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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
Sinsen Kirke Lørenveien 13, 0585 Oslo
Bankgiro Postbanken 0540 08 46164
Hjemmeside: www.mamut.net/nfkor
e-post: nfkioslo@gmail.com eller
stig.nilssen@c2i.net

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

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

Fjellro på hytta med utsikt over Øvre Navervann med
Svartisen og Middagstuva i bakgrunnen den 14. august 2004.
Datter Anette koser seg i den vakre naturen med utsikt.
Foto Bengt Jacobsen

Internettadressen er: www.nordlaendingernes-forening.no

Org nr 983 712 673
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Formannen har ordet. September 2010
Fredrikke Tønder Olsens Legat
Hei.
Her er vi igjen, vi i Nordlændingernes
Forening, oppegående og spreke.
Barnediskoteket er vel i havn når dette

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.”

leses.
Kulturaften med en interessant Rune Johansen er det neste.
Vi i styret og redaksjon har hvilt ut i sommer. Det trengs.
Planleggingen av 150 års jubileet blir en stor sak. Vi tenker
på middag med artister. Det blir ikke lett å finne ”våre”
artister. Der er så mange flinke og spennende kunstnere og
mennesker. Så hvordan gjøre kvelden best mulig for
gjestene?
Det er det vi tenker på.

Petter Dass’ Stipendiefond

Besøk gjerne begge hjemmesidene våre.
Legg gjerne igjen noen kommentarer.
Det er bare koselig.

Arrangementer høsten 2010

Hilsen Rigmor

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 2011 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 2011.
Søknader kan sendes til
Arnfinn Kristensen Lillebakveien 36
2010 Strømmen, e-post arnfinn@getmail.no

Nordlændingernes Forening

Søndag 19.sept 2010 Barnediskotek i BBF
Torsdag 21. okt 2010 Kulturaften i BBF
Lørdag 13. nov 2010 Boknafiskaften på Engebret
Nordlændingernes Forenings Kor

www.Facebook.com/pages/NordlaendingernesForening/126042341947

Koret fyller 65 år i 2010 og vil ha flere arrangementer utover høsten.
Se egen hjemmeside, adressen står på side 12
Jubileums julekonsert i Frogner Kirke søndag 28. nov 2010
Med forbehold om endringer
.

Nordlændingernes Forening i Oslo
Nordlands Trompet
Postboks 2645 St. Hanshaugen 0131 Oslo
Kontakt Sigurd Hãnninnen
www.nordlaendingernes-forening.no
s-haen@online.no
Styret
og
arrangementskomite
2010
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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Johan Sundfjord, nå pensjonert overlege fra Universitetssykehuset i
Tromsø, fortalte til mye latter om sine ungdomseventyr og om det indre
livet på Nordnorsken.

Styret og arrangementskomité 2010

De unge studenter likte godt å bli kjent med tidligere elever. En av
gjestene ble født mens mor og far bodde her. Mor både studerte og
sydde alle gardinene på den tiden.
Grillmaten i bakgården smakte fortreffelig.
Dansen utover kvelden var virkelig på ekte Nord-Norsk vis.
Undertegnede ønsker Nordnorsken et godt liv i de neste 50 år.
Rigmor Eidem
www.nordnorsken.no

Mia D Movik, Per Henrik Kvitblik, Oskar Molund, Annfinn Thuv Ernst
Andersen, Jørgen Markussen, Hjørdis Thuv, Kari Haug Warberg Bente
Holmstad, Gunvor Ludvigsen. Foto Rigmor Eidem, formann

Fra Jubileumsfesten på Nordnorsken lørdag 5. Juni 2010

Velkommenplakaten
Foto RE

Eddy og jubileumskaka.

Foto RE

Elin Sigurdsdottir, Marlen Hansen
Stina Fallsen, Carloine Bones

Flere bilder legges ut på Facebooksiden vår.
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Kulturaften

Nord-Norsk Student- og Elevhjem
fylte 50 år lørdag 5. juni 2010.

Torsdag 21.10.2010

i By- og Bygdelagsforbundet, Bennechesgt. 2

kl 18:00
Program:
Fotograf Rune Johansen
viser lysbilder av egne fotografier og forteller fra
boka
”Hiv mannskjiten”
Rune Johansen er fra Bodø. Han debuterte på
Høstutstillingen i 1990 og han er representert i den norske
ambassaden i Washington og i Nasjonalmuseet.
”Hiv mannskjiten” er en hyllest til menneskene og
interiørene i Nordland – og til den kunst det er å få øynene
opp for det som ligger aller nærmest. Fortsettelsen heter
”Så lenge det vara” og omhandler kulturlandskapet. Den
ble kåret til årets vakreste fotobok i 2005.
Nordlændingernes Forenings Kor synger.

Meny
Spekesild med absolutt alt godt tilbehør
Kr 250,Godt drikke fås kjøpt

Påmelding innen 13. oktober 2010 ved innbetaling til
kto 8998.09.00224:
Kari, 938 17 891, Bente 920 15 671, Per Henrik 975 75 776,
e-post: rigmor.eidem@c2i.net
Hjertelig velkommen til en billedskjønn kveld.
Styret

Den ble født høsten 1960. Prinsesse Astrid foretok den høytidelige
åpningen og med mange prominente gjester til stede.
En veldig fin Jubileumsfest ble arrangert av dagens unge studenter.
Dørene åpnet kl 12:00. Vi ble veldig hyggelig og hjertelig tatt i mot.
Elevene hadde bakt mange kaker, kaffen var perfekt, stemningen
overmåte god. Alle hilste på hverandre.
Så var det taler i festsalen, grilling på ettermiddagen og fest i festsalen
på ekte nordnorsk vis om kvelden.

Kirsti Bennis, JohanSundfjord
Karen Pedersen Berg og en ung
studine .
Foto RE

Gjester med Eddy th. Foto RE

Leder av Nordnorsken, Eddy fortalte studenthjemmets historie gjennom
50 år. Tilhørerne nikket gjenkjennende, humret og koste seg. Han kom
også inn på økonomien som er noe problematisk i dag. Det kreves nå et
omfattende vedlikeholdsarbeid, spesielt av taket. Hvordan dette skal
finansieres var litt uklart nå. Undertegnede sender herved en
oppfordring til alle gode krefter, både nordpå og sørpå om å trø til og
hjelpe.
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Kleist Geddes Legat har vært
likelig fordelt - mellom vår
forening og Grane kommune.
Det er artig å nevne at i følge
testators ønske, paragraf 6, sitat:
”skal endel av legatets
avkastning brukes til mat og
drikke ved sammenkomster”.
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møtet varte i 2 dager.
Namskogan kommune reiste i
1957 en stein med relieff av
Kleist Gedde - til minne om
ham og Smalåsenmøtet. I
sommer tok jeg bilde av den
fine minnesteinen, som står tett
inntil E 6 på Smalåsen.

Men Kleist Geddes Legat var
lite, og Fylkesmannen i Oslo og
Akershus anmodet oss (1989)
om å samordne fondet med
andre fond som vi steller med.
Etter mye brevveksling kom
saken i orden 1992, da Kleist
Geddes Legat ble tilført
grunnkapitalen i Petter Dass’
Stipendiefond.
Kleist Gedde var særlig opptatt
av kommunikasjonene i
Rudmadalen. Veier måtte
bygges. Gjennomfartsveg
mellom Namdalen og Vefsn
måtte forseres frem, og den
måtte bygges som riksvei. Knut
Moe skriver bl.a. at Kleist
Gedde presset gjennom at et
stort folkemøte ble holdt på
Smalåsen, en vegløs gård like
sør for fylkesgrensen mot
Nordland. Hele 200 mennesker
møtte frem, og resolusjoner ble
fattet med krav om veg, telefon
og jernbane. Det var i 1907, og

Boknafiskaften på Engebret
Bankplassen 1, 0151 Oslo

Engebret, Oslos eldste restaurant
Lørdag 13. november 2010 KL 16:30

Minnestein Foto: Jakob
Leirskar
Gammel protokoll - fra
november 1935 - beretter om
tilblivelsen av legatet. Kleist
Geddes tro på Rudmadalens
fremtid ble aldri svekket, og ett
av de øvrige legater som han
opprettet, var til fordel for
bureisere i området. Men også
dette legatet var svært lite, og
betydningen ble mest av
symbolsk art.
Jakob Leirskar

Meny
Etter den fabelaktige smaksnytelsen i fjor satser vi for fullt i
år også:
Boknafisk, med tilbehør: potet, gulrotstuing/kålrotstappe ,
baconterninger.
Pris: Kr 298,- inkl. 2 serveringer
Dessert fås kjøpt. Drikke fås kjøpt
Påmelding ved innbetaling til:
konto 8998.09.00224, Nordlændingernes Forening,
Innen 1. november 2010
Hjertelig velkommen
For spørsmål:
Mia 22112711, 907 47 933, Per Henrik 975 76 776, e-post:
rigmor.eidem@c2i.net
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En hilsen fra tante Åshild.
Hei Rigmor!
En liten hilsen her fra "provinsen", og takk for innholdsrikt nyhetsbrev.
Nå har også jeg kommet "på nettet", men har mye igjen å lære. Sender
et dikt om det å skrive brev, lengte nordover, og tilslutt rydde i
barndomsheimen, noe vel de fleste "godt voksne" kjenne til.
BREV.

Alle desse breva eg skreiv
år etter år.
"Livstegnan dine"
kalte mor mi dei.
Dei leste breva høgt
og høyrde om mine travle dagar,
lesing til eksamen,
fine turar i skog og mark
og om folk eg hadde møtt.
Det var mest "glabrev" eg skreiv
så dei skulle sjå eg levde vel.
Skreiv vel lite om slitsame netter på vaktog aldri om den såre lengten nordover
når våren kom.
Lengten etter havet, bjørka, lukta av våt moldog etter lyset der oppe.
År gjekk, og ein dag kom siste stund i huset heime.
Det var då eg fann bunkane med gamle brev
mor mi hadde samla på.
Eg leste nokre få av dei og tenkte:
Her ligg eit heilt ungdomsliv
og ei moden kvinnes liv.
"Livstegnan mine".
Eg knytte banda tett om breva
før eg brente deiHa ei fin helg, Hilsen Åshild Hofstein.
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Kleist Gedde og
Nordlændingernes Forening
Kleist Gedde var oslomann og
fabrikkeier. Men av fag var han
landbruks-kandidat, og det var
landbruk og skogbruk som i
første rekke interesserte (ref.
Knut Moes artikkel i Nordnorsk
Magasin, 1984). Han kjøpte
eiendommer, bl.a. i Storelvdal.
Fabrikkdriften var noe han drev
for å tjene penger. Sommer
etter sommer tok han seg fri og
reiste til - det han kalte - Den
Store Rudmadalen.
Rudmadalen var ikke noe enkelt
dalføre. Det var et stort
rydningsområde med mange
dalfører, vatn, elver og høyfjell.
Han tok med Namskogan,
Majavatn, Svenningdal,
Fiplingdal, Hattfjelldal og Rana
nord for Røssvoll - til
vannskillet på Saltfjellet.
Borly Biørn-Fochsen
(daværende sekretær og
regnskapsfører for Petter Dass’
Stipendiefond) skriver bl.a.
april 1939: ”Den store
Rudmadalen er noe nokså
ubestemmelig, men det menes
nok et område i det indre av
Nordland Fylke (Hattfjelldalen
og nordover?)”.

Kleist Gedde døde i 1928. I
testamentet, som han etterlot
seg, hadde han opprettet 6 like
store legater, hvorav det ene ble
opprettet til fordel for Den Store
Rudmadalen og Det nordlige
Norges Vel. Avkastningen av
fondsmidlene skulle deles med
like beløp til hver av partene.
Så skjer følgende: Selskapet
Det nordlige Norges Vel ble
oppløst, går inn i
Nordlændingernes Forening i
Oslo, og foreningen ble
begunstiget med ”vellets” del
av legatmidlene. Samtidig fikk
styret i Petter Dass’
Stipendiefond delansvar for å
forvalte fondet. Bare så synd at
fondet var så lite. I 1949 ble
verdien av fondet regnskapsført
med kr. 10.237.-. 1991 hadde
grunnkapitalen øket til ca. kr.
28.000.-.
Men hvem skulle vi så i
Foreningen vår dele utbyttet
med? I følge statuttene fra
august 1936 skulle Grane
kommune ha én representant i
fondsstyret. Og senere har
Grane kommune representert
Den Store Rudmadalen (ved
Egil Kroken og senere - Ola
Myren) og avkastningen av

