjalp på finansieringen, 
som også var en kamp.  
 
Egentlig skulle museet åpnes 
17. juni under Petter Dass 
dagene. 
 
Ivar Roger Hansen slåss innbitt 
for å klar det. Han trossa 
stormen som ødela kjempestore 
og dyre takplater, han trossa 
varebiler som hadde pakket 
utstyr så dårlig at det kom fram 
i ødelagt stand, men da alle 
doene heller ikke kom hele 
fram, da ga han opp. Da kom 
pressemeldingen om utsettelsen. 
Den tror jeg satt langt inne hos 
Ivar Roger Hansen. 
 
Vi var noen stykker fra 
Foreningen som dro til 
Sandnessjøen og Alstahaug 
likevel. Petter Dass dagene er 
spennende å oppleve, bo på 

Belsvåg gård, flotte konserter, 
utstillinger, spesialomvisning på 
det kommende Petter Dass 
museet, se snurten av en meget 
travel Ivar Roger Hansen, gode 
vaffelkaker på brygga, 
vidunderlig vær, vi kunne ikke 
ha det bedre. 
 

 
Formann Rigmor holder tale 
 
Ivar Roger Hansen er en allsidig 
kulturell person. Vi er mange 
her som hørte han da han rappet 
en Ode til Petter Dass-museet, 
mens datteren Ida Kristine 
spilte fiolin. En stor opplevelse. 
 
Jeg har hørt at mange besøker 
det spennende museet på 
Alstahaug. Innholdet er både 
museumsbutikk, auditorium, 
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Referat fra Nordlændingernes Forenings 146. årsmøte 07.02.2008. 
Møtet ble holdt i BBF`s lokaler. 

Formann Rigmor ønsket de 22 fremmøtte, inklusive 6 fra styret, 
hjertelig velkommen. Hun mintes John Renø, Bernhard Sigerland. 
Synnøve Nordahl og John Elden som døde i 2007, med ett minutts 
stillhet. 
 
1. Innkalling og saksliste ble deretter enstemmig godkjent. 
2. Arnfinn ble valgt til dirigent og Oluf til referent. 
3. Årsberetning for 2007 ble lest av dirigenten med pause etter hvert 

hovedpunkt. Under ”juletrefesten” ble det avslørt at Annfinn var 
julenisse og at han var en supernisse. Ad N.F.`s Kor ble det opplyst 
at på årsmøtet i “Koret” ble det vedtatt at korets navn skulle være 
Nordlændingernes Forenings Kor. Med disse bemerkninger ble 
årsberetningen godkjent. 

4. Regnskap for år 2007-inkl-Foreningens Faste Fond-i revidert stand: 
Ble bemerket at Torskeaften burde være det kulturarrangementet 
som en tok utgangspunkt i når en søkte om kulturstøtte, dette ville 
gi 1000 kr mer i støtte. Revisjonsrapporten ble kommentert av 
revisor. Han mente bl.a. at påmelding til arrangementene burde 
være bindende økonomisk. Ved en anledning hadde foreningen vært 
nødt til å betale for påmeldte som ikke møtte opp. Flere uttalte seg 
om saken uten at det ble trukket noen endelig konklusjon. 

5. Budsjett for år 2008. I kasserers fravær gjennomgikk Rigmor 
budsjettet punkt for punkt. Det ble bemerket at det burde stå 
hvordan en tenkte seg at underskuddet skulle dekkes opp. Det kom 
ingen avvikende forslag, og budsjettet ble enstemmig vedtatt. 

6. Orientering om korets aktiviteter. Birger orienterte: Litt mindre 
aktivitet enn tidligere år. Han orienterte om de aktiviteter koret 
hadde deltatt i i 2007. Et forslag fremsatt av Odd Bjørnar, ble 
trukket. 

7. Orientering om Stipendiefond og Legater. Jakob Leirskar orienterte 
om Petter Dass Stipendiefond og Fredrikke Tønder Olsens Legat og 
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hvilke stipend som var utdelt. 
Rentene er ennå lave, så 
avkastningen er beskjeden. 

8. Valg. Valgkomiteens forslag til 
styre og verv i 2008 ble enstemmig 
tiltrådt. 

 
Etter møtet ble det servert lapskaus 
med drikke etter behag. 
 
Ås, den 12. februar 2008,Oluf 
Danielsen (referent) 
 
VICTORIA HELLSTAD FRA ØKSNES I VESTERÅLEN. 
En dag ble jeg ringt opp av en ung dame som hadde lyst til å intervjue 
meg i kraft av at jeg er formann i Nordlændingernes Forening. 
 
Vi møttes på ”Bare Jazz” og i en 
koselig krok der, med smygende 
jazztoner rundt oss, over kaffe og 
gulrotkake, fikk jeg vite mer. 
 
Hun er bare 22 år, men har allerede 
bak seg skole i Frankrike og en 
bachelor eksamen. Så forteller hun: 
”Jeg jobber med min mastergrad i kulturhistorie, ved Universitetet i 
Oslo. Jeg forsker på nordnorsk identitet de siste femti år, med spesiell 
vekt på dialekt og humor. Foreløpig har jeg snakket med nordlendinger 
som flyttet til Oslo på 1960-tallet og ledere av bygdelag for 
nordlendinger. Hvordan den endelige tittelen på oppgaven blir, 
avhenger av det materialet jeg finner. Oppgaven er sannsynligvis ferdig 
i løpet av året.” 
 
Vi kan bare vente i spenning på resultatet, Gaunes 27.2.08/RE  

Styret i 2008, Per Henrik, Willy,  
Odd Bjørnar, Oluf, Mia Danielle,  
Rigmor og Randi, Guri ikke tilstede.
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Nordlændingernes 
Forening 
Petter Dass-medaljen 
med diplom 
 
Tildelt Ivar Roger Hansen 
Torskaften 8. mars 2008 
 

 
Ivar Roger Hansen med medaljen 
 
Petter Dass-medaljen med 
diplom tildeles i år en person 
som har og kommer til å sette 
spor etter seg i historien 
framover: Ivar Roger Hansen, 
leder av Petter Dass museet på 
Alstahaug. 
 
Ivar Roger Hansen får medaljen 
for sitt uoppslitelige arbeid med 

og for Petter Dass-museet på 
Alstahaug. Han lyktes til slutt: 
20. oktober 2007 ble museet 
åpnet med stor festivitas. 
 
Han kom fra Mo til 
Sandnessjøen for, i 2003 å 
skrive en bibliografi over Petter 
Dass. Samtidig var han 
prosjektleder i arbeidet for å 
realisere det nye Petter Dass-
museet på Alstahaug. 
 
På Mo var han dirigent for 
Båsmokoret, et overmåte 
fabelaktig godt kor. Jeg har en 
himmelsk opplevelse med dette 
koret. Jeg var på 
landssangerstevne på 
Lillehammer og Båsmokoret 
hadde cabaret i Banken. Jeg 
husker ikke temaet, men gleden 
over konserten og over de 
fabelaktige sangerne med sin 
utrolige dirigent har jeg hatt i 
meg all tid etterpå.  Og navnet 
Båsmokoret har en magisk 
klang hos meg. 
Og hvem var så dirigenten: 
JAU, 
IVAR ROGER HANSEN! 
 
Og denne fabelaktige mannen 
fikk i oppdrag å dra Petter Dass 


