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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

Koret har øvelse hver tirsdag kl 1915-kl 2145 i
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Bankgiro Postbanken

0540 08 46164
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www.mamut.net/nfkor
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stig.nilssen@c2i.net

Koret er godkjent mottaker av
Grasrotandelen, orgnr 993 993 042
Koret er et blandakor og ønsker nye
sangere velkommen!

Direktør Bodil Børset, Hamsunsenteret med
Petter Dass-medaljen 6. mars 2010, Foto RE
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NRK TV Troms.
Torbjørn og Bård Gudmund.Foto RE

Jakob Leirskar og Bodil Børset

Internettadressen er: www.nordlaendingernes-forening.no
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Formannen har ordet. Mars 2010
Godt Nytt År, må jeg vel si.
Vi er kommet til mars allerede og har bak oss,
juletrefest, årsmøte og Torskaften. Ting går unna.
Mange glade mennesker har vært sammen med
oss på arrangementene. Det er veldig trivelig.
Vi har også hatt gleden av å være gjenstand for NRK TV Troms, ved
Bård Gudmund reporter og Torbjørn kameramann. Det var to meget
hyggelige og trivelige karer. De har intervjuet og filmet, intervjuet og
filmet. Koret ble med ut på Egertorget dagen før Torskaften, de sang,
mange stoppet opp og hørte på, de ble filmet og det hele var en veldig
hyggelig opplevelse.
På selve Torskaften var Torbjørn stadig rundt og filmet, vi hadde
mikrofoner på oss og vi håper virkelig resultatet ble så bra at det kan
sendes på NRK1 til høsten som planen er. Undertegnede veksler
mellom angst og glede og uffameg hvordan skal nå dette gå.
Men uansett, takk til Bård Gudmund og Torbjørn for denne gledelige
og artige opplevelsen. Vi savner dere allerede.
Nå står påska og våren for døra. Vi inntar våren på Fridtjof Pub 7. mai.
Se innbydelsen og vær hjertelig velkommen til en vårdrink.

Vi er litt på etterskudd med å oppdatere hjemmesidene våre,
men det kommer.
www.Facebook.com/pages/NordlaendingernesForening/126042341947
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Fredrikke Tønder Olsens Legat. Tildeling for 2010
Navn

Utdannelse

Kommune

Sum

Aasen, Line
Akselsen, Hanne -Sofie
Holtet, Heidi Eliassen
Mathisen, Kjersti Os
Pedersen, Linn Iren Sjånes
Rødvand, Marie
Skjellvik, Merethe Thommesen
Skåren, Anne-Lise

fornybar energi
matergrad i musikk
medisin - profesjonsut.
arkitekt
vokalfordypning
drama og teater
arkitekt
master i pedagogikk

Rana
Sortland
Narvik
Vefsn
Rana
Rana
Gildeskål
Bindal

4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000

Petter Dass’ Stipendiefond. Tildeling for 2010
Navn

Utdannelse

Kommune Sum

Hansen, Mats
Kristoffersen, Nikolai Aakre
Slotterøy, Eirik

maskiningeniør
mechanical engineering
tannlege

Vefsn
Bodø
Vefsn

3 000
3 000
3000

Arrangementer våren 2010
Nordlændingernes Forening

Fredag 7. mai
En ettermiddag i mai

PUB kveld
Kafêtur

Fridtjof Pub
Ved Akerselva

Nordlændingernes Forenings Kor

Søndag 25. April
21. mai – 25. Mai

Konsert
Vårkonsert

Sinsen Kirke
Budapest

Med forbehold om endringer

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
mobil 994 12 984
www.by-ogbygdelagsforbundet.no
www.mamut.net/nfk
Kontakt: Rigmor Eidem, 66919492, 22986664, 906 17 235 e-post: rigmor.eidem@2i.net

Grasrotandelen:
Husk å ta med org.nr. 983 712 673 Nordlændingernes Forening når
dere tipper. Legg det inn på spillekortet, så får vi Grasrotandelen.
Det hjelper veldig godt med nye inntekter.
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Budsjett for 2010 ble redegjort for og ble godtatt uten forandringer.
5.
Innkomne forslag
Ang. kontingent: Forslag fra Mia Movik om at hvert enkelt medlem skal betale
egen kontingent
Forslag fra Per-Kristian Fyhn om at kontingenten blir 200 kr for pensjonister
og 400 kr for voksne i yrkesaktiv alder, 500 for familiemedlemmer, 750 for
institusjoner.
Forslag fra styret om økning med kr 50/25 på de respektive.
Etter en del diskusjon anbefalte årsmøtet styret å ta en kontingent på kr 250
for enkeltmedlem, kr 400 for familie, 450 for institusjon og kr 125 for
medlemmer av NF’s Kor. Kontingentsatsene skulle tre i draft f.o.m 2011. PerKristian Fyhns forslag ang. informasjon samt oppmerksomhet og gaver ble tatt
til etterretning – uten noe vedtak.
Forslag fra 150-års-jubileumskomiteen: om at Steinar Aas får i oppdrag å
skrive historien av NF’s siste 50 år til en pris inntil 250.000 kr. Forslaget fikk
oppslutning og ble godtatt.
7.
Orientering om Korets aktiviteter. Birger Brodal kunne meddele at
koret er i godt gjenge selv om noen sangere har midlertidig permisjon. Pr i dag
er det 35 aktive. Antallet tenorer og basser er noe lavt. I pinsen skal NF’s Kor
sammen med Kisa-koret på turne til Budapest.
8.
Orientering om Stipendiefond og Legater.
Jakob Leirskar orienterte om: Fredrikke Tønder Olsens Legat, Petter Dass’s
Stipendiefond og at Kleist Geddes legat er slått sammen med de 2 andre
fondene. Han opplyst at 8 stipendier â 4.000 kr er utdelt fra F.T.O legat og 11
stipendier â 4.000 kr er utdelt fra P.D stipendiefond.
9.
Valg Arnfinn Kristensen la fram valgkomiteens forslag på styre og
komiteer. Forslagene ble enstemmig godkjent.
Etter at sakslisten var behandlet, avsluttet formannen med å takke Randi
Renø for innsatsen som nestformann med rosende ord og blomster. Blomster
ble også gitt til møteleder og referent. Møtet ble avrundet med god lapskaus,
godt drikke og god stemning.
Oslo, 25.02.2010 Jørgen Markussen referent/ Rigmor Eidem formann
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Nordlændingernes Forening går på pub

T

Fredag 7. mai 2010 kl 18:00
tilbyr vi vårt nye treff til medlemmene våre:
Vi går på PUB
Og dagen er dagen før frigjøringsdagen…
Stedet er Fridtjof Pub, Fridtjof Nansens plass 7, 0673 Oslo
www.fridtjof-pub.no/ Rett bak Rådhuset
Dette er en rolig pub med gode sofaer og gode stoler. Her kan vi treffes
til en hyggelig ettermiddagsstund, prate og bli kjent med hverandre. Vi i
styret vil være der fra kl 18:00 og dere finner oss innerst i lokalet. Hvis
det er utevær så sitter vi ute. Styret har investert i gule sydvester med
Nordlændingernes Forening på. Det er vel noe dristig å ta dem på, men
vi tar dem med, så finner dere oss.

Velkommen til en hyggelig pubkveld
Styret
www.nordlaendingernes-forening.no

tlf 975 76 776 PerHenrik
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Tale ved mottakelsen av
Petter Dass-medaljen 2010
Bodil Børset, direktør
Hamsunsenteret
”MINE DAMER OG HERRER!
Nei hva skal jeg gjøre overfor en
så hjertelig elskverdighet! De
løfter meg iværet og jeg mister
fotfestet, salen farer av sted med
meg. Det er ikke godt å være meg
nu, jeg er blitt tykk av ære og
rikdom i kveld, men den siste
hyldest den var en bølge, den får
meg til å svaie.”
Jeg ble veldig overrasket og
kjempeglad da jeg fikk beskjed fra
Nordlændingernes Forening om at
jeg og Hamsunsenteret er tildelt
Petter Dass-medaljen for 2010.
Hva er vel derfor mer passende
enn å starte med innledningen fra
selveste Knut Hamsuns takketale
ved banketten i Stockholm da han
fikk Nobelprisen i litteratur i 1920
for Markens grøde fra 1917.
Det er med stor takknemlighet og
ydmykhet jeg tar i mot denne
medaljen. For det er jo så mange
andre som fortjener denne prisen
mye mer enn meg. Jeg tar i mot
prisen på vegne av alle som har
gjort realiseringa av
Hamsunsenteret mulig, alle
ildsjelene som har vært med i den
lange prosessen helt siden ideen
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om et Hamsunsenter ble født under
Hamsundagene i 1986, på vegne
av de jobber på og rundt
Hamsunsenteret, hele
Hamsunsatsninga på Hamarøy og
det store nettverket av mennesker
med et forhold til Knut Hamsun,
og til Hamarøy og Nordland, og
etter hvert også til Steven Holl –
alle fine folk som jeg har lært å
kjenne i denne jobben.
I pressemeldingen fra
Nordlændingernes forening for
Petter Dass medaljen, sto det at
prisen gis som ”en oppmuntring og
en støtte for det store arbeidet
Bodil Børset har foran seg: å gi
Hamsunsenteret den betydningen
utdelerne mener Knut Hamsun og
senteret fortjener.”
Det var en forsiktig sjel på
Hamarøya som kommenterte til
meg at det nok var mer som
Obama da han fikk Nobels
fredspris det her. Den amerikanske
presidenten tiltrådte jo også i
januar og fikk fredsprisen i oktober
samme år, ikke for det han hadde
prestert, men for nettopp det han
hadde foran seg. I Nobelkomiteens
begrunnelse sto det at Obama fikk
prisen for å ha ”fanget verdens
oppmerksomhet og tent et håp om
en bedre framtid”. I noen av
overskriftene fra Obamautdelingen sto det jo også at det

Referat fra årsmøte i Nordlændingernes Forening 11.2.2010
Antall frammøtte: 21, derav 3 fra styret.
Sted: BBF’S lokale, Bennechesgate 2, Oslo
Formann Rigmor Eidem ønsket velkommen og oppfordret oss til å synge en
inspirerende og målrettet velkomstsang.
1:
Innkalling og saksliste ble godkjent.
2:
Willy Bang Johansen sa seg villig til å være dirigent og Jørgen
Markussen påtok seg å referere.
3:
Willy leste opp årsberetningen for 2009, punkt for punkt.
Bemerkningene var i det vesentlige positive. Angående Torskaftenen ble det
gitt uttrykk for skuffelse over at servering av lever uteble. Rigmor redegjorde
for at årsaken til miseren var leverandøren som hadde sviktet. Det ble gitt noe
rabatt, men skaden var gjort.
I forbindelse med punktet PUB-kveld anbefalte Rigmor oss å få Hr. Nordmo
fra Gratangen til å fortelle historier. Angående punktet Nordlands Trompet
etterlyste Rigmor mer stoff og gjerne flere bilder.
Til punktet 150-årsjubileum 11.10.2012 redegjorde Arnfinn for komiteens
arbeid med å skaffe forfatter til jubileumsskriftet samt orientering om
kostnader og trykking.
Ang. Nordlændingernes Forenings Kor ville Rigmor søke om aktivitetsstøtte
for inneværende år.
Nordlændingernes
Forenings
hjemmesider på Internett. Rigmor
anbefalte oss å følge med på NF’s
facebook- side. Mange legger inn stoff
stadig vekk. Dette kan være en måte
å nå flere unge på.
Medlemsstatus Rigmor opplyste at NF
har ett æresmedlem, Jon Bjarne
Øverland. Dette i forbindelse med TVprogrammet ”Tore på Sporet”. Det ble redegjort nærmere for dette.
Med de nevnte kommentarer ble årsberetningen godtatt.
4.
Regnskapet for 2009 inkl. NF’s Faste Fond i revidert stand ble
gjennomgått og godtatt uten nevneverdige bemerkninger.
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Å drive Hamsunsenteret handler
ikke bare om å stille ut Holls
bygning, om Hamsuns litteratur
eller Hamarøys natur på en
pidestall og vise det fram. Men det
handler om mennesker og om de
gode møtene og opplevelsene, og
som dere beskriver i
tildelingsbrevet, dere hadde en stor
glede. Skål for dere, for at dere vil
komme tilbake, slik at det ikke blir
Den siste Glæde!
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pratsom og han pratet lettere end
ellers, drammene virket, hans
tanke blev raskere, han lo med sine
guldtænder og var oplagt.
Med fare for å ende på galeien som
Hamsun selv under
Nobelmiddagen vil jeg at vi skal
løfte glassene og utbringe en siste
skål for Nordlendinger – jeg regner
meg herved som en!
- Skål – og hjertelig takk! Bodil
Børset, 6. mars 2010

Hva jeg heller ville i denne stund, i
alt dette lys og i denne strålende
forsamling – det var å gå om til
hver især av Dem med blomster og
vers og gaver, å være ung igjen, å
ri på bølgen.
Men, nå skal det ikke bli mer
”utvortes flinkhet og munnprat” fra
min side.
Jeg vil takke dere for den tilliten
og trua som dere viser gjennom
Petter Dass-medaljen. Den er en
stor ære og anerkjennelse, og gir
motivasjon for arbeidet videre!
Den ellers så fåmælte August blev

Lofoten industrier

gikk […] et gisp gjennom
forsamlingen, eksperter syntes det
var uventet at den kom allerede, de
ble tatt på sengen, komiteen skulle
ha ventet, fallhøyden var stor fra
før, men enda større nå, hun kan
utvikle voldsomt ego […] og så
videre, og så videre…

Fra middagen i Shippingklubben FotoKHW

Program ifbm åpningen av Hamsunsenteret
4.08.2009
Foto RE

Hamsunsenteret er et levende
kunnskapssenter som skal forvalte
og formidle forfatteren og
nobelprisvinneren Knut Hamsun
(1859-1952), hans diktning, liv og
samtid, med tilknytning til
nordlandsk kultur og miljø. Bygget
ble ferdigstilt på Presteid i
Hamarøy 150-årsdagen for Knut
Hamsuns fødsel 4. august i fjor. Vi
åpner for publikum med utstilling
11. – 13. juni 2010. Byggherre har
vært Nordland fylkeskommune.
Og driver er Salten museum.
Hamsunsenteret ligger i vakker
Nordlandsnatur ved havstrømmen
Glimma på Presteid i Hamarøy,
ved ruinene av Hamarøys gamle
prestegård.

Hamsunsenteret er tegnet av en av
verdens fremste amerikanske
arkitekter, Steven Holl.
Hamsunsenteret består av to bygg.
Hovedbygget er det mest
særpregete, et skeivt og skakt tårn i
fem etasjer med bambushår på
taket, Holls arkitektoniske
fortolkning av Hamsuns
sammensatte karakterer.
Arkitekten er som Knut Hamsun
selv, nyskapende og kontroversiell,
og begge de to figurene har vært
gjenstand for debatt, både kritikk
og hyllest. Med en plassering på
Hamarøy i storslått natur gir det
oss tre hovedpilarer − Holls
arkitektur, Hamsuns litteratur og
Hamarøys natur − et helt unikt
utgangspunkt, en
kruttkombinasjon.
Knut Hamsun legger med
gjennombruddromanen Sult fra
1890 og sine psykologiske
dypdykk i menneskesinnet
grunnlaget for hele den moderne
roman. Isaac Bashevis Singer har
sagt at hele den litterære skole i det
20. århundre skriver seg fra
Hamsun, og Ernest Hemingway
mente at det var Hamsun som
hadde lært ham å skrive. I 1920
mottok Knut Hamsun nobelprisen i
litteratur for romanen Markens
Grøde (1917). Hamsun er oversatt
til mange språk, og hans
berømmelse er stor internasjonalt.
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Steven Holl tegnet Hamsunsenteret
etter å ha fordypet seg i Hamsuns
litteratur, og særlig Sult, Mysterier,
Pan og Victoria ble særlig viktige
for hans framstilling av bygget
som en kropp, en slagmark for
motstridende krefter, akkurat som
menneskesinnet framstilles i en
Hamsun-karakter. For
Hamsunsenteret har Steven Holl
også mottatt flere priser, i 1997
fikk han Progressive Architecture
Award, og det ble også nominert
som ett av verdens fem beste
offentlige bygg i Wallpaper Design
Awards 2010. Det fikk nettopp
nominert til AIA NY Honor
Award 2010 og er nominert til den
nasjonale AIA prisen som deles ut
i juli. Selv har Steven Holl
beskrevet Hamsunsenteret som
hans mest betydningsfulle
bygning.
Hamarøy og Nordland står svært
sentralt i nobelprisforfatteren Knut
Hamsuns liv og forfatterskap. Han
emigrerte til Hamarøy i Nordland
det året han fylte tre år sammen
med familien, som så mange andre
Gudbrandsdøler og Østerdøler på
den tiden. Her vokste han opp, og
her bodde han også en periode av
sitt voksne liv. Herfra har han
hentet inspirasjon til å skrive sine
bøker, både der han blander
sanseinntrykk og
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naturbeskrivelser, og der han
beskriver folkeliv og nordnorsk
kultur.
Med Hamsunsenterets plassering
på lille Hamarøy på 68 grader nord
i storslått Nordlandsnatur er
mellom polder, fjord og fjell der
Hamsun selv hentet sin
inspirasjon, har Hamsunsatsingen i
denne regionen fått sitt fyrtårn.
Hamsunsenterets arkitektur er
faktisk av det eneste i sitt slag i
hele verden! Det finnes ingen
andre forfattermuseum eller senter
som har en arkitektur av
verdensklasse, og som samtidig er
en fysisk fortolkning av
forfatterens litteratur. Hamsuns
komplekse psykologiske
framstilling av karakterene har fått
sin form i Holls utforming av
bygget. Å lese Hamsuns bøker og
å gå i bygget er beslektete
erfaringer. Samtidig er bygget et
provoserende og krevende, det
vekker harme og debatt, på samme
måte som forfatteren Knut Hamsun
som person. Det har fått massiv
internasjonal oppmerksomhet og
enorm pågang fra presse og
fagmiljøer fra hele verden. Som
kulturbygg er Hamsunsenteret et
av Norges fremste arkitektoniske
signalbygg. Det har vært
hovedoppslag i flere anerkjente
tidsskrift og er nominert til en
rekke arkitekturpriser. En bok om

bygget er under utgivelse. Å jobbe
for å få departementet til å forstå at
de må bevilge de siste 2,25 mill fra
staten, er nødvendig ikke bare for å
få nødvendig grunnbemanning på
plass, men også for holde
ambisjonsnivået.
”Jeg har å takke for æren som er
vist meg. Personlig har jeg å bøye
mitt hode under vekten av en høy
utmerkelse. Jeg er stolt av at
Nordlændingernes forening har
tiltrodd min nakke styrke nok til å
bære den.”
Gleden over denne her prisen skal
deles – det var det første jeg
tenkte. Sånn er det med gleder, når
man deler, så blir de større. Det er
spesielt en gjeng med folk som jeg
vil dele gleden med! De er her i
dag, og jeg vil be dem reise seg
opp når jeg presenterer dem.
Dett er de utrolig dyktige ansatte
på Hamsunsenteret,
litteraturformidler Ronald Altinius,
museumskonsulent Arne André
Solvang, produsent Line Holand. I
tillegg litteraturkonsulent Alvhild
Dvergsdal som dessverre ikke
kunne bli med i dag og produsent
Marianne Apold som er i
svangerskapspermisjon! Det her er
ikke min pris! Det er vårres pris!
Jeg er glad for å være med på
denne reisen I Æventyrland
sammen med akkurat dokker! Jeg

vil utbringe en skål for dokker med
August fra Landstrykere:
Skål gutter! Jeg er en vidtfarende
mand, skal dokker vite, jeg har
været verden rundt og skjønner
godt at Calcutta og Sidney og slike
navne er fremmede byer for
dokker. Korsom er så sitter jeg nu
her på denne skammel som dokker
ser mig.

Vårt medlem Mary Bergh koser seg på
åpningen av Hamsunsenteret Foto RE

Det er godt å høre at dere i
Nordlændingernes Forening hadde
en så positiv opplevelse da dere
var på Hamsunsenteret 4. august
2009. I beskrivelsen av kriteriene
for tildeling av prisen står det at
den skal tildeles personer som har
bidratt til Foreningens ”anseelse,
trivsel og fremgang”. Og det er jo
det som er viktig for oss, å skape
gode opplevelser for dere og andre
som kommer på besøk til
Hamarøy.

