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STYRET 2013
Formann: Hallgeir Søndre tlf. 41 93 54 89
Råholdtvegen 94 B, 2070 Råholdt
E-post: hsoendre@hotmail.com
Nestformann Tone Dahle tlf. 90 01 62 06
Middelthunsgt. 25 A, 0368 Oslo
E-post: tone_dahle20@hotmail.com
Styremedlem:
Karen Pedersen Berg p 22 14 25 74
Lybekkvn. 10 C, 0772 Oslo m 90 23 58 36
Styremedlem:
Per Henrik Kvitblikk m 97 57 67 76
Haugerudhagan 80, 0673 Oslo
E-post: kvitblikkph@gmail.com
Styremedlem:
Bente Holmstad p p67 13 27 93
Brenneveien 12 B, 1339 Vøyenenga m 92015671
E-post bente.holmstad@fagerborg.vgs.no
Styremedlem:
Martin Steiro m 95 87 96 46
Armauer Hansensgt.6, 0455 Oslo
E-post martinsteiro999@hotmail.com
Vara: Karl Solberg m 91 35 43 41
Kajaveien 32, 1430 Ås
E-post: karlanna@online.no
Vara:
Anne-Marie Theodorsdatter m 90 91 27 01
Gml. Drammensvei 40, 1369 Stabekk
E-post kloemra@yahoo.no

NORDLANDS
TROMPET

Returdresse:
Nordlændingernes Forening
Postboks 2645 St Hanshaugen, 0131 Oslo

SANGKORETS STYRE
Leder: Liv Karin Lande m 95 21 14 88
Ravnkollbakken 30, 0971 Oslo
e-post: livlan@online.no
Nestleder:Yngvar Gundersen p 22 22 98 92
Eltonveien 20 A, 0586 Oslo
E-post: yngvar.gundersen@ffi.no
Sekretær: Arvid Gramstad m 93 41 86 01
Liakollveien 26B,1259 Oslo
E-post: arvidgramstad@gmail.com
Kasserer: Martin L. Steiro p 95 87 96 46
Armauer Hansensgt 6, 0455 Oslo
e-post: martinsteiro999@hotmail.com
Dirigent: Dimitar Borissov

Organ for Nordlændingernes Forening
Stiftet 11. oktober 1862
18. årgang

Nr. 71

Desember 2013

§ 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 19.00-kl 21.30 i
Sinsen Kirke Lørenveien 13, 0585 Oslo
Bankgiro DnB 0540 08 46164
Hjemmeside: www.nfkor.no
e-post styret@nfkor.no

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

Arrangementskomitê:
Tone Dahle, leder p 90 01 62 06
Jørgen Markussen p 22 23 62 62
Hjørdis og Arnfinn Thuv p 22 22 67 98
Ernst Andersen p 95 77 32 55
Bjørn Andreassen 62 97 11 35 m 90 52 97 17
Nordlands Trompet
Rigmor Eidem p 66 91 94 92
E-post: rigmor.eidem@online.no m 90 61 72 35
Ida Furnes Lauveng m 47 84 30 81
E-post: i.fulau@gmail.com
Nordlændingernes Forenings adresse:
Postboks 2645, St. Hanshaugen 0131 Oslo
Bankgiro : 8998.09.00224 Nordlandsbanken

”Å eg minnest”
Kr 350,-levert, kr 420,- m/post
Overføres kto 8998.09.00224

Kramboden
NFK:
CD "Mjuke vinnja"
kr 100,Kontakt: Martin Lind Steiro, 95 87 96 46
e-post: martinsteiro999@hotmail.com
Foreningen:
Platte Kåre Espolin Johnson "Nordlandsjekt"
Kr 300,Kassett 125 års jubileums konsert Kr 100,Pin:s Nordl. Forening’s logo
Kr 50,”Vær Hilset” bok 100 års jubileum kr 150,”Å eg minnest” bok 150 års jub. Kr 350/420
Kontakt: Rigmor Eidem tlf 66 91 94 92
E-post: rigmor.eidem@online.no

Storm over Gaunesvika

Desember 2013

Internettadressen er: www.nordlaendingernes-forening.no

Foto R. Eidem

Org nr 983 712 673
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Formannen har ordet. Des 2013
Mange av dere har det sikkert travelt opptatt
med å forberede ei god og tradisjonsrik jul. Da
kan det være trivelig å sette seg ned med en
kaffekopp og Trompeten noen minutter, for
Rigmor har atter en gang stått på og fått manus
til trykkeriet.
Året 2013 er i ferd med å gå over i historien med sine store og små
begivenheter. Flere har sikkert begynt å lure på hva det nye året vil
bringe med seg. For Nordlændingernes Forening starter året med
vante tradisjoner:
Juletrefest holdes den 5.januar. En slik begivenhet har jeg ikke opplevd
før på Østlandet, men jeg forstår det er på god gammeldags nord‐
norsk vis med gang rundt juletreet, kjente sanger og nisse, det blir
trivelig!
Årsmøte avvikles den 6.februar, vanlige årsmøtesaker.
Torskeaften blir det selvfølgelig i år også. Begivenheten finner sted på
Clarion Hotel Royal Christiania den 1. mars. Menyen behøver jeg ikke å
nevne, men det er allerede klart at hovedretten blir servert 2 ganger!
Det er ikke reservert hotellrom, så trenger noen overnatting på
hotellet må de bestille selv, telefonnummeret er 23 10 80 00.
På vegne av oss i styret vil jeg takke for året som har gått, og
ØNSKER ALLE EN FREDFYLT JUL OG ET RIKTIG GODT NYTT ÅR!
Vennlig hilsen Hallgeir
www.facebook.com Nordlændingernes Forening
Nordlændingernes Forening i Oslo
Postboks 2645 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
www.nordlaendingernes-forening.no
www.bblag.no www.nfkor.no

Nordlands Trompet
Rigmor Eidem
rigmor.eidem@online.no

Petter Dass’ og 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.”
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.”

Søknadsfrist for 2014 går ut 1.nov i år.. Legatstyret behandler
innkomne søknader og resultater ned navn på som får stipend, vil
foreligge i januar/februar 2014. Søknader sendes til Arnfinn Kristensen,
Lillebakveien 36, 2010 Strømmen, e-post: arnfinn@getmail.no

Arrangementer Høst 2013 - Vår 2014
Nordlændingernes Forening

Søndag 5. januar 2014
Torsdag 6.februar 2014
Lørdag 1. mars 2014
Fredag 2. mai 2014

Juletrefest i BBF
Årsmøte BBF
Torskaften i Royal Christiania
Pubkveld på Fridtjof

Nordlændingernes Forenings Kor

Se egen hjemmeside: www.nfkor.no
Kjære alle medlemmer. Husk å logge dere inn på www.facebook.com
Grasrotandelen, Nordlændingernes Forening org.nr: 983 712 673
Kjøper du en 5-ukers lotto, så støtter du Foreningen. Enkelt og fint
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Juletrefest
Søndag 5. januar 2014, kl 15:00
i By- og Bygdelagsforbundet, Bennechesgt. 4
Det blir:
•

NFK’s flinke dirigent Dimitar Borissov
får blomst av Karen Pedersen Berg. Foto R. Eidem

•
•
•

Gang rundt juletreet, med kjente og
kjære julesanger.
Ungene får leke så mye de har lyst til.
God hjemmelaget julemat.
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 30.Påmelding innen ca 30.12.2013 av hensyn til maten.
Til dere som har lyst til å komme: Vi trenger også navnet på alle barna
Meld dere på til Rigmor 66919492, 906 17 235, Per-Henrik 975 76 776
e-post: rigmor.eidem@online.no
Hjertelig velkommen alle med barn og barnebarn,
venners barn og barnebarn og alle oss store barn

Inggard Nilsen med sitt foredrag om Krig og evakuering
i Finnmark og Nord-Troms under 2. verdenskrig. F. R. Eidem

www.nordlaenders-forening.no
Nordlændingernes Forening
www.facebook.com
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På visitt til
elskverdighetens land
Etter 28 år er forfatter (og
ganske nytt medlem i
foreningen), Marit Lund
Bødtker tilbake i Kobe, Japan,
for å feire hundreårsjubileum
ved Canadian Academy, den
internasjonale skolen der hun
jobbet som bibliotekarlærer,
elementarylibraryteacher. Her
forteller hun selv litt fra turen
hun foretok i oktober.
Jeg var temmelig spent da jeg
landet ved Osaka Kansai
internasjonale flyplass og skulle
ta flybuss inn til millionbyen
Osaka, der min venninne Yuko
skulle møte meg ved
endestasjonen for jernbanen,
Amagasaki. Alt gikk etter
planen og gjensynsgleden var
stor. Jeg bestemte meg i siste
liten for å ta med min over 50 år
gamle nordlandsbunad.
Forsikring ble tegnet og sølvet
tok jeg med i håndbagasjen. Det
var tretti grader varmt hver
eneste dag jeg var der, likevel
angret jeg ikke at jeg bar bunad
under banketten lørdag kveld i
Hotell Okura, med 350
feststemte gjester fra 40 land og
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Kobes ordfører til stede. Aldri
er en nordlandsbunad blitt mer
lagt merke til, jeg tok en runde
rundt de mange bordene, og alle
ville ha bilder av meg i bunaden
fra Nord-Norge. Jeg var den
eneste bunadkledde, mens det
vrimlet av nydelige kimonoer
på store og små.

Marit Bødtker med
Nordlandsbunad på japansk
bankett
For øvrig var hele
oppholdet et eneste stort
eventyr. Jeg bodde hos to gamle
japanske venninner, først altså
hos Yuko i Ashiya, (Kobes
Bærum) en enke som jeg har
holdt kontakten med siden
mannen min, sønnen min og jeg
bodde der fra 1982-85. Yukos
gamle mor på 90 bodde
sammen med henne, og fordi
moren ikke snakket engelsk,

17. oktober 2013: En meget vellykket
Kulturaften i Nordlændingernes Forening
Sjelden har en sett en så engasjert forsamling nordlændinger i BBF’s
lokaler. Foranledningen var Inggard Nilsens foredrag m/lysbilder om
evakueringen av Finnmark 1944.
På en stillferdig, personlig engasjert måte ga Inggard oss innblikk i en
del av vår krigshistorie der han sjøl var ett av de mange barn som ble
evakuert sammen med sin familie. Han var sterkt følelsesmessig med i
fortellingen og vi ble også nesten rørt til tårer. En kan nesten ikke la
være å sammenligne denne evakueringen med skøyter og sjarker med
det som skjer i Middelhavet i dag, der båter forliser og folk drukner.
Over land skjedde evakueringen med lastebiler og til fots, og også her
var det mange som ikke tålte påkjenningen og havnet i en veigrøft. Det
var ca 170.000 som bodde i Finnmark og skulle evakueres, noen rømte
unna og overlevde i huler og hytter. Det var historien om et sterkt
folkeferd som ikke ville la seg undertrykke.
Påkjenningen var så store for mange at de kom til å leve med traumer
resten av livet. Skammelig var den mangel på oppreisning og erstatning
som disse fikk etter krigen. Inggard led også av et traume som slo ut da
han mange år sener var med på å berge vietnamesere fra en båt i SørKinahavet.
Dette var en krigshistorie som jeg og mange med meg sent vil glemme,
så takk Inggard for ditt foredrag som opplyste oss om en viktig del av
vår historie!
Og så det kulinariske: En finnebiff som var meget velsmakende og med
multekrem som satte prikken over i’en.
10.12.2013 Oluf Danielsen
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Ida Furnes Lauveng med Å
eg minnest. Ida skrev
masteroppgave i 2012 med
tittelen: ”Den særegne
nordlendingen”. Vi kan
lese mer om den inne i
boka.
Nationalth. St 12.12.2013.
Foto R. Eidem

Juletrefesten 2013, gang rundt juletreet. Foto TME

dukket det etter hvert opp
mange japanske fraser fra
glemselen. I Japan føler man
seg trygg overalt, selv om det
på toget hjem om kveldene var
reserverte vogner for kvinner.
Og så var det ut og vandre i
nattemørket til målet. Hver dag
bød på nye opplevelser. Jeg var
der i ti dager, mens jubileet
varte over tre av dem. Jeg møtte
også igjen min gamle hjelper i
biblioteket, Tami som i mange
har vært te-seremonilærer ved
skolen. Hun går i kimono hver
dag når hun skal lære
studentene skikken med å
servere te på den gamle
japanske måten. Derfor gad hun
ikke ha på seg kimono under
banketten.

Teseremoni med
teseremonilæreren Tami
Mizushima.

Jeg traff et par unge
pene menn i 40-årsalderen
under banketten som sa,
uavhengig av hverandre: – Det
er noe kjent med ansiktet ditt.
Det viste seg at de hadde vært
mine elever. De var ca ti år den
gangen jeg bodde der.
De siste par dagene flyttet jeg
over til en lærerkollega,
Michiko Senoh i Nishinomiya.
Hun var forresten i Norge i
1991, sammen med sin søster.
Moren min i Bodø var den
gangen på besøk hos meg i
Oslo, og Michiko og hennes
åtte år eldre søster leide bil og
kjørte nordover. Moren min
lånte dem leiligheten sin og det
har de aldri glemt. De tok båt
over til Lofoten og jeg skrev litt
om dem i Aftenposten, da jeg
jobbet der som journalist.
Nå skulle vi altså fornye
vennskapet, de to søstrene
Michiko (72) og Ikuko (80) bor
i et typisk japansk bygget hus
med tatamimatter og lave bord,
og jeg sov på futonmadrass i
stuen, mens jeg gjennom
papirvinduene lyttet til tyfonen
som vi heldigvis var i utkanten
av, da den var på vei mot
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Tokyo. Hele huset ristet. Under
jordskjelvet i 1995 hadde huset
rast sammen, men de fikk det
bygget opp helt likt det gamle.

7

små vann med lotusblomster. Så
syklet vi hjem om kvelden i
regnvær, med paraply!
Og maten! Den kan ikke
beskrives, dere skulle sett all
den sushien i alle fasonger i
butikkene. Vi handlet på Coop.
Den gangen var jeg ikke så
betatt, men nå elsker jeg
japansk mat.

Futomadrassen
I huset bodde to gamle katter,
søstre de også, 17 år gamle, i
tillegg hadde de fire utekatter i
den lille hagen, som ble matet
av søstrene. Ingen av dem
hadde vært gift, de hadde bodd
sammen med foreldrene og en
bror, men disse var nå borte.
Mens Senoh-sanhadde forsørget
hele familien som japansklærer,
hadde Ikuko aldri hatt jobb
utenfor hjemmet, hun vokste
opp under og etter krigen, der
mulighetene var små. Men de
visste ikke det beste de kunne
gjøre, og jeg holdt på å sprekke
av alle rettene. Senoh-san tok
meg to turer til tempelbyen
Kyoto, der vi vandret gjennom
vakre parker og matet karper i

Boknafiskaften
lørdag 9. november 2013
Boknafiskaften gikk av stabelen i vante former lørdag 9. november.
Dette arrangementet har nå vedvart såpass mange sesonger at vi må
kunne kalle det tradisjon for medlemmer av Nordlændingernes
Forening, med sans for hverdagsmat som har blitt festmat.
41 personer var til stede i flotte lokaler i 2. etg på Engebret cafe. Daglig
leder på etablissementet er selv nordfra og i god dialog med Styret i
Foreningen, er Boknafiskretten på Engebret utviklet til en både
kulinarisk og estetisk nytelse. Styret har fått svært gode
tilbakemeldinger på arrangementet og vi håper at enda flere vil kjenne
sin besøkelsestid i 2014 og bli med på en festaften til ære for
Boknafisken. Dato er allerede fastsatt til 8. november 2014. Vi tar
sjangsen og sier vel møtt da.
10.12.2013/ Per Henrik Kvitblikk

”Å eg minnest ”
Og logistikken er fantastisk, alt
fungerer på tross av
folkemengden.
Marit Bødker, desember 2013

Historien om Nord-Norge og
Nordlændingernes Forening gjennom 150
år. Den er skrevet av Steinar Aas, i
samarbeid med Nordlændingernes
Forening. Historien er fengslende og godt
skrevet. Der er mange fine bilder. Den er
en glede å lese.
Boka koster kr 350,- og kan leveres i Osloområdet. Den kan også sendes i posten, over
hele landet, med kr 70,- i porto i tillegg.
Den er enkel å bestille ved å overføre kr 350,eller kr 420,- til: kto 8998.09.00224,
Nordlændingernes Forening Postboks 2645
St.Hanshaugen, 0131 Oslo
Ta kontakt med Rigmor Eidem, tlf 906 17 235 e-post: rigmor.eidem@online.no

