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STYRET 2007/2008 
Formann: Rigmor Eidem        p 66 91 94 92 
Fagerv. 6, 1454 Fagerstrand       a 22 98 66 64 
E_post: rigmor.eidem@c2i.net      m 90 61 72 35 
Nestformann  Oluf Danielsen      p 99 36 85 47 
Askeveien 15, 1430 Ås 
E-post: oluf.danielsen@Tele2.no 
Styremedlem: Suzanne Tennes      p 24 11 93 87 
President Harbitsgt 1A, 0259 Oslo 
E-post suzz.tennes@hotmail.com  
Styremedlem:  
Mia Danielle Movik                      p 22 11 27 11 
Ullevålsveien 17 0165 Oslo          m 90 74 79 33 
Styremedlem: 
Torbjørn Rutledal                            p 66 80 90 08 
Mellomåsv. 143, 1414 Trollåsen     m 95 23 78 65 
Styremedlem:  
Odd Bjørnar Øren     
Tangerudvn, 0982 Oslo 
E-post ob-oere@online.no  
Vara Willy Bang Johansen          p 22 14 70 75 
Skådalsveien 34 0781 Oslo             m 98 04 24 02 
e-post willy.bang@online.no  
Vara Guri Abelsen      p 22 68 20 32 
Heimdalsgt. 27C, 0561 Oslo    m 47 40 39 39 
E-post gabels@broadpark.no  
Arrangementskomitê: 
Oluf Danielsen, leder      p 99 36 85 47 
Jørgen Markussen      p 22 23 62 62 
Arnfinn og Hjørdis Thuv     p 22 22 67 98 
Johanne Nilsen      p 22 25 59 49 
Per Henrik Kvitblik      p 97 57 67 76 
Anne Gerd og Arthur Karlsen     p 91 31 04 89 
Jorunn og Bjørnar Haagensen     p 32 81 06 65 
Nordlands Trompet 
Sigurd Hãnninnen   p 994 12 984 
Rigmor Eidem    p 66 91 94 92 

  a 22 98 66 64  
E-post:  rigmor.eidem@c2i.net    m 90 61 72 35   
Nordlændingernes Forenings adresse: 
Postboks 2645, St. Hanshaugen 0131 Oslo 
Bankgiro : 8998.09.00224 Nordlandsbanken 
 0531.13.08329 Postbanken 
 
 

 
 
 
 
SANGKORETS STYRE 
Leder: Sverre Shetelig            p 22 60 75 07 
Jacob Aalsgate. 40B, 0364 Oslo 
e-post: sveshe@online.no        m 40 00 72 30 
Nestleder: Yngvar Gundersen p 22229892 
Eltonv. 20A, 0586 Oslo   
E-post: yngvar.gundersen@ffi.no  
Sekretær: Aage Larsen      p 67 97 38 10 
Bj.Farmannsv 10 1472 Fjellhamar  k 23 98 85 10 
Foretningsfører: Martin L. Steiro  p 22 46 09 45 
Armauers Hansensgt 6, 0458 Oslo 
e-post: martinsteiro999@hotmail.com  
Dirigent: Harald Bakkeby Moe 
 
Koret har øvelse hver tirsdag kl 1915-kl 2145 i 
Sinsen Kirke Lørenveien 13, 0585 Oslo  
tlf 22 22 27 80 
 
Bankgiro  Nordlandsbanken  8998 09 03150 

Postbanken  0540 08 46164 
Hjemmeside:www.mamut.com/nordlaendingernes
_forenings_kor  
e-post:  
nordlaendingernesforeningskor@musikalsk.com  
(E-postkassen ligger på www.portalen.no) 
 
Koret er et blandakor og ønsker nye 
sangere velkommen! 
Ta kontakt, og vær hjertelig velkommen. 

 
 

Returadresse: 
Nordlændingernes Forening 
Postboks 2645 St Hanshaugen  0131 Oslo

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,- 
Pins     Nordlændingernes Forenings logo        Kr 50,- 
Kontakt: Odd Bjørnar Øren 22889914 
e-post: ob-oere@online.no  

NORDLANDS 
TROMPET 

Internettadressen er: www.nordlaendingernes-forening.no  

Organ for Nordlændingernes Forening 
Stiftet 11. oktober 1862 

Nr. 44          12. årgang                 Mars 2007 

 
Spor i snø 

Nye skispor i nattgammel snø 
Solrødna i horisonten 

Havet som ei blå strime langt der ute. 
Husan under toppen 

Og en blå, blå marshimmel over. 
En ny dag i nord. 

 
Så mange spor gikk mot sør. 

Spor i sand, spor i lyng, spor som 
ble borte i en våryr bekk. 
Spor over frossen mark. 

Spor over en åker. 
Spor som ble svarte i avtrykk i 

ei Oslogate. 
Faranes folk fra nord  
har alltid satt spor. 

§ 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 

Gaunes 18. mars 
2007. Foto RE 

Dikt av Åshild J. 
Hofstein
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Formannen har ordet.  Mars 2007 
 
Godt Nytt År. 
Når jeg skriver dette befinner jeg meg på Gaunes. Det 
er søndag, 15 cm nysnø, glitrende sol fra skyfri 
himmel, og jeg er ute på en vidunderlig skitur. Det er 
stille ute. Jeg ser en bil som kjører ut fra huset sitt, 
nede på hovedveien putrer bilene fram og tilbake, i 
morges var marka full av rein som spiste seg god og 

mett, men hvor er folk hen? Og, hvor er ungene hen? Hvorfor var ikke de ute 
og bakset i snøen? Unger skal jo gå på ski, lage hoppbakke, hoppe og renne 
ned i unnarennet, lage engler i snøen. Men denne søndagen var det bare bilen, 
rein og jeg som var ute og koste oss. 
 
Vi har laget en nyskapning i Nordlands Trompet denne gangen: Barnas side. 
Vi har fått fine bidrag fra fine unger, og vi tenker oss at denne siden skal være 
fast i hvert blad. Så, kjære unger, send oss bidrag. Dere kan skrive, tegne, lage 
kryssord, eller sende oss et bilder. Hva som helst. Premien er en fin diplom. 
 
Forfatterkveld med Herbjørg Wassmo, og Vandring langs Akerselva, er to 
arrangement vi starter med rett over påske. Se innbydelsen inne i bladet.  
 
Takk til alle for en fin Torskaften. 
 
Hilsen Rigmor    
 
 
Nordlands Trompet trenger ny redaktør 
 
Hvem kan tenke seg å bli ny redaktør i Nordlands Trompet? 
Bladet har kanskje funnet sin form, men alt kan forbedres. 
Det som trengs er en PC, og glede over å skape et fint og interessant organ for 
Nordlændingernes Forening. 
Ta kontakt: e-post: rigmor.eidem@c2i.net 

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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INNBYDELSE TIL VANDRETUR LANGS AKERSELVA. 
 
 

 
Styret i Nordlændingernes Forening har 
besluttet å foreta en vårtur langs Akerselva 
fra øverst til nederst med tilbud til 
vandreglade medlemmer i foreningen å være 
med. 
 
Fremmøte:   Utenfor inngangen til Teknisk 
Museum på Kjelsås. 
 
 
 

 
Tidspunkt: Klokken 10.00 lørdag 21. april 2007. 
 
Transport-  
alt. 1: Egen bil til parkering i området ved Teknisk  Museum på Kjelsås. 
alt. 2: Buss rute nr. 37 til Kjelsås stasjon/Stilla. 
alt 3:Tog til Kjelsås stasjon (Gjøvikbanen). 
   
Turens lengde:                                  ca. 9 km.  
Turens varighet:                                ca. 5 timer 
 
Ta med: Klær til dagens vær for vandreturen. Gode sko. Liten sekk med 
 nistepakke etc. 

Eventuelt fotoapparat og kikkert. 
 
Evt. spørsmål om turen kan rettes til styrets medlemmer. 
Willy Bang vil være turens leder (tlf. 98042402).  
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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.” 
 
Støtte for 2007 fra Fredrikke Tønder Olsens Legat 
Navn Født Utdannelse Hjemkom. Beløp 
Børseth, Ingrid Moe 81 Cand.jur. Bodø 3000 
Drotninghaug, Beate 82 odontologi Nesna 3000 
Hansen, Kristine Mari 85 Bachelor Drama Ballangen 3000 
Pedersen, Mette Bjærang 83 Sang/Musikk Bodø 3000 
Reinåmo, Silje 82 Musikal Theatre Vefsn 3000 
Slåttholm, Mari Arnøy 80 ernæringsfysologi Fauske 3000 
Vatne, Inga Ringdalen 84 siv.ing. Rana 3000 

 
 
 
 

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.” 
 
Støtte for 2007 fra Petter Dass stipendiefond 
Navn Født Utdannelse Hjemkom.- Beløp 
Grov, Gudmund 81 doktor datateknikk Narvik 2 000 
Johansson, Live 80 cellostudier Finnsnes 2 000 
Pedersen, Simone Grøtte 85 Balletthøyskole Porsanger 2 000 
Åsen, Alf Trygve 86 siv.ing. Bodø 2 000 
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Barnas side 

 

Juletrefesten i Nordlændingernes Forening Lørdag 6. januar 2007. 
 
Hei. Jeg heter Charlotte, og jeg koser meg hvert år på juletrefesten i 
Nordlændingernes Forening. Jeg synes det er så spennende når 
tryllekunstneren – Arne- kommer. 
Han er flink. 
Vi går rundt juletreet, vi får boller og brus – og til slutt kommer julenissen 
med godteposer. 
Cecilie – lillesøsteren min og jeg synes besteforeldrene og foreldrene skulle ta 
med barnebarn og barn og komme. Det hadde vært kjempefint! 
 
Gleder oss til første lørdag i 2008. 
Hilsen Charlotte 9 1/2 år og Cecilie 7 år. 

Vitser: 
 
Skilt 
Hva sa det ene skiltet til det andre? 
Er du gift? 
Nei, jeg er skilt 
 
Nøtt 
Hva sa det ene ekornet til det andre 
når de hev nøtter på hverandre? 
Er du helt nødt eller….???? 
 
Skrevet av Jonatan Endre  

 
Foto av Charlotte, Cecilie, Mju,  
Michell og Jackob. 

 
Foto av Jonatan 
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Barnas side fortsetter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra årsmøtet i Nordlændingernes Forening. 
avholdt i BBF`s lokaler 8. februar 2007. 16 fremmøtte. 
Formann Rigmor ønsket velkommen og mintes Henry Eidissen som døde i 2006. Hun 
gjorde oppmerksom på plaketten av Espolin Johnsen og minnet om TORSKEAFTEN 
den 10. mars. 
Formannen viste til innkallingen og spurte om det var innvendinger mot innkallingen, 
det var det ikke. Det var heller ingen innvendinger til sakslisten. 
 

Henrik reiser til skiflyging i Vikersund bakken. 
 
H Vi reiste 12. januar 2007, fra Bodø, og kom tilbake søndag 14. januar. 

Det var mamma, Kenneth og jeg. Vi så skiflyging på lørdag, men på 
søndag ble det avlyst. Det var for mye vind. 

R Fikk du sett hopperne? 
H Ikke 1. omgang på lørdag, men 2. omgang stod jeg ved gjerdet. Da fikk 

jeg snakket med Kûttel og Tom Hilde 
R Hvordan var det på søndag? 
H Rennet ble avlyst, men skiflygerne rennte ned unnarennet på svarte 
plastsekker for å gjør det litt artig. Jeg fikk autografene til Tom Hilde, Simon 
Ammann, Lars Bystøl, Bjørn Einar Romøren og Anders Jacobsen. 
Jeg fikk også startnr til Simon Ammann, nr 41, av Küttel. Det var veldig artig å 
være på skiflyging i Vikersund 
 
Hilsen Henrik 

 
Foto av Henrik med startnr 41. 
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                    Forfatterkveld  
                     med 

                     Herbjørg Wassmo 
 

Torsdag 12. april 2007 kl. 19.00 på Mauds 
Tollbugt. 24 (hjørnet Tollbugt./Nedre Slottsgt). 

 
Herbjørg Wassmo er gjennom tidene en av Nord-Norges største 
forfattere. Hun har bl.a. fått Nordisk Råds Litteraturpris 
 

Av hennes produksjon kan nevnes: 
 

Triologien om tyskerungen Tora, 3 bøker der Dina 
er den dominerende hovedpersonen, og den siste 

boken som kom ut høsten 2006 ”Et glass melk, takk.” 
 

Grip denne sjansen til å møte en kjent forfatter ”live”. 
Vi ønsker alle hjertelig velkommen ! 

Billetter kr. 100 ved inngangen til Mauds. 
Smørbrød, kaffe og godsaker, fås kjøpt. 

 
 
 

Annonse grafisk svolvær 
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En hilsen fra Kirkenes 
 
Sør-Varanger kommune med byen Kirkenes grenser til 2 land, Russland og 
Finland. Kirkenes har ca 4000 innbyggere og ligger innerst i Bøkfjorden og er 
brohodet i Barentsregionen. 
 
Det er 25 mil til nærmeste storby 
Murmansk med sine 450000 
innbyggere. Vi har 700 
fastboende russere i Kirkenes, 
hvor mange av disse er ansatt på 
ulike  
arbeidsplasser. 
 
Gatene i Kirkenes er skiltet både 
på norsk og russisk, det samme 
gjelder bibliotek og foretninger. 
Grensen til Russland ble åpnet i 1989 og årlig er det ca 130000 
grensepasseringer mellom Norge/Russland. En gang i måneden har vi russiske 
torghandlere i Kirkenes som selger russisk krystall og andre typiske russiske 
varer til turister og lokalbefolkning, dette er et eksotisk innslag i byen vår. 
Byen er flerkulturell med omkring ca 25 forskjellige nasjonaliteter og vi 
arbeider og trives i fellesskapet. Vi har også kort vei til nabolandet Finland 
som frister med sine ulike vinter og sommer arrangementer og rimelig 
grensehandel. 
 
Kirkenes har god infrastruktur med direktefly, hurtigrute og gode 
veiforbindelser. Vi har en flott natur like utenfor døra med gode muligheter 
for jakt, fiske og friluftsliv. 
Her møtes også 3 tidssoner, slik at vi kan feire nyttårsaften 3 ganger på samme 
kveld, fordi våre naboland er 2 timer og 1 time foran oss. 
Næringsvirksomheter er Kimek (skipsindustri), reiseliv, foretninger og videre 
i kommunen finner en jordbruk og fiske. 
 
En kan si at Kirkenes er byen nord i Norge,sør i Finnmark,best i vest mot  
øst.  
Hilsen fra Vivian Persen  

 
Kirkens. Foto av Vivian Persen.
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Pkt.1 i innkallingen var dermed vedtatt. 
  ”  2  Willy Bang Johansen ble valgt til dirigent og Oluf Danielsen til referent. 
  ”  3  Årsberetning for 2006.Dirigenten leste årsberetningen og stoppet for 
kommentarer. Formannen spurte om man var fornøyd med Nordlands Trompet slik 
formatet og utformingen var i dag. Odd Øren, Arnfinn Kristensen og Hænninen var 
meget fornøyd og fikk støtte av årsmøtet. 
Rigmor fortalte at trykkingen ble utført av Lofoten Industri og kostet 3.300 kr pr avis, 
hun var meget fornøyd med produktet og prisen. 
Det trakk opp til en heftig diskusjon om navneskiftet på koret. Dirigenten viste til at 
orientering om korets aktivitet stod som sak nr.6. 
Medlemsstatus: Det har vært nedgang i medlemstallet og det ble etterlyst tiltak for å få 
opp medlemstallet. Forslag på filmkveld, pubkveld 1 gang i måneden og stand på Karl 
Johan til våren. På standen kunne vi også reklamere for hurtigruta og for Tromsø 
(olympiaden). 
 
Pkt.4 Regnskap for 2006-inkl. Foreningens Faste Fond-i revidert stand: 
Rigmor gjennomgikk regnskapet og revisjonsrapporten ble lest av revisor Odd Øren. 
Regnskapet hadde et underskudd. Arnfinn opplyste at en kunne søke om 80 % av 
rentene på foreningens Fond til dekning av underskuddet. Arnfinn redegjorde for 
foreningens Faste Fond. 
Regnskapet for 2006 og Arnfinns redegjørelse om fondene ble tatt til etterretning. 
 
Pkt.5 Budsjett for 2007. Tatt til etterretning. 
  ”  6  Orientering om korets aktiviteter: Birger orienterte. Koret har fått ny dirigent, 
Harald Bakkeby Moe, som de er meget fornøyd med. Fra koret forelå det en meget 
fyldig årsmelding. Ernst tok opp korets skifte av navn og var meget bitter for det som 
hadde skjedd. Det ble henstilt til styret i NF å sende brev til styret i koret der de ble 
bedt om å følge vedtektene hvis de ønsket å skifte navn 
 
Pkt. 7 Orientering om Stipendfond og Legater: Delt ut 7 stipend ã 3000 kr til jenter fra 
Nordland fra Stipendfondet og 4 stipend ã 2000 kr fra Legatene. Arnfinns orientering 
ble tatt til etterretning. 
 
Pkt. 8 VALG: Valgkomiteens forslag ble enstemmig tiltrådt. 
Til slutt ble dirigent og referent overrakt hver sin blomst. Guri fikk en blomst for 
hennes innsats for filmkvelden. 
 
Årsmøtet ble avsluttet med deilig lapskaus og god drikke til. 
Referat: Oluf Danielsen  
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Petter Dass-medaljen med diplom 
Tildelt Birger Risan Brodal. 
Torskaften 10. mars 2007 
 
Petter Dass-medaljen med diplom tildeles i år en person som har gjort en uvurderlig 
og god innsats for Nordlændingernes Forening, 
Birger Risan Brodal. 
 
Han får den spesielt fordi han ”gjenoppfant” bladet Nordlands Trompet, og var 
redaktør i 10 år. 

Nordlands Trompet ble første gang skrevet i 1884, og da for hånd. Den ble 
lest opp på hvert møte, til stor glede for medlemmene. Men ganske fort ble det 
bestemt at den skulle trykkes. I en hilsen ”Til Læserne” skriver redaksjonen at bladet 
ble laget til gjensidig glede for de nordpå og de sørpå. Og medlemmene kunne ta med 
seg bladene som minne ”fra de timer vi i hjertelig vennelag tilbrakte der, besjelet av 
ên følelse, varmet av ên tanke, begeistret for ên idê. Nordlands hell – vår lykke” 
Nå vet jeg ikke om Birger var så besjelet av denne ånd, og hadde disse store tankene 
da han startet med nye ”Nordlands Trompet”. Med ny logo, en Mac og mange ideer 
om innhold gikk du i gang for 10 år siden. 4 nr pr år var målet, og det har du klart.  

Du har hele tiden vært medlem av Nordlændingernes Forenings Kor. Der har 
du møtt opp trofast til hver øvelse og du har alltid hatt med deg ditt gode humør. 
Koret betyr veldig mye for deg. Korets gleder er dine gleder. 

I bladet har du hatt fyldig referat fra livet både i Koret, og i Foreningen, du er 
flink til å skrive på vers, og når Koret har sin års avslutning og medlemmer skal 
hylles, er det du som forfatter de gode ord til jubilantene. 

Jeg begynte etter hvert å skrive litt i Trompeten. Birger kom med utdrag fra 
forskjellig bøker og skrifter Først om de brave menn, og damer i de tidligere tiders liv. 
Så etter hvert med andre små snutter. Å skrive i Trompeten var artig, fant jeg ut og 
Birger var alltid godt fornøyd. 

Noen dramatiske hendelser har det vært. F.eks da vi skulle sende ut den 
ferdigtrykte Trompeten med innbydelsen til 140 års jubileet. Til vår forskrekkelse så 
fant vi på en av sidene, sammen med innbydelsen til jubileet, en koselig og festlig 
innbydelse til en privat fest hjemme hos Birger. 

Sånn kan det gå, i disse data og diskett tider. 
Du har vært flink til å skaffe annonser. En fiskebutikk på St.Hanshaugen, 

f.eks har blitt ”min” fiskebutikk, takket være annonsene du har fått til Trompeten. 
 
Så til alle dere som driver forretning: sett en annonse i Nordlands Trompet, du kan få 
kunder alle steder. 
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Birger er vokst opp i Sogn og Fjordane, men han har et stort hjerte til Lofoten, hvor 
hans kjære Randi kommer fra. 
 
 
Au!!! 
 
Han inderlig steiki 
og galvanisere! 
Med grovsalt og grakse 
han inseminere 
den gammelsjur-tykjen 
som stelte det så 
at eg trefte førkjært 
og slo naggel’n blå! 
 
Sånt kan du også sei, Birger, men som vekt 
vil du ha balanse i livet sitt. Du liker ikke litt 
på kanten uenighet. Du er den som bringer 
ro og glede i befolkningen igjen. Du er en 
person man blir veldig glad i. 
 
I likhet med Petter Dass, så liker Birger en fest og god mat. I likhet med Petter Dass så 
skriv Birger på vers. I likhet med Petter Dass så har han gjort mye for nord-norske 
interesser og utbredd kunnskap til vår nordlige landsdel. 
 
Birger, det er oss en ære å tildele deg Petter Dass-medaljen med diplom. 
Fagerstrand 08.03.2007/Rigmor 
 
 

Arrangementer Høst 2007 og vår 2008 
 
Nordlændingernes Forening 
Lørdag 13. okt 2007  Kulturaften. Sted ikke bestemt. 
Lørdag 24. nov. 2007  Boknafiskaften. Mauds i Kvadraturen. 
Lørdag 5. jan. 2008  Juletrefest. BBF. 
Lørdag 8. mars 2008  Torskeaften. Odd Fellowgården 
 
Nordlændingernes Forenings Kor 
Lørdag 28. apr. 2007  Kortreff. Kjelsås Folkets Hus. 
Søndag 29. apr. 2007  Kirkekonsert Sinsen kirke. 
Desember 2007   Julekonserter. 

 
Foto av Birger og Medaljerådet 


