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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. 51          13. årgang                Desember 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 

Forfatter Morten Strøknes og Attache Roman Saitov. 
Nordkalotten 16. 10.08 

Dronning Mauds fromage tilsmakt med 
portvin og sjokolade. Mauds 22.11.08 

Gaunesvika, en vakker vinterdag i oktober 
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Formannen har ordet.  Desember 2008 
Så er det snart jul igjen.  
Siste nr av Nordlands Trompet skal gjøres ferdig.  
Vi har hatt et travelt år i Foreningen, i år også. 
Jeg vet ikke hva dere synes, men vi har holdt på 
med det meste. Alt fra vervekampanje på Karl 
Johan, via vår store Torskaften, Barnediskotek og 
mye, mye mer. Alle arrangementene har vært bra, 

synes vi. Men noe går jo litt på halv åtte av og til. Vi håper dere tilgir 
oss for det og tar alt med humør. 
 
I 2009 er det jubileumsår for Knut Hamsun. Da er det 150 år siden han 
ble født. Det blir sikkert mange fine arrangement som vi alle kan ha 
mye glede av. Selv skal jeg på en filmframvisning om noen dager. 
Filmen heter ”Markens Grøde” og den er fra 1921. I nyrestaurert utgave 
skal Hamsunselskapet ha en liten framvisning. Jeg gleder meg. 
 
I 2012 er det jubileumsår for 
Nordlændingernes Forening. Da er det 
150 år siden den ble født. En jubileums 
komité er satt ned. Også her blir det 
spennende ting å være med på og som vi 
alle kan glede oss til. Pass på. Det er 
bare fire år til. Og så fort som årene går 
så er jo dette like rundt hjørnet. 
 
Jeg ønsker dere alle en riktig God Jul. Og velkommen til det nye året. 
 

Hilsen Rigmor

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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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 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 
 
 

Arrangementer høst 2008 og vår 2009 
 

Nordlændingernes Forening 
Søndag 04.01.2009  Juletrefest  BBF 
Torsdag 12.02.2009  Årsmøte  BBF 
Lørdag 07.03.2009  Torskaften  Odd Fellow gården 
 
 
Nordlændingernes Forenings Kor 
Søndag 7.12.2008  Julekonsert  Sinsen Kirke 
 
 
Til dere som har glemt å betale kontingenten for 2008: 
Skynd dere i banken, det er tid ennå, så får dere Nordlands 
Trompet til nest år også. 
Vennlig hilsen oss i Styret 
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Heftig Hamsun-dokumentar: 
Knut Erik Jensen og Per Christian Olsen er godt i gang med en 
omfattende Hamsundokumentar som skal vises i NRK i jubileumsåret 
2009. 
 

”Vi begynte opptakene i vår og vi har brukt 
mye tid for å finne frem til vår Hamsun” sier 
Olsen. ”Enten du skriver en biografi eller lager 
en slik TV-serie, sier resultatet like mye om 
dem som lager det som om den som blir 
fotografert. Ingenting er nøytralt, det må 
nødvendigvis bli subjektivt, men vi er 
samstemte i måten å tilnærme oss Hamsun på”.  
Opptak til dokumentaren gjøres bl.a i Kaukasus, 
Chicago, Paris, Berlin og Wien. Filmen skal 
klippes av Inge-Lise Langfeldt som er 

barnebarn av Gabriel Langfeldt, psykiateren som den gang ga Hamsun 
diagnosen varig svekkede sjelsevner” (Hamsun-nytt. Nr 3/2006) 
 
 

Skyggen 
 

Skyggen din følger deg hvor du går 
om du løper og skriker, hopper eller slår, 

den er der bestandig som var deg deg selv - 
kan ikke stenges i bankenes hvelv. 

 
Du har den så lenge som hjertet ditt slår 

og tanker du tenker men ikke forstår, 
for skyggen har du så lenge du lever 

det er jo selveste livet den hedrer. 
Du vet det ikke når skyggen forsvinner 
for da er det tid for sorg og minner- -. 

 
Sigurd Hânninen 
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Nordlændingernes Forening inviterer til 
 

Juletrefest 
 

Søndag 4. januar 2009,   kl 15:00 
i By- og Bygdelagsforbundet, Bennechesgt. 2 

 
Det blir: 

Gang rundt juletreet, med kjente og kjære julesanger.  
Ungene får leke så mye de har lyst til.  
God hjemmelaget julemat med karbonade, boller, kaker  
Saft til barna og gløgg og kaffe til de voksne.  
 

   
  

Og kanskje kommer julenissen??? 
Og kanskje har den med pakke????? 

 
Pris: Voksne kr 50,-. Barn kr 25.- 

Til dere som har lyst til å komme: Vi trenger også navnet på alle barna  
Meld dere på til Mia 22112711, 907 47 933, Oluf 993 68 547,  

e-post: rigmor.eidem@2i.net 
 

Hjertelig velkommen alle med barn og barnebarn 
Og venners barn og barnebarn og alle oss store barn 
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”En kveld i Nordkalottens 
skjær” torsdag 16.oktober – 
 en ubetinget suksess -. 
 
Programmet omfattet korsang , 
foredrag , spørsmål/diskusjon, 
balalaikamusikk og servering av 
snitter med rødvin og akevitt, i 
pausen. 
Kvelden åpnet med sang av 
Nordlændingernes Forenings 
Kor der særlig Brudemarsj fra 
Lødingen slo an. 
Så fulgte forfatter/ 
samfunnskritiker Morten 
Strøksnes som i intervju med 
undertegnede gjorde rede for 
forskjellige problemstillinger 
som han hadde skrevet om i 
boka ” Hva skjer i Nord-
Norge”.Det var tydelig at dette 
var noe som engasjerte 
tilhørerne, og det ble stilt 
mange spørsmål til Morten. 
”Han la dette frem på en så 
interessant og sjarmerende 
måte”, overhørte jeg fra noen 
damer i pausen. Så selv om vi 
bor her i Oslo-gryta, er vi 
levende interessert i hva som 
skjer i Nord-Norge. 
 
Det neste foredraget ble 
innledet med balalaikamusikk 

av Elisabeth Ovaroff med 
gitarist til stormende applaus. 

 
Attache Roman Saitov ved Den 
russiske ambassaden ga oss så 
et innblikk i hvordan russerne 
så på samarbeidet med Norge. 
Det var viktig at Russland 
sammen med Norge tok ansvar 
for miljøet i nordområdene. 
Statoil var også sammen med et 
fransk selskap blitt invitert til å 
være med på oljeboring i 
Barentshavet.  
I pausen var det servering av 
nydelige norsk/russiske snitter 
med rødvin og akevitt, kanskje 
burde vi hatt vodka. 
Og folk gikk glade og fornøyde 
hjem, dette ga mersmak ! 

 
Oluf 
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4. august 2009 er det 150 år siden Knut Hamsun ble 
født. Samme dag åpner Hamsunsenteret på 

Hamarøy 
 

Grunnsteinen til Hamsunsenteret ble lagt 
ned nøyaktig klokke 14:36 den 26. mai 2008. 
 
Nordland fylkesordfører Mariette Korsrud  la 
da ned den første steinen for Hamsunsenteret. 
”Da var det 404 dager igjen før senteret åpnes 
den 4. august 2009”, skrev Narvik-avisen 
Fremover dagen etterpå. Arkitekt Steven Holl 
var dagens æresgjest og stilte i nyinnkjøpt gul 
lindress. ”Det er en setter stor dag for meg 
personlig” sa han, da han nesten 14 år etter å ha 
ferdigstilt tegningene endelig kunne bivåne 

byggestarten. ”Hamsunsenteret representerer en stod del av mitt liv og 
mitt arbeid”.  

 
Fylkesråd for kultur Geir Ketil 
Hansen og Hamarøys ordfører Rolf 
Steffensen var sammen om å grave 
hullet for grunnsteinen. 
(Hamsun-nytt. Nr 2/2008.) 
 
 
Arkitekt Steven Holl kom til Hamarøy da 
gravstenen ble lagt ned den 26. mai 2008 på 
Presteid. 

 

En felles tur til åpningen hadde vært spesielt morsomt. 
Hva sier dere? 
 
Vi i redaksjonen av Nordlands Trompet skal holde oss orientert om 
jubileumsarrangement og presentere disse så godt vi kan. 
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Til minne om Arne 
 

Hendene dine kring anletet mitt, 
Som ei skål heldt du dei 

Og let meg kvila der. 
Dine rolege grå auga i mine- 
Så nær einannan var vi då. 

 
Og no- 

Mine hender kring ditt magre andlet, 
Du ser på meg med undring og 

Spør: 
”Kven er du”? 

 
Alle dei vonde nettene, 

Redsla for noko berre du såg. 
Dei lange timane med prat om ei 

anna tid, 
Tett inntil kvarandre 

Kviskrande i nattemørket. 
”Skal du vera her i natt”? 

Og mitt svar du alltid venta på. 
”Ja eg er hos deg i natt og alle netter”. 

Så sovna du 
 

(Åshild Hofstein) 
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Boknafiskaften lørdag 22.11.2008 
Bilder fra kvelden. 

 
 
 
 
 

God stemning på Boknafisken Ellenor forteller en vits. 

Gode vitser ble fortalt. 

Lofoten industrier 
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”En kveld i Nordkalottens skjær” 
Det møtte opp mange forventningsfulle til denne kvelden i By og 
Bygdelagets lokale i Benneches gate. I starten av kvelden stilte 
Nordlændingernes Forenings kor opp og sang  som en velkomst til de 
som kom.  Det ble ønsket velkommen og så ble forfatteren Morten 
Strøksnes introdusert. 
 
Han holdt en orientering om bakgrunnen for boka ”Hva skjer i Nord-
Norge”. Deretter stilte Oluf Danielsen fra foreningen spørsmål til 
forfatteren. Spørsmålene dreide seg om hva forfatteren mente om 
situasjonen i Nord-Norge. Det ble tatt opp mange interessante spørsmål 
som Morten Strøksnes sa sin mening om. 
 
I den innlagte pausen gledet Nordlændingernes Forenings Kor oss med 
fin sang og det ble servert "Borsj” (rødbetesuppe)  med grovt brød og 
russiske pannekaker med ost og laks samt spekemat sammen med kaffe 
og godt drikke. En stor takk til de travle damene som hadde gjort en 
stor innsats på kjøkkenet! 
Etter pause med loddsalg ble attache Roman Saitov fra Den Russiske 
Ambassade presentert for oss. På utmerket norsk holdt han en god 
orientering om Russlands oppfatning av situasjonen på Nordkalotten.  
Han svarte også på mange spørsmål etter at han hadde holdt sitt 
innlegg. 
Som en kjempefin avslutning på en interessant kveld stilte Elsibath 
Ovaroff sammen med Freddie som akkompagnatør på gitar opp. Hun 
spilte helt fantastisk på balalaika og gitaristen akkompagnerte flott. Det 
ble en kjempefin avslutning på en fin aften. 

Odd Bjørnar  
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Fikk et dikt sendt fra min ”tante Åshild” (Åshild Johanne 
Hofstein, født Abelsen) som tilhører den voksne garde av utflytta Senja-
væringer. Hun kommer fra Skaland og er eneste søsken til min far, Ola 
Abelsen som forulykket i Utvik Seniors forlis. Etter utdanning 
(Trondarnes, Trondheim og Oslo) og et langt yrkesliv i Porsgrunn er 
hun nå pensjonist. Hun traff sin mann, Arne Hofstein, i 1960 og de har 
tilhørt de trygge og trauste i familien vår opp i gjennom årene. 
Imidlertid ble det for 16 år siden påvist at ”onkel Arne” led av 
Parkinson, noe som gradvis svekket hans livskavlitet fra år til år. Mot 
slutten klarte han ikke å kjenne sin familie igjen og var pleietrengende i 
lengre tid. Det meste av pleien har ”tante Åshild” stått for. Disse 
minneordene skrev hun etter hans død i januar og jeg synes det gir en 
fin beskrivelse på det hun har opplevd i sitt ekteskap, der Arnes sykdom 
etter hvert tok han fra henne. 
Hilsen Guri 
Diktet er på neste side.  

 
Nordlændingernes Forenings Kors. Adventkonsert 2008 


