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STYRET 2015
Formann:Dag H. Berg tlf. 90 97 35 39
c/o Fram Pb 8832 Youngstorget, 0028 Oslo
E-post: dayfram@yahoo.no
Nestformann Hans J Kristensen 46 95 02 05
Ramstadskogtunet 7, 1900 Fetsund
E-post: hjkrist@broadpark.no
Styremedlem:
Tore Bjørkan, tlf 99 56 13 22
Rosenlundveien 13, 1406 Ski
E-post: tore.bjorkan@hotmail.com
Styremedlem:
Per Henrik Kvitblikk m 97 57 67 76
Haugerudhagan 80, 0673 Oslo
E-post: kvitblikkph@gmail.com
Styremedlem:
Bente Holmstad p p 67 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: Bodil Johansen tlf 97 51 53 63
Etterstadsøetta 87 A, 0660 Oslo
E-post: bodjohg@online.no
Vara:
Laila Davidsen, tlf 91 14 37 15
Biskop J. Nilssønsgt. 24, 0659 Oslo
E-post laila.davidsen@getmail.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
Nr. 76

Stiftet 11. oktober 1862
20. årgang

Mars 2015

§ 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 mandag 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, orgnr 993 993 042
Koret er et blandakor og ønsker nye
sangere velkommen!

Arrangementskomitê:
Hans J. Kristensen, tlf 46 95 02 05
Ellen Gro Kristoffersen, tlf 41 68 38 79
Han Tore Christensen tlf 95 83 36 60
Linn Gluggvasshaug, tlf 91 53 48 39
Oluf Danielsen tlf 99 36 85 47
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
Bankkto.nr : 1503.47.65070 DnB

”Å eg minnest”
Kr 350,-levert, kr 420,- m/post
Overføres kto 1503.47.65070

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

Dagfinn Bakkes Petter Dass-medalje og diplom.
Formann Dag Berg og Karin Solstad, Arctandria. f. RE
Internettadressen er: www.nordlaendingernes-forening.no

Org nr 983 712 673
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Formannen har ordet. Mars 2015
Nordlændingernes Forening skipa 7. mars den
tradisjonelle torskeaften og under tilskipinga vart
Petter Dass-medaljen etla ut til kunstnaren
Dagfinn Bakke, kjent frå Lofotposten og bøkene
om Oluf. Det er viktug å halda oppe tradisjonane
i eit lag om oss, men det er òg viktugt å sjå på
nye vegar og møta tankane i tida med eit ope
sinn.
Nordlændingernes Forening er det eldste by- og bygdelaget i Oslo,
mange hev gode minne om stordomstida, som var fram til midten på
1980-talet. I dag slit me med minkande medlemstal og ein eldre
medlemsmasse. Det same trur styret andre by- og bygdelag her i Oslo
gjer. Styret la fram for årsmøtet ein ide om å prøva å få til samarbeid
med dei andre bygdelaga for kommunar og område i Nord-Noreg. Det
er mykje arbeid i samband med ei tilskiping som torskeaften, då er det
leit at mange skipar til dei same aktivitetane og få av laga maktar å få til
tilskipingar med stort frammøte. Styret trur med det at eit samarbeid
kan vera vegen å gå for å få til handterlege tilskipingar
Styret vil òg i vår/sumar prøva å få til ei markering av 75-årsdagen for
invasjonen i 1940. Opplegget er ikkje ferdugt, og styret må koma
attende med meir informasjon seinare.
Styret vil ynskja alle ei god og fredeleg påska.

Petter Dass’ og Fredrikke Tønder- Olsens Stipendiefond
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 2015 går ut 1.nov i år.. Legatstyret behandler
innkomne søknader og resultater ned navn på som får stipend, vil
foreligge i januar/februar 2016. Søknader sendes til Rigmor Eidem,
Fagerveien 6, 1454 Fagerstrand, e-post: rigmor.eidem@online.no
Navn
Anne Randa
Iren Hanne Hartviksen
Ingrid Agnete Medby
Hilde Nystad
Silje Paulsen Breckan
Sofie Benedicte Eilertsen
Espen Myklebust Olsen

Studie
Sam. politikk
Barnehagelærer
Master of science
Master biologi
Master geografi
Helseøkonomi
Master solistisk orgel

Kommune
Sør-Varanger
Kvæfjord
Bodø
Saltdal
Bodø
Oslo
Flakstad

Støtte
4000 kr
4000 kr
4000 kr
4000 kr
4000 kr
4000 kr
4000 kr

Arrangementer Vår 2015
Nordlændingernes Forening

Fredag 8. mai 2015

Pubkveld på Fridtjof

Nordlændingernes Forenings Kor

Se egen hjemmeside
Redaktøren har ordet:
Takk til: Klaus Johnsen, Dag H.Berg
og Bente Holmstad for innlegg.
Fotograf Rigmor Eidem.
Nordlændingernes Forening i Oslo
Postboks 2645 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
www.nordlaendingernes-forening.no
www.bblag.no
www.nfkor.no
Kontakt: Rigmor Eidem, 66919492, 906 17 235

Nordlands Trompet
Rigmor Eidem, 906 17 235
rigmor.eidem@online.no
Ida Furnes Lauveng, 478 43 081
i.fulau@gmail.com
e-post: rigmor.eidem@online.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
Til dere som ikke har betalt kontingenten for 2015: Det er sikkert
bare en forglemmelse. Vi vil så gjerne ha dere alle som medlemmer.

10

Svartebørs forekom. Bytting av amerikanske sigaretter mot fotoutstyr
var populært. Sigarettene kjøpte vi billig i kantina. Brukbare kamera
fikk vi ikke kjøpt i Norge.
Jeg var med på 2 store feltøvelser som fant sted på Lüneburger-heden i
Niedersachsen og i
Sennelager i Nordrhein-Westfalen sammen med briter og dansker.
Transporten av store mengder materiell og personell skjedde både med
jernbane og i lange kolonner på veiene. Underveis kunne vi se store
ødeleggelser etter krigshandlingene, spesielt gjaldt det Hamburg.
I løpet av tiden i Tyskland fikk vi 10 dagers permisjon. Noen valgte å
reise heim til Norge, for andre var det populært med tur til Nederland,
Frankrike, Italia, Østerrike og Danmark. Velferden var svært aktiv når
det gjaldt opplegg. Selv valgte jeg Roma, Vatikanet og Capri rundt
nyttår 1950/51 sammen med to andre. Det var en stor opplevelse. Før
militærtjenesten husker jeg vel best "ferieturen" med sykkel og telt til
Skeisvatnet på Dønna, noen få mil fra hjemplassen.
Aktivitet i veteranavdeling
Her hjemme dannet veteranene fra brigadene avdelinger og mange av
disse er fremdeles i virksomhet. Vår avdeling på Romerike ble etablert i
1990. Vi har nå 164 medlemmer, veteranene er i alderen 90-81 år. For
tiden innehar jeg verv som kasserer og reisesekretær.
Vi ser på oss som en aktiv sosial forening i den hensikt å ivareta
samhold mellom veteranene og deres nærmeste. Dette mener vi å ha
oppnådd, ikke minst ved en utstrakt reisevirksomhet i alle år, både
innenlands og utenlands. Det kan nevnes Normandie, Polen og flere
reiser til Tyskland. På Norges frigjøringsdag 8 mai (fra 2010 heter den
Norges frigjøringsdag og nasjonale veterandag) har veteranene i flere år
stilt opp i forbindelse med i minnemarkeringen på Trandum med
avdelingens egen fane og kransnedlegging. I Trandumskogen er det satt
opp et minnesmerke over 173 nordmenn, 15 sovjetborgere og 6
engelskmenn som ble tatt av dage av okkupasjonsmakten under
krigsårene.
Klaus Johnsen Fjellhamar 14 september 2014
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Fredag 8. mai 2015 fra kl. 16:30
tilbyr vi vårt nye treff til medlemmene :
Vi går på PUB
Og dagen er frigjøringsdagen…(husk: heis flagget)
Stedet er Fridtjof Pub, Fridtjof Nansens plass 7, 2. etg
www.fridtjof-pub.no/ Rett bak Rådhuset
Dette er en rolig pub med gode stoler. Her kan vi treffes til en hyggelig
ettermiddagsstund, prate og bli kjent med hverandre. Vi i styret vil være
der fra kl 16:30 og dere finner oss oppe i andre etg..

Velkommen til en hyggelig pubkveld
Styret
www.nordlaendingernes-forening.no tlf 975 76 776 Per-Henrik
www.Facebook.com/ Nordlændingernes Forening

Badenymfen Turte. Storsandvika 21.02.2015.f. RE
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Petter Dass-medaljen med diplom for 2015, tildelt
Dagfinn Bakke
Nordlændingernes Forenings «Petter Dassmedalje» blir i år tildelt den eminente
billedkunstneren Dagfinn Bakke fra Svolvær.
Petter Dass-medaljen har vært delt ut siden
1912 de som har gjort seg særlig fortjent av
det nordlige Norge.
Dagfinn Bakke, som ble født i 1933 i
Lødingen, er en av landets beste og mest
anerkjente tegnere og akvarellmalere. For folk
vil Dagfinn Bakke alltid forbindes med
Lofotposten i sin gullalder. Han var tegner og
illustratør der i årene 1956 til 1992, og han vil
Dagfinn Bakke
ikke minst bli gjenkjent som den fargerike
kunstneren som anskueliggjorde og levendegjorde «hann Oluf og ho
Emma og det begredelige livet i Rallkattlia» via bøkene til Arthur
Arntzen. Dagfinn Bakke har mye av nordlendingen i seg, mye av det
friske, det melankolske og det humoristiske, det varme og også det
fandenivoldske. Så det er ikke uten grunn at Nasjonalgalleriet har han
representert i sin kunstsamling.
Nordlendingenes harde strid var nok og grunnen til at foreningen ble
dannet i 1862. Av ingen ringere enn Ole Tobias Olsen og Elias Blix,
som ville ha en nordnorsk reisning. Det var og på ett av foreningens
møter i 1894, at Ole Olsen, komponisten fra Hammerfest, lanserte og
proklamerte begrepet Nord – Norge.
Det er fint at Karin Solstad er til stede her i dag for å ta imot medaljen
på Dagfinn Bakkes vegne. Karin Solstad har vært leder i Galleri
Arctandria, som har frontet mange Nord-Norske kunstnere opp
gjennom årene.
Torskaften 7. mars 2015 Dag H. Berg, formann
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I MILITÆRTJENESTE UTENFOR LANDETS GRENSER – fortsettelse
fra forrige nr Fra min tid i Tyskland

Etter gjennomført rekruttskole i Hærens Samband på Jørstadmoen ble
jeg høsten 1950 sendt til Tyskland (Brigade 502). Transporten foregikk
med troppetransportskipet "Svalbard" som under krigen hadde vært en
tysk hjelpekrysser med navnet "Togo" og som hadde tilfalt USA som
krigsbytte. Skipet ble kjøpt inn av den norske stat og spesielt innredet
for formålet. Det var ingen komfort om bord. Køyene var snekret
sammen i 3 og 4 høyder. Det var langt fra noen "luxuscruise" man var
ute på og minefaren var fortsatt stor.
Vi kom til Flensburg og ble innkvartert i Hegra leir - det tyske navnet
var Grenzland-Kaserne - en tidligere militærleir fra nazi-tida. Byen
hadde stort sett unngått skader i krigstida. Den var nokså overbefolket
på grunn av flyktninger som spesielt kom østfra.
Leiren lå i et bostedsområde ikke langt fra danskegrensa. Alle
bygningene var oppført i murstein og hadde langt høyere standard enn
vi har vant med hjemme i Norge. Jeg husker en velstelt leir på et stort
område, fotballbane, flott kantine og velstelt grøntanlegg. Vi ble forlagt
en til fire mann på store lyse rom, sengene var gode og på toppen av
luksus var det over- og underlaken samt putevar. Den tiden vi hadde
tilbrakt i militærleir i Norge før reisen til Tyskland hadde mange av oss
opplevd tynne halmmadrasser etter tyskerne, skitne ulltepper, to køyer i
høyden med trebunn. Det kunne være ganske mange på hvert rom. Vi
var ikke bortskjemte, og vår forlegning i Tyskland ble et rent
himmelrike for oss.
Den britiske militærmaten ble vi fort lei av. Vi måtte venne oss til hvitt
brød med marmelade til frokost og lunsj samt te. Det var litt av en
overgang fra norsk kosthold. Kantina var flittig brukt. Soldatlønna ble
utbetalt i britiske militærpenger. Vi måtte fort lære oss å regne på pund,
shilling og pence. Disse pengene kunne bare brukes internt i militæret,
bl a i kantiner.
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samholdet i foreningen og til
det betydelige arbeidet som
nedlegges. Det bør som en
naturlig del av gjennomgangen
av foreningens aktiviteter sees
på muligheten av at bladet,
som et forsøk i 2015, også
sendes ut i pdf‐format via e‐
post for å høste erfaringer med
digitaliseringen som kommer
mer og mer i samfunnet.
Vedtak under sak 9: Årsmøtet
viser til innspill til styret
angående inhabilitet, og anser
det som naturlig, for å unngå
mulig uheldig inhabilitet, at det
avgående styret fremmer
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innstilling på ny valgkomite
overfor årsmøtet, og at
valgkomiteen, som forutsatt i
vedtektene, fremmer innstilling
i forhold til de andre valgene på
årsmøtet. Denne ordningen
gjøres gjeldende etter ordinært
årsmøte i 2015 og fremover.
Styret takker Rigmor Eidem for
innsatsen for foreningen! Som
avslutning på årsmøtet ble det i
følge tradisjonen servert
velsmakende lapskaus m/øl,
farris og vann.

Koselig mannfolkpassiar før middagen.

Foto R. Eidem

Vøyenenga 13.februar 2015
Bente Holmstad

Å eg minnest
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 Oslo-området. 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

Fam Berg, Jørgen M, Britt Solvik, Frida Buschmann, f. R.E
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Referat fra årsmøte
i Nordlændingernes
Forening
Torsdag 05.02.2015
Tilstede fra styret: Dag Berg,
Martin Steiro, Tore Bjørkan,
Laila Davidsen, Bente
Holmstad. Forfall: Tone Dahle,
Per Henrik Kvitblikk, Karl
Solberg, Laila Davidsen
Andre medlemmer: 7 stykker.
Vedtak under sak 1: Årsmøtet
godkjenner innkallingen og
fastsetter sakslisten i samsvar
med det utsendte forslag fra
styret. Under innkomne saker
behandles innspill fra styret
under sak nr. 8. Vedtak under
sak 2: Formann Dag Berg velges
som årsmøtedirigent og
sekretær Bente Holmstad
velges som årsmøtereferent.
Som protokollvitner velges Mia
Movik og Hans Jørgen
Kristensen. Det ble framsagt
minneord i forbindelse med
Arnfinn Kristensens bortgang
og holdt ett minutt stillhet.
Vedtak under sak 3:
Årsmeldingen for 2014 fra
styret godkjennes slik den
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foreligger, dog med merknad
om at Tore Bjørkan, Arvid
Gramstad og Ernst Andersen
var feilskrevet. Kvaliteten på
boknafisken som ble servert i
november var etter noens
mening ikke tilfredsstillende.
Det fremkom også forslag om
at 2. servering kunne erstattes
med dessert og kaffe. Vedtak
under sak 4: Regnskapet for
2014 godkjennes slik det
foreligger fra regnskapsfører og
etter anbefaling fra revisorene.
Revisjonsberetningen
godkjennes uten videre
merknad.
Vedtak under sak 5: Årsmøtet
viser til forslaget fra styret
angående budsjettet for 2015.
Årsmøtet viser til at Foreningen
har oppsparte midler, men et
medlemstall som går kraftig
ned, noe som medfører
reduserte inntekter. Årsmøtet
viser til forslaget om å forsøke å
få til en markering av 75‐
årsdagen for invasjonen i 1940,
og at denne kan brukes som et
vervetiltak for å utvide
medlemsgrunnlaget. Årsmøtet
viser til at styret mener at man

kan forsøke å bruke
markeringen som et vervetiltak
som vil kunne gi fremtidige
inntekter. Årsmøtet slutter seg
til tanken om å bruke litt mer
penger i 2015 enn det man
forventer i inntekter. Årsmøtet
viser videre til orienteringen fra
styret om at man må få større
fokus på jubileumsboken og det
inntektspotensial som ligger i
denne, og at man gjennom en
større satsning på denne kan få
inn mer inntekter enn det
budsjettforslaget for 2015
viser. Årsmøtet anser at dette
må prioriteres. Årsmøtet
nedsetter derfor en egen
komite som får i mandat å
ordne med salgsopplegget for
jubileumsboken og fortrinnsvis
ordne et mulig salg som gir
største avkastning for
foreningen. Årsmøtet velger
Hans Jørgen Kristensen og
Arvid Gramstad til denne
komiteen. Årsmøtet slutter seg
til budsjettforslaget og vil
bemerke at det er en
overordnet målsetning å øke
aktiviteten og derigjennom
medlemsvervingen. Vedtak
under sak 6: Årsmøtet tar

informasjonen om og debatten
angående koret til orientering.
Årsmøtet viser til informasjon
om at også koret sliter med
rekruttering, og anmoder
derfor styret om å få til et
fellesmøte med styret i koret
for å sette fokus på tiltak som
kan føre til flere medlemmer
både til koret og foreningen.
Vedtak under sak 7. Årsmøtet
tar informasjonen om og
debatten angående
Stipendiefondet og Legater til
orientering.
Vedtak under sak 8: Årsmøtet
viser til styrets forslag til
budsjett og ideen om å
arrangere en båttur til
Oscarsborg Festning for å
markere 75‐årsdagen for
invasjonen i 1940 og Nord‐
Norges store bidrag for Norges
frihet og selvstendighet.
Årsmøtet slutter seg til dette,
og anmoder styret om å
arbeide videre med planene
med tanke på å få til et slikt
opplegg våren/sommeren
2015. Årsmøtet viser til
medlemsbladet «Nordlands
Trompet» store betydning for

