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STYRET 2009 
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  Randi Renø      p 22 29 48 17 
Åsdalsveien 41, 1166 Oslo    m 95 79 31 44 
Styrmedlem: 
Per Henrik Kvitblik     m 97 57 67 76 
Haugerudhagan 80, 0673 Oslo 
E-post perh.kvitblik@c2i.net   
Styremedlem:  
Mia Danielle Movik                      p 22 11 27 11 
Ullevålsveien 17 0165 Oslo          m 90 74 79 33 
Styremedlem: 
Ellinor håkonsen      p 67 12 46 79 
Mario Caprinosv 5C 1367 Snarøya m 99 30 15 21 
E-post ellenor@epost.no    
Styremedlem:  
Evelyn Pettersen      p 66 91 31 36 
Urianstadv 3B, 1458 Fjellstrand     m 95 05 18 16 
E-post evelyn_pettersen@msn.no   
Vara Edny Sannes          p 22 67 11 66 
Trondheimsvn 43, 0560 Oslo     m 90 68 87 70 
e-post ednysannes@yahoo.no  
Vara Oskar Molund      p 21 94 00 36 
Hellerdustubben 46A, 0671 Oslo    m 95 05 24 20 
e-post olmolund@mail.com  
Arrangementskomitê: 
Randi Renø, leder      p 22 29 48 17 
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 
Ernst Andersen      p 95 77 32 55 
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  Postbanken  0540 08 46164 
 
Hjemmeside:  www.mamut.net/nfkor    
e-post:   stig@nilssen.com  
 
 
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. 52          13. årgang                          Mars 2009 

 
 
 
 
 
 

§ 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 

Tove Karoline Knutsen får Petter Dass- 
medaljen med diplom. Torskaften 7. mars 09. 

Juletrefest 4. jan 2009. God stemning på juletrefesten. 
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Formannen har ordet.  Mars 2009 
  
Velkommen til et nytt Trompet år. 
Noe forsinket er vi i gang igjen. 
Året 2009 er jo i Hamsunjubileums ånd. Det blir 
spennende å se hvor mange som tar veien til 
Hamarøy og åpningen av Hamsunsenteret 4. 
august. Jeg skal i hvert fall dit, jeg og vesle 

Nicky.  Alle dere som hørte på Påskelabyrinten i år hørte at målet for 
skattejakten var Hamsunsenteret. Det er flott at dette skjer i vår 
landsdel. Det skal vi være veldig glade for og slutte opp om. Jeg gleder 
meg til å se hvordan det blir innvendig. Utseendemessig har det vært 
både mishagsytringer og gledesutbrudd. Nå har vi to nye interessante 
museum i vår landsdel. 
Begge verdt å besøke. 
 
Det første vi går i gang med nå er Barne-diskoteket. Ungene hadde det 
veldig artig i fjor og vi voksne koste oss også. Kanskje vi så smått kan 
begynne en liten ”danseskole” også? Det er mye morsomt å finne på. 
Uten å bli for nostalgisk, tenk på alle de gamle barnelekene vi drev på 
med? 
 
Så går vi på pub igjen, fredag 8. mai. Vi samles på Fridtjof pub bakom 
Rådhuset. Der er det trivelig å sitte og skravle over et lite glass enten 
det er vatn eller annet. 8. mai er jo frigjøringsdagen også. Det kan vi 
tenke på. 
 
Og husk: 150 års jubileum 11.10.2012 (eller en av dagene rundt 11.) 
 
Hilsen Rigmor 
 
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 2010 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 2010.  
Søknader kan sendes til       Arnfinn Kristensen Lillebakveien 36  
2010 Strømmen,      e-post arnfinn@getmail.no     
 
 

Arrangementer vår høst 2009 
 

Nordlændingernes Forening 
Søndag 26.4.2009  Barnediskotek  BBF 
Fredag   9.10.2009  Kulturkveld  BBF 
Lørdag 21.11.2009  Boknafiskaften Engebret 
 
Nordlændingernes Forenings Kor 
Torsdag 7.5 2009  Sangkveld  Cafe Frøhlich 
Fredag. 29.5.2009  Kortur   København 
Med forbehold om endringer 
 
 
Viktig etterlysing: 
Vi søker brave damer og menner som blir med på en ny 
vervekampanje på Karl Johan til sommeren. Ta kontakt 
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Fredrikke Tønder Olsens Legat. Tildeling for 2009 

 
 
Petter Dass’ Stipendiefond. Tildeling for 2009 
Navn Født Utdannelse Kommune Sum 
Foshaug, Tonje 88 marin bioteknologi Bardu 3 000 
Kristoffersen, Nikolai Aakre 87 ingeniør Bodø 3 000 
Monsen, Anita 88 medisin Kåfjord 3000 
Slotterøy, Eirik 82 odontologi Vefsn 3 000 
 

 
Torskaften 7. mars 2009. Fra bordet. 

Navn Født Utdannelse Kommune Sum 
Brækkan, Grethe 84 dans og pedagogikk Narvik 4 000 
Drotninghaug, Beate 82 tanntekniker Nesna 4 000 
Kristoffersen, Velaug Aakre 81 medisin Bodø 4 000 
Myrbakk, Ingvild Nordnes 81 Psykologi Saltdal 4 000 

Lofoten industrier 
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Invitasjon til 
Barne-Diskotek 

Aldersgrense: 0 og oppover 
(Voksne ”kan” tas med) 

Søndag 26. april 2009 kl 15:00 
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 til diskotek i BBF’s lokaler 
Vi setter på platespilleren og lar barna synge 
og danse og springe slik som de liker så godt. 
Vi voksne blir med på leken. 
 

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

Påmelding til Mia  22112711, 90747933 
Per-Henrik  975 76 776 

e-post:   rigmor.eidem@c2i.net 
Innen 22.04.2009 
Kr 25,-pr person 

 
Hjertelig velkommen til store og små og  

venner og venners venner 
 

Diskojenta 
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Torskaften 7. mars 2009. 
Formannens tale. 
2008 er omme, trist, men sant. 
 
Vi startet året friskt med 
Torskaften og barnediskotek og 
pub kveld og vervekampanje og 
forfatterkveld og boknafisk og 
juletrefest. Det er nesten som vi 
kan miste pusten. Jeg synes vi 
har vært rektig flinke. Vi gjør 
alt for medlemmene våre. Bare 
si i fra vi trør til. 
 
Nytt i år var balalaikamusikken 
på forfatterkvelden/ 
kulturkvelden. Jeg vil skryte av 
Elisabeth Ovaroff og hennes 
kompanjong. Jeg fant henne på 
internett søndag kveld, fikk tak 
i henne mandag kveld, hun sier 
ja, men når skal det være? Jo, 
torsdagen. Fremdeles ja, hvis 
hennes akkompagnatør kan. Så 
tirsdag kveld: jo, vi kommer. 
Sånn skal det være, mener jeg. 
Og balalaika? Det var så flott 
og swingte så herlig at en liten 
konsert med balalaika er 
drømmen vår nå.  
 
Det var også veldig morsomt 
med kontakten på Den Russiske 
ambassaden. Attache Roman 

Saitov var et trivelig 
bekjentskap. Randi hadde laget 
borsj, Russisk rødbetsuppe og 
han skrøt av den. Akkurat slik 
skulle den være.  
 
All ære til alle som har jobbet 
og underholdt. En takk også til 
Nordlændingernes Forenings 
Kor for deres fine sang. Og takk 
til alle dokker som har kommet 
på alle arrangementene. 
 

 
Roy-Oves trio spilte praktfull 
dansemusikk på torskaften 
 
Vervekampanjen på Eidsvoll 
plass var skummel. Det er en 
ting å sitte på styremøte på 
Kaffistova og over en god 
porsjon kjøttkaker kjekt 
bestemme at jo da 
vervekampanje på Eidsvoll 
plass det er så greitt så. 
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Karianne Sørgård Olsen Bodø, ser 
Hamarøy som ei gammel dame: 
 

ØYA SOM SER 
Det hender hun føler seg gammel 
 
Synet blir så dårlig 
den tiden av året 
selv snøen er svart 
og det gjerrige lyset 
bare presenterer seg selv 
mellom dotter av grå 
rullepermanent 
 
de nakne trærne 
blir avventende spaserstokker 
 
men hun går ikke ut 
i seg selv 
 
det er ingen der lenger 
 
bare dårlig skjulte hint 
 
i blankisens speilbilde 
og årstidens trege bevegelser 
 
og mens vegvesenet 
strør salt i sårene 
drømmer hun om å være 
et annet sted 
 
Men 
 
så 
 
skjer det noe 
 
Det kan være en solstrimes 
forsiktige pirk i skulderen 
eller kiming fra blåklokker  

 
hun tar seg selv i å smile 
med løvetenner 
 
og lar regnet vaske pentøyet grønt 
 
så ifører hun seg brillene 
hun forla en gang i fjor 
og ser 
 
de var her hele tiden 
 
hun er en verden av nabohus 
 
og åpner dørene 
til sitt eget landskap 
 
byr på 
nytinte koller 
ferske fjellbekker 
søte bær 
 
som seg hør og bør 
for gamle bestemødre 
 
visst er hun gammel 
visst er hun glemsk 
 
men skal alltid 
ha en vårløsning 
på det som måtte komme 
 

 
Hamarøya              Foto: RE
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En av gangene var jeg på Tove 
Karoline Knutsens forestilling 
om ”Mor Lyng”. Hun har laget 
tekst og musikk til en cabaret 
om Ovidia Fredrikke Lyng som 
regjerte Skjervøygodset i Nord-
Troms i over 60 år. En 
dramatisk historie over et liv 
som inneholdt sterk sorg og stor 
glede. Tove Karoline med sin 
sang og hennes dyktige 
musikere skapte en gripende 
stemning. 
 
Hun har også laget cabareten 
”Senjens nikkelverk”. Historien 
om nikkelverket på Senja som 
kom i gang i 1872. 
Denne forestillingen prøvde vi i 
Nordlændingernes Forening å 
sette opp på en kulturaften. Vi 
måtte gi oss fordi det ble for 
stort for oss. Men finner vi en 
samarbeidspartner og gjerne en 
sponsor så setter vi i gang igjen. 
Jeg vet at dette vil bli en flott 
opplevelse.  
 
Tove Karoline Knutsen har 
begynt med politikk nå. Vi vet 
du gjør en god og viktig jobb 
for kultur Nord-Norge. Fortsett 
med det. 
 

Men vi håper du ikke helt har 
lagt visesangen bak deg. Jeg har 
et piano hjemme, jeg driver 
stadig å øver meg på ”Ho 
Vanna i vågen”. Ei praktfull 
vise med en praktfull og mektig 
melodi som du har laget. 
 
Du har uten tvil gjort deg særlig 
fortjent av det nordlige Norge, å 
bli tildelt Petter Dass-medaljen 
med diplom. 
 
Tove Karoline Knutsen det er 
en ære å feste medaljen på 
jakken din. 
 

 
Tove Karoline Knutsen og 
Arnfinn Kristensen 
 
Odd Fellow restaurant 
07.03.2009/Rigmor Eidem 
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Vi møttes, Arnfinn og Hjørdis 
og Oluf og Else og Birger og 
Randi og Mia og jeg, litt sånn 
smånervøs. Og litt sånn 
smånervøs fikk vi opp fanen i 
vind og regn. Våres gule, flotte 
sydvester var på, bord med 
vervebrosjyrene og Mias gode 
fylte lefser ble gjort klar. 
Nedover på Karl Johan var det 
fullt av bønder med mat og 
utstilling, så vi var i godt 
selskap. Folk kom bort til oss: 
Hvem er dere?  De fikk lefse, 
og vervebrosjyrer, ble 
fotografert og ønsket 
velkommen i Nordlændingernes 
Forening, utvekslet e-poster, og 
alt var så veldig, veldig trivelig. 
Men fikk vi noen nye 
medlemmer der: Nei!  Omtrent 
sånn har året 2008 vært for oss. 
Og vi har fått mange nye 
medlemmer. 
 
Vi jobber nå jevnt og trutt mot 
150 års jubileet om under 4 år. 
Hold av oktober 2012. I beste 
Knut Hamsun jubileumsånd, 
som jo foregår i år, så planlegg 
komiteen flere arrangement 
både for store og små. 
 

I 1926 skrev komponisten Ole 
Olsen fra Hammerfest en 
hyllest til forfatteren Regine 
Normann, fra Lofoten og 
hennes nordnorske matretter: 
 
”Din Radioprat 
om Nordlandsmat 
gjør at jeg maa glefse 
i Fjernsmak mot Lefse, 
med Ønsker saa fromme 
mot Vaffel og Gomme 
med længsler saa heite 
mot Rækling og Kveite, 
mot Smørret som fløt 
paa Festkvællsgrøt” 
 
Så vil jeg at vi tar en skål for en 
bestemt person her, grunn 
hemmelig, Bengt Jakobsen en 
skål til deg. Maisttro. Må han 
lenge, lenge, lenge leve må… 
 

 
Fra bordet Torskaften 2009 
 
Odd Felloow restaurant 
07.03.2009/Rigmor Eidem 
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Hamsun-jubileet 2009 
Åpningsarrangementet er nå overstått. 
Den 19. februar, på forfatterens dødsdag, gikk det en vandring fra 
Nationaltheatret til St. Olavs plass. Skuespillere illustrerte scener Sult 
(1890). De var ikledd datidens klær. Underveis var det suppestasjoner 
og det hele ble avsluttet foran Ylajalis vinduer i huset på St. Olavsplass, 
med korsang, Ylajali på balkongen og en fortvilet Hamsun nedenfor. 
 
Den andre nasjonale feiring foregår i Lom og kommunen har valgt 
Markens Grøde (1917) som bakgrunn for arrangementet på Knut 
Hamsuns fødested i Gudbrandsdalen 1. august 
 
Den tredje nasjonale feiring er åpningen av Hamsunsenteret i Hamarøya 
4. august, selve 150 års-dagen. Her vokste Knut Hamsun opp og her 
skapes nå et meget interessant senter for hans diktning. 
Nordlandsromanen Landstrykere (1927) utgjør bakteppet for feiringen. 
 
Den fjerde nasjonale feiringen er lagt til Grimstad 18. september. Der 
er det tatt utgangspunkt i På gjengrodde stier (1949) som ble skrevet 
bl.a på Nørholm, Knut og Maries hjem utenfor Grimstad. 
 
I tillegg til alt dette er flere internasjonale arrangement og mange andre 
arrangement rundt i Norge. Jubileumsåret 2009 har fått sin egen 
hjemmeside: www.hamsun.no For de som er interessert kan Hamsun-
selskapet Hamarøy gi informasjon. Tlf 75 77 23 50. 

Hamsuns trolske Hamarøy.    Foto: RE
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Nordlændingernes 
Forening 
Petter Dass-medaljen 
med diplom 
 
Tildelt Tove Karoline Knutsen  
Torskaften 7. mars 2009 
 
Petter Dass-medaljen med 
diplom tildeles i år visesanger, 
kunstner og artisten Tove 
Karoline Knutsen fra Senja. 
 
Tove Karoline Knutsen får 
medaljen for hele sitt 
kulturengasjement fra 
ungdomsåra, via direktør ved 
Festspillene i Nord-Norge til i 
dag, hvor hun lager kabareter 
og mye annet. 
 
Vi kjenner alle Tove Karoline 
Knutsen. Hun er i hjertene våre. 
Vi har alle nynnet og sunget på 
visene hennes, spesielt de med 
tekst av Arvid Hanssen. ”Kom 
Sommarvijn” ser jeg på nesten 
som en nordnorsk nasjonalsang 
på linje med ”Nord-Norsk 
Julesalme” og ”Barndomsminne 
fra Nordland” 
 
Sangkarrieren starta på det 
lokale samfunnshus, ho 

opptrådte noen år som vokalist i 
i et danseband. Det høres veldig 
spennende ut og jeg skulle 
gjerne hørt ho da. 
Musikkstudiene ble tatt ved 
universitetet i Trondheim og da 
var ho med i noe som het Søyr 
og og Idêensemblet. Jeg undres 
på hva de sang da? 
 
Tove Karoline Knutsen har ikke 
bare satt musikk til Arvid 
Hanssens sine vakre dikt, men 
hun har også arbeidet med 
tekster av Knut Hamsun i 
forkant av deltakelse på Knut 
Hamsun-dagene i Madrid i 
1990. Verdt å merk seg i årets 
jubileumsfeiring. 
Plata heter ”Lat spille med vår” 
og kan lastes ned fra Internett.  
 
Så kom årene som direktør ved 
Festspillene i Nord-Norge. Jeg 
må innrømme at jeg aldri har 
vært med på noen av alle de 
flotte konsertene som foregår 
under Festspillene. Det er en 
skam. Men det skal rettes på. 
 
Derimot har jeg vært i Tromsø 
både på filmfestival og på 
Nordlys festival. Januar i 
Tromsø bør ingen la gå fra seg. 


