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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 

Alf R. Jacobsen på Forfatterkveld 20.9.2007, tema Nordkalotten. 

Arthur Arntzen holder tale på åpningen av  
Jubileumsutstillingen for Kåre Espelin Johnson 
i Rådhusgalleriet 7.11.2007 Foto RE 

 
Magna, Mia og Torbjørn på Jubileums- 
utstillingen sammen med tegning  
av Kåre Espelin Johnson. Foto RE 
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Formannen har ordet.  Desember 2007 
 
Så er det tid for å ønske GOD JUL og 
Takk for året som snart er omme. 
 
Vi i Nordlændingernes Forening har stått på og gitt 
våre medlemmer mange gode tilbud, mener vi. Vi har 
prøvd å variere tilbudene mest mulig slik at det skal 

bli noe som passer for alle. Vi håper vi har lykkes, men tar gjerne i mot forslag 
og gode råd. Det er så mange tilbud i dagens Norge, så vi er veldig glade for 
alle de som trofast og med stor glede har kommet til våre arrangementer. 
 
Takk for alle gleder dere medlemmer har gitt oss og vel møtt i året 2008.  
Rigmor Eidem 
 

Nordnorsk KULTURAFTEN i KOLBEN kulturhus 
Lørdag 13.oktoner 2007 

Oppegårds nye kulturhus Kolben var 
et flott bekjentskap. 
Vi holdt til med vår kulturaften i 
peisestua. Evy Ernsteen, sanger, 
sceneartist og komponist underholdt 
feiende flott med glimt fra sitt vise-
og lyrikkprogram og med god 
bistand fra Øystein Iversen. 
Allsangen runget da vi dro i gang 
med 3 av våre nordnorske bysanger. 

Biff Stroganoff fra Kolbens egen catering smakte fortreffelig. Vår faste 
barkeeper Annfinn gjorde som vanlig en glitrende god jobb og loddsalg med 
trekning av Oluf gikk for seg under mye latter og glede. En avslappet og 
befriende kveld. RE 

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.” 
 
 

Arrangementer vår 2008 
 
Nordlændingernes Forening 
Lørdag 5. jan. 2008  Juletrefest. BBF. 
Lørdag 8. mars 2008  Torskeaften. Odd Fellowgården 
 
Nordlændingernes Forenings Kor 
 
Desember 2007   Julekonsertene 

 
 
 
 
 

Boknafiskaften på Mauds 24.11.07 

 
Willy leser ”Se oftere mot nord” av
Roy Jacobsen.  
Boknafiskaften. 24.11.07 
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Første juledag ble det holdt på tradisjonen med ikke å gå på julebesøk men det 
var tradisjon å bli invitert til julebesøk på gårdene i bygda – så det var 
nødvendig for mor å bake de syv sortene med kaker til jul. Det ble servert 
kaffe, sjokoladedrikk og kaker. 
 
Det er klart at jeg husker de gode årene best, men jeg har låst fast i minnet mitt 
en god jul med mye snø og kaldt vær.  Vi pleide å gå på julebesøk to kilometer 
til gården der min mor var fra (og der jeg var født) andre juledag. En gang var 
det kaldt og så enormt med nordlys at jeg var redd for at nordlyset skulle ”ta 
meg”. 
Nå er mye av den gamle julefeiringen byttet bort med overøsing av gaver og 
hastverk med å feire jul.  Jeg skulle gjerne ha litt av den gamle jula tilbake 
igjen! 
 
GOD JUL til alle dere!  Hilsen Odd Bjørnar 
 

Foredrag om Nordkalotten av Alf R. Jacobsen 
Det var med stor forventning at mange hadde funnet veien til By og 
Bygdelagsforbundets lokaler for å høre på Alf R. Jacobsen’s foredrag om 
Nordkalotten. Han har satt seg nøye inn i Nordkalottens historie og utvikling i 
sitt arbeide som journalist og forfatter. 
 
Jeg har lest hans bok om krigens 
avsluttende fase på Nordkalotten (”Til 
siste slutt”) og er imponert over hans 
kunnskaper.   
I foredraget som han holdt 20. 
september tok han for seg utviklingen 
som har skjedd på Nordkalotten, 
spesielt når det gjelder hva som har 
sviktet med utvikling av industri. Han 
nevnte blant annet forsøket på å holde 
Findus i gang og hvordan det gikk videre med dette.  
 
Alle frammøtte hadde en interessant og hyggelig kveld med et meget godt 
foredrag og en god servering av godt drikke og noe godt å bite i. 
Odd Bjørnar 
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Nordlændingernes Forening inviterer til 
Juletrefest 

 
Lørdag 5. januar 2008, kl 16:00 

I By-og Bygdelagsforbundet, Bennechesgt.2 
 

I år inviterer vi til en helt ”ny” juletrefest. 
 

Vi har flyttet oss til BBF sine lokaler i Bennechesgt 2 og 
Det blir: 

* 
Gang rundt juletreet, med kjente, kjære julesanger Lek for ungene, 

underholdning av barn og voksne God hjemmelaget julemat, Gløgg for 
voksne 

Skolebrød, brus og annet godt til ungene 
 

      
 

Og kanskje kommer julenissen???... 
Og kanskje har den med en spesiell pakke??? 

 
Til dere som har lyst til å komme, ta kontakt med: 

Rigmor, tlf 66 91 94 92,  Guri, 474 03 939,  Oluf 993 68 547 
Vi har en plan for den spesielle pakken 

 
Hjertelig velkommen alle med barn og barnebarn 

og venners barn og barnebarn, og alle oss store barn 
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De Glade Gå Gutta 
I år er det 12. året vi har gått fra hytte til hytte i fjellet. Vi start et opp i 1996 
med en liten tur på Hardangervidda, og vi det var Jørgen Markussen, Jørgen 
Jensen og undertegnede. Jørgen M.. hadde tidligere gått en tur i fjellet- og vi 
syntes dette hørtes spennende ut og ble selvsagt med. Turen gikk med tog opp 
til Ustaoset, og derfra gikk vi opp til Tuva Fjellseter. Neste dag gikk turen til 
Heinseter hvor vi overnattet, og så gikk vi til Krækkja- en tur på ca. 7 timer. 
Herfra gikk vi neste dag ned til Haugastøl og tok toget hjem til Oslo. Siden har 
vi hvert år tatt oss en tur i fjellet sånn siste i aug./sept. med overnattinger i 
Turistforeningens hytter.  
 
I 1997 ble ikke Jørgen Jensen med oss, men Odd Kristoffersen steppet inn i 
hans sted og har siden vært med i gruppen. I 2003 fikk vi også med oss Oluf 
Danielsen og siden har vi vært en stabil gjeng på 4 aktive og interesserte 
fjellvandrere.  
 
Vi har det meget trivelig sammen, og det har hittil ikke vært noen tvil om at 
turen også skal fortsette neste år. Vi har gått en god del på Hardangervidda, i 
Jotunheimen, i Rondane og 2 ganger i Aurlandsdalen. Vi liker best å gå til 
hytter som er betjent for å kunne ta en dusj når vi kommer frem, samt få oss en 
god middag, kanskje med ei flaske vin. Vi har stort sett vært beriket med godt 
vær på våre turer, men selvsagt har vi også måttet tåle noen friske regnskurer. 
Det største regnværet fikk vi kanskje i 2004 på Hardangervidda på vei fra 
Besså til Litlos da det blåste opp til stiv SV-kuling og regnet pøste ned i 6 
timer. Vi ble nok litt våte, men med godt utstyr og gode fjellstøvler holdt vi 
oss gode og varme og med god fart i løypa og godt humør gikk det hele meget 
bra. Da er det godt å komme til ei varm hytte hvor dusjen er klar og middagen 
likeså. 
 
Den lengste turen hadde vi i 2001 da vi gikk fra Tyinkrysset til Haugastøl. 
Første overnatting var på Sulebu og derfra gikk vi til Breistølen. Så fortsatte 
turen opp til Bjordalsbu som ligger på ca. 1700 meters høyde. Her merket vi 
oss skiltet om å lukke inngangsdøren  for å unngå besøk av jerven. Så fortsatte 
turen neste dag til Ljungdalshytta, og så neste dag videre til Ragsteindalen, før 
vi fortsatte videre over Hallingskarvet til Haugastøl med overnatting på 
Ustaoset og toget videre til Oslo.  
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Nå er det snart JUL igjen! 
Og jeg sitter og tenker tilbake til min barndom da jeg synes vi virkelig feiret 
jul. Det har vært store forandringer i julefeiringen og ved å gå tilbake i tiden 
ser vi virkelig hvordan velstand forandrer oss. 
 
Jeg går helt tilbake til der mine aner kommer fra.  
 
Nå er vi i Korgen på 1800-tallet. Juleaften ble det servert det møjle til 
nonsmat. Det er flatbrød oppbløtt i kjøttkraft og med sirup på. Alle spiste av 
samme fat. Etterpå ble det spist  kjøtt og flatbrød som ”møljelås”. Til kvelds 
fikk de lutefisk. Så leste far i huset juleevangeliet eller fra en bønnebok og det 
ble sunget en salme før  og etter. De la seg  rene og pene i senga som det var 
skiftet sengehalm i.  Mor skurte gulvet med kalk og strødde einer eller granbar 
over. 
 
Juledags morgen er det opp i 4-tiden 
for de fleste. Kvinnene gikk i fjøset og 
etterpå ble juleevangeliet lest på 
fastende hjerte. Alle var pyntet til 
frokost klokken 7 og det var to julelys 
i messingstake på bordet. Den dagen 
ble det servert 
vafler,kamkake,krinalefse og rylefse og det ble bedt bordbønn og sunget 
salmer. Så ble gavene delt ut. Deretter en stille stund til klokken 12 da det ble 
holdt andakt og far i huset leste fra en huspostill og så juleevangeliet. 
 
Å gå på julegjesting første juledag  var en skam for dem som gikk på besøk og 
en fornærmelse for dem som fikk besøk. 
 
I min barndom var jo juletreet kommet inn i stua. Lille juleaften gikk jeg og 
pappa i skogen og fant et juletre.  Pappa gikk over treet og boret inn kvister 
der det ikke var pent nok! Treet skulle ikke pyntes før juleaften.  
 
Lille juleaften var det lutefisk og juleaften risgrøt midt på dagen og ribbe til 
kvelds. Så var det gaver om kvelden. I tiden like etter krigen var det mye 
hjemmeproduserte gaver. Vi koset oss med frukt og nøtter. 
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og måtte passe på så det ikke fatnet i grenene. Juleevangeliet ble lest og vi 
sang julesanger. Om vi fikk presanger husker jeg ikke, det var lukta og de 
levende lysene som gjorde inntrykk. 
Før vi gikk til sengs spiste vi risengrynsgrøt med rosiner, smørøye, sukker og 
kanel på. Jeg tror vi barna drakk "paradiste". Det var melk med varmt vann og 
sukker i, deilig syntes vi. 
 
Det er noe helt spesielt med disse tidligste juleminnene. 
  
Mia Danielle Movik 
 
 

Advokat John Elden 
døde 18. august 2007 

Han ble født i Bodø, kom til Oslo i 1951 for å studere jus. Samtidig hadde han 
et stort politisk engasjement og hadde flere betydelige tillitsverv. 
Som jurist var han høyt aktet og ansett. Han var fast forsvarer i tingretten og i 
lagmannsretten. 
Vi i Nordlændingernes Forening husker han som et trofast medlem, alltid 
hjelpsom, alltid hyggelig, alltid trofast til å møte opp på arrangementene våre. 
Vi kunne også få bruke hans juridiske ekspertise når vi trengte det. Han var 
fast møteleder på årsmøtene i mange år. Vi vil savne han. 
RE 
 

Bernhard Tode Stener Sigerland 
Døde 17. juli 2007 

Han var født i Øksnes kommune i Vesterålen, men flyttet til Oslo i ung alder. 
Han hadde et aktivt arbeidsliv. Han hadde mange interesser, innen musikk, 
litteratur og som skrivende redaktør i fagblader. 
Han var aktiv i Nordlændingernes Forening, han var sekretær og revisor i 
mange årer, i redaksjonen til Nordlands Trompet og flittig til å møte opp på 
arrangementene. 
Hans lune humor gjorde det godt å være sammen med han. Han hadde store 
kunnskaper om det meste og vi kunne snakke med han alt som lå en på hjertet. 
Det er et tomrom i Foreningen etter han. 
RE 
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På vei til Steinbergdalen 

I 1998 hadde vi en fin tur i Jotunheimen. Vi tok bussen opp til Bygdin hvor vi 
gikk om bord i båten ”Bitihorn” som tok oss til Eidsbugarden hvor vi 
overnattet. Så gikk turen til Gjendebu før vi neste dag gikk opp det bratte 
Bukkelægret som har stigning opp til toppen på nærmere 500 meter. I øverste 

del må man holde seg i 
tau/kjetting som er festet 
i fjellet. Så går turen 
videre med flott utsikt 
over Gjende og frem til 
Memurubu. Neste dag 
videre over Besseggen 
med flott utsikt over 
Gjendevatn og Bessvatn 
til Gjendesheim, med 
overnatting og buss via 
Otta til Oslo.  
 
I år hadde vi en fin tur i 
Aurlandsdalen fra 

Geiteryggshytta til Øvrebø. Vi tok toget til Ål i Hallingdalen og deretter buss 
til Geiteryggen Øst- og så var det en liten times marsj opp til Geiteryggshytta 
hvor vi overnattet. Neste morgen forsatte vi på vei til Steinbergdalen i kjølig 
fint vær- + 2 grader på morningen. Vi tok det med ro og rastet et par ganger 
for å nyte den fine utsikten og det staselige været i fjellet. På veien møtte vi et 
par fra Køln som var på vei til Geiteryggshytta. Middagen på Steinbergdalen 
var nydelig fjellørret og Odd spanderte den nødvendig tilhørende hvitvin. 
 
Neste morgen fortsatte turen opp den bratte li på vei til Øvrebø, og i 
begynnelsen var det fint vær, men etter hvert ble vi overrasket av sludd og 
regn og det ble noe glatt i stia. Men det var bare å fortsette med godt mot - og 
det ble en rast ca. 2 timer før vi kom til Øvrebø.  
Vel fremme var godt med en dusj og god drikke før middagen hvor Oluf 
markerte sin 5 års deltakelse i gruppen på behørig måte. 
 
Neste morgen våknet vi til en dag med sol og fint vær, og som planlagt tok vi 
bussen mot Vassbygdi og Flåm. Der lå det 2 store turistbåter- ”Europa” og 
”Thompson Enterprice”, og det var smekkfullt med turister på 
jernbanestasjonen. Vi fikk så vidt en plass på toget og det var en aldeles flott 
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reise i strålende sol i den storslåtte Flåmdalen opp til Myrdal. Toget stoppet 
ved fossen som i år var svær og majestetisk og virkelig et syn av det skjeldne. 
Ut av fossen kom ”huldra” som sang sin huldrelått og skapte en stemning det 
nesten var til å ta og føle på. Turistene var storfornøyd., og en av dem sa: ”I 
will remember this for ever”. På toget til Oslo slappet vi av med en god 
middag og der til hørende rødvin.   
 
Ut over våre fjellturer er vi også med i De Glade Gå Gutta i Lørenskog som 
går tur i området der hver onsdag. Utgangspunktet er i hovedsak Losby kl. 
10.oo hvor vi tar en tur 
innover i marka og 
returnerer til kafeen på 
Losby etter en marsj på ca. 
10 km. Her er vi med høst, 
vinter og vår og den 
flinkeste og ivrigste til å 
delta stort sett hver onsdag 
er Odd. Vi har også 
utmarsjer til Mariholtet og 
noen ganger er også 
utgangspunktet Skistua på 
Lørenskog. Det er bare 
menn som deltar og det kan 
være opp til 80 – 90 som stiller opp. Høstsesongen avsluttes med julebord - 
gjerne på Mariholtet, men i det siste har julebordet vært i et lokale på 
Høybråten. Er du interessert, kom og bli med det er kjempegøy! 
 
Arnfinn 

Lofoten industrier 
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Mine første juleminner 
Mine første juleminner er først og fremst lukta av furu, einer og tente 
stearinlys. Jeg var ca. tre år og forstod ikke så mye, men noe husker jeg godt, 
kanskje fordi det gjentok seg år etter år. 
 
Vi bodde i underetasjen i det som skulle bli huset vårt. Den var delt i fire rom. 
Foran var det to innredede rom, og bak -inn mot bakken, to kjellerrom med 
inngang gjennom det første. P.g.a. krigen med mangel på alt, også penger, tok 
det flere år før byggingen kunne fortsette. Det første rommet av de vi bodde i 
var kjøkken og dagligrom, det andre var soverom og stue på helligdager. 
 
Det jeg husker er at pappa hadde hugget furutreet og satte det i 
inngangsrommet over natta. Så husker jeg at min mor skurte gulvet i 
"kjøkkenet" med hvit "skursand". Pappa hugget også grener av einer som ble 
strødd på jordgulvet i inngangsrommet. Det luktet så friskt og godt. Så ble de 
fine broderte gardinene stivet av og 
hengt opp i kjøkkenvinduet. De hang 
der alltid i jula så lenge jeg kan huske. I 
stua/soverommet hadde vi, utenom 
sengene, et rundt bord. I jula kom det 
fine grønne, broderte "bordteppet" frem. 
Og på kommoden lå den fine duken som 
min mor hadde brodert selv.   
 
Nabokona fikk alltid spennende pakker 
til jul fra sin bror som var stuert på store 
båter i utlandet. Lille julaften kom hun 
innom for å dele med oss. Det var 
nøtter, dadler og mye annet, Jeg trodde 
hasselnøttene var småpoteter og lot meg 
ikke friste. Min søster, som var ett år 
eldre, var mye klokere og lurere enn 
meg, hun smakte gjerne på nye ting. 
 
Og så var det julaften, juletreet kom inn 
og min mor pyntet det. Av julepynten husker jeg bare det fine glasspiret i 
toppen, og julekrybba av papp som vi satte opp. Vi hadde levende lys på treet 


