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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 
Styrmedlem: 
Guri Abelsen      p 22 68 20 32 
Heimdalsgt. 27C, 0561 Oslo    m 47 40 39 39 
E-post gabels@broadpark.no  
Styremedlem:  
Mia Danielle Movik                      p 22 11 27 11 
Ullevålsveien 17 0165 Oslo          m 90 74 79 33 
Styremedlem: 
Per Henrik Kvitblik      m 97 57 67 76 
Haugerudhagan 80, 0673 Oslo      
E-post perh.kvitblik@c2i.net   
Styremedlem:  
Odd Bjørnar Øren      p 22 21 85 13 
Tangerudvn, 0982 Oslo     m 45 20 27 01 
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 Randi Renø      p 22 29 48 17 
Åsdalsveien 41, 1166 Oslo    m 95 79 31 44 
 
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 
Sigurd Hãnninnen      p 994 12 984 
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: Liv Karin Lande        m 95 21 14 88     
Ravnkollbakken 30, 0971 Oslo 
e-post: livlan@online.no  
Nestleder: Yngvar Gundersen m 63 80 78 87 
Eltonv. 20A, 0586 Oslo   
E-post: yngvar.gundersen@ffi.no  
Sekretær: Stig Nilssen 
Dragonstien 5E, 2050 Jessheim 
E-post: stig@nilssen.com   
Kasserer: Martin L. Steiro   p 22 46 09 45 
Armauers Hansensgt 6, 0458 Oslo 
e-post: martinsteiro999@hotmail.com  
Dirigent: Dorte Fiskaa  m 91 79 31 17 
 
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,- 
Kassett 125 års jubileum  konserter            Kr 100,- 
Pins     Nordlændingernes Forenings logo        Kr 50,- 
Kontakt: Odd Bjørnar Øren 22889914 
e-post: ob-oere@online.no
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 Organ for Nordlændingernes Forening  
Stiftet 11. oktober 1862 

Nr. 49          13. årgang                 Juni 2008 

 
 
 
 
 
 

§ 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 

Iselin Kaste Gundersen og  
Åshild Sandvin. Sort/Stokm 

 
Bord og materiell må ordnes til  
vervekampanjen 

Birger viser to syklende politi verve- 
brosjyren for Koret. Er de glad i sang? 
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Formannen har ordet.  Juni 2008 
 
Vervekampanjen på Eidsvolls plass er over. Det 
var utrolig hyggelig. 
Takk til Berit Coccoza som foreslo dette. Det er 
trivelig at vi får forslag på ting vi kan gjøre. Det 
vil vi gjerne ha mer av 
Ivar Roger Hansen, leder av Petter Dass-museet 

forteller at 23. august 2008, skal det være en minnehøytidelig ved 
bautaen av Petter Dass på Alstahaug. Denne bauta fikk 
Nordlændingernes Forening satt opp ved kirka på Alstahaug 26. august 
1908. Nå ligger også museet der og en tur til Alstahaug kan virkelig 
anbefales. Museet er flott, kirka er vakker, bautaen fin. Hr Petter står og 
skuer utover havet. bli. Vi fra Foreningen skal være til stede med en 
hyllest tale. 
Det er imponerende å tenke på at for hundre år siden maktet Foreningen 
å skaffe penger til et slikt prosjekt. Det er å tenke store tanker. 
www.petterdass.no 
 
God sommer. For festivalmenneskene vrimler det av fine festivaler i 
Nord-Norge. Selv har jeg en drøm om Varangerfestivelen. 
 
Hilsen Rigmor 
 
 

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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Trollfjorden

KOR-TUR TIL LOFOTEN  
MED OSLO HÅNDVERKER SANGFORENING 

 
Tidlig om sommeren 2007 hadde koret en 
uforglemmelig tur til Nord-Norge. Vi dro 
med fly til Bodø og hadde en konsert der. Så 
fortsatte vi rundreisen i Lofoten med 
konserter i Reine, Svolvær og Melbu.  Koret 
er godt ”sammensveiset” og alle tar seg av 
hverandre.  
Vi leide en buss og dro rundt hele Aust- og 
Vestvågøy med mange opplevelser.  
Mange av oss i koret er fra Nord-Norge og 
har kontakter der. Vi ble veldig godt mottatt 
og hadde god tilstrømming av tilhørere på 
våre konserter.  
Den artigste turen var nok med en gammel ferje populært kalt ”Gamla” 
fra Svolvær til Melbu. Vi var innom Trollfjorden og holdt ”konsert” 
der. Etter konserten i Melbu dro vi tilbake til Svolvær med samme ferje 
og store naturopplevelser.  

Jeg så 5 fiskeørner som satt på holmer 
vi passerte og vi matet måker som tok 
maten i lufta.  
I det hele tatt opplevde vi Lofoten 
som ”å være hjemme”. Vi knyttet 
mange kontakter der og satte pris på å 
få besøke Lofoten.  Vi bodde stort sett 
i rorbuer som jo må betegnes som 
”bort i mot hotell”.  Rorbuene er 
veldig godt utstyrt og passer fint 
dersom 3-4 personer trives med å bo 

sammen. I det hele tatt er det veldig koselig å dra på sangertur sammen 
når koret er så godt sammensveiset. Når alle er gode venner kan vi 
oppleve turen sammen! 
Med vennlig sangerhilsen Odd Bjørnar 

Reine i Lofoten
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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.” 
 
 
Søknadsfristen for 2009 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 2009 
 
 

Arrangementer høst 2008 og vår 2009 
 

Nordlændingernes Forening 
Torsdag 18.09.2008  Forfatterkveld  BBF 
Lørdag 11.10.2008  Kulturaften  Ikke bestemt 
Lørdag 22.11.2008  Boknafiskaften Mauds 
Søndag 04.01.2009  Juletrefest  BBF 
Torsdag 12.02.2009  Årsmøte  BBF 
Lørdag 07.03.2009  Torskaften  Odd Fellow gården 
 
 
Nordlændingernes Forenings Kor 
Lørdag 30.11.2008  Adventskonsert Frogn Kirke 
Søndag 7.12.2008  Julekonsert  Sinsen Kirke 
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Barnediskoteket søndag 27.4.2008 
Det var pyntet til fest inne på BBF. 
Blinkende lys, mangefargede band, fullt av ballonger, musikk, pølser, 
lompe, saft, chips og mest av alt: mange lykkelige barn som danset, 
hoppet og spratt, viste kunster tok seg av små barn, danset med 
besteforeldre… I det hele tatt, alle storkoste seg. Denne gleden frister til 
gjentakelse. 
Rig 

Pernille og Bo på 
diskotek 

Janne med Veslejanta 

Festen er i gang. 

Pernille viser kunster 

 
Akrobaten
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HER SER DERE KORSEN EN ÆKTE NORDLÆNDING ER, IKKE EN 
ØLSUPANES SOTPONG I EI MØRK FOTTBALLBULA SÅRAFØRR: 
Du vet du e nordlending når. 
1 du kalle orkan for middels klestørk.. 
2 du e 25 år før du ser ditt første fortau.. 
3 du vet at Svalbard ikke ligg rett på yttersida av Kvaløya, selv om det 

ser sånn ut på værkartet 
4 garnan fan ikke får hæng i fre tell tørk oppetter husveggen, enten så 

blås di vækk eller så stæl naboen di 
5 du ikke  gidd å kjøpe hagemøbla, men bare sitt likk på sparken når 

sola skinn 
6 du vet de e 10 grader i lufta ute og innser at de sørpå har 20.. I havet 
7 du kan uttale fesk ordentlig (ikke fæsk..) 
8 du treff en anna norlænning i utlandet og dåkk oppfør dåkk som dåkk 

har kjent hverandre hele livet.. 
9 du må bruke laaaang tid på å forklare elevan dine det der med 3 

månda i hver årstid.. 
10 du beklage deg over en vare du ikke får tak i – og venninna di på 

østlandet si; det er jo bare å kjøre til nobobyen! 
11 Shorts, bikini og sandale ikke vis tegn te slitasje etter ti års ”bruk”.. 
12 du har sett at repratøra ligg på rygg å skifte lyspæren på lyktestolpan! 

(Hammervest 6 å 90) 
13 du våkne kanon, me landslags drakten og vikingehjelm på en solstol i 

ibiza, ane ikkekor de eller har kommet dæ dit, siste du huske e at du 
og de andre fra båten satt å drakk å feira at dåkk va færdi mek vota, å 
diskuterte smått om å ikke ta en tur syden en gang.. 

14 du leve fint med at kollektivtrafikk begrenser sæ til en buss som går 
en gang for dagen unntatt mandagan 

15 du stopper bussen med å peive med armen 
16 du sir ”peive” istedenfor å si ”vinke” 
17 du si ”æ elta skoan i gangen” og de IKKE har nå med brødbaking å 

gjøre 
18 blitt stukket av mygg så store at du måtte ha blodoverføring etterpå.. 
19 fint kan overdrive både på fiske og myggstørrelsa.. 
20 akke som ska etterlign dialekten din høres fullstendig joker nord ut… 
21 du omtal været som ”han” (f.eks HAN va sterk i dag..)                     

mer i n.n 
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de nordnorske fiskeriene. Utvikling av 
større båttyper til erstatning for 
fembøring og åttring var en av de 
første saker som sto på dagsordenen. 
Eksportverdien av fisken skulle kunne 
økes betydelig om den kunne selges 
fersk og ikke bare tørket eller saltet. 
Det som skulle løse dette, var 
jernbaneutbygging. 
Samferdselsspørsmål i det hele opptok 
foreningen sterkt. Dessuten ble 
mulighetene for større industriell 
utnyttelse av landsdelens 
malmforekomster diskutert.  
 
 
Retten og muligheten til utdanning for 
unge nordlendinger fra alle lag av 
folket var en viktig sak for Den 
Nordlandske Forening. Den tok 
initiativ til at utdelingen fra Schyttes 
legat, opprettet ved testamente etter 
Bodø-presten Arnoldus Schytte, ble 
forbeholdt studenter fra Nordland. I 
1883 ble det opprettet et fond ”Den 
Nordlandske Forenings Fond til 
værdige trængende Nordlændingers 
Uddannelse.” Midlene skulle samles 
inn i Nord-Norge og gjennom 
foreningens aktiviteter i hovedstaden. 
 
 
Leilendingsvesenet og bygselsforhold 
ble også tatt opp, og foreningen ønsket 
å arbeide for at alminnelig verneplikt 
(i landforsvaret) også ble innført for 
nordlendinger. En spesiell markering 
av dette ønsket gjorde foreningen ved 
at de som foreningens første 
æresmedlem utnevnte Anton Jensen 
fra Korgen på Helgeland, som frivillig 

hadde deltatt i Den Dansk – Tyske 
krig i 1864. Alminnelig verneplikt for 
menn fra den nordlige landsdelen ble 
innført først i 1897. 
  
 
Den Nordlandske Forening hadde 
både en sosial og en politisk funksjon. 
Sosialt som et møtested og 
støtteapparat for fattige studenter som 
kanskje i løpet av flere år ikke kunne 
besøke hjemstedet. Politisk ønsket de 
å spille en rolle som ambassadører for 
Nord-Norge. I kraft av din akademiske 
bakgrunn stolte de på sine egne 
synspunkter og vurderinger. De 
foretok analyser, og de definerte selv 
løsninger. Ingen hadde gitt dem noe 
mandat, og de representerte ingen 
andre enn seg selv. 
 
Fortsettelse følger i neste nummer. 
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og kulturpolitisk perspektiv. En sentral 
del i denne framstillingen var en 
vurdering av den rolle 
Nordlændingenes Forening har spilt i 
en slik sammenheng. 
 
 Med sin bakgrunn og med sin 
taleføre evne til å gi uttrykk for 
behovet for en oppvurdering og 
utvikling av den nordlige landsdelen, 
var det naturlig at Ole Tobias Olsen 
ble et midtpunkt i kretsen av 
studerende nordlendinger i 
hovedstaden. Han hadde kontakt med 
mange i det akademiske miljøet, blant 
andre med Ivar Aasen, 
eventyrsamleren Peter Chr. 
Asbjørnsen og folketonesamleren 
Ludvig Mathias Lindemann. I oktober 
1862 var et titalls studenter samlet på 
Ole Tobias Olsens hybel i Brugata for 
å stifte en forening ”med det Formaal 
ved Foredrag og samtaler at virke for 
større Kjendskap til vort Nordland og 
vort nordlige Norges Opkomst.” 
 
 Av de som var tilstede finner 
vi foruten Olsen blant andre Elias Blix 
fra Gildeskål og Andreas Johnsson fra 
Steigen, senere en sentral person i 
Christiania Arbeidersamfund sammen 
med Eilert Sundt. Foreningen som ble 
landets aller første bygdelags- eller 
regionsforening i hovedstaden, fikk 
det offisielle navnet Den Nordlandske 
Forening.  
 
 
’Formålet var todelt: ”direkte og 
indirekte å virke for Nordlands 
framgang, så vel på åndslivets som på 

næringslivets område.” Og det 
viktigste virkemiddelet skulle være ”å 
bringe folk sørpå større kjennskap til 
Nordland og nordlandske forhold og 
vekke deres interesse for landsdelen.” 
 
 Prosjektet kunne synes dristig 
og nærmest uløselig for en gruppe 
unge studenter som ville omvende 
myndigheter og opinionen sørpå til et 
sannere syn på Nord-Norge. Men det 
er sagt at aldri tidligere hadde den 
nordlige landsdelen mønstret en slik 
konsentrert elite av entusiaster med 
akademisk bakgrunn og ambisjoner i 
hovedstaden. De skulle kunne ha de 
beste forutsetninger for å lykkes. 
 

 
 
 En grunnleggende sak som 
interesserte studentene, var større 
effektivitet og større verdiskapning i 
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Forfatterkveld med Morten Strøksnes 
18. september 2008 

 
For mange er kanskje Morten Strøksnes en ukjent forfatter. Han har skrevet 
bøkene ”Snøen som falt i fjor”, ”Automobil” og ”Hva skjer i Nord-Norge”. 
 
Han er fra Fauske og har inngående kunnskaper om landsdelen. Mange synes 
vel at tittelen på den siste boka er kjent fra over 30 år siden. Og det stemmer, 
for da ga Ottar Brox ut en bok med 
samme tittel. Men akkurat det setter jo 
boka til Strøksnes i et interessant 
perspektiv, hva har skjedd i Nord -
Norge den siste mannsalderen? Mange 
av oss som har bodd her sørpå i en 
mannsalder eller mer, er jo interessert 
i det.  
 
I anmeldelsen av boka står det, sitat ” 
gjennom en reise fra Vesterålen til 
Kolahalvøya blir Nord-Norge belyst 
fra ulike vinkler og metoder”, sitat slutt. Jeg har lest boka og er imponert over 
hvordan forfatteren har fått frem hvordan det var og hvordan landsdelen er i 
dag. En vandring i  nord-norske historie og en beskrivelse av hverdagen med 
saftige historier og morsomme skikkelser. 
 
Morten Strøksnes er for tiden i USA, men vi håper og tror at vi skal kunne få 
han til vår forfatterkveld den 18. september i BBF`s lokaler, kl 19:00 
Oluf   
 
 
 Lofoten industrier 

Morten Strøknes og Ottar Brox 
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VERVEKAMPANJEN PÅ EIDSVOLLS PLASS 
LØRDAG 14. JUNI 2008 

 
Jeg grudde meg litt da jeg dro til byen, med vervebordet under armen, for å ha 
vervekampanje på Eidsvolls plass. Det virket jo skummelt. 
Men da jeg møtte de glade kampaner Hjørdis, Annfinn og Jørgen ble alt bare koselig. 
Fanen ble med stor entusiasme reis, bordet med vervebrosjyrene pent satt opp, Mias 
lefser med laks inni var prima. Birger hadde laget en snerten liten vervebrosjyre for 
Koret. Sola skinte. Vi var klar. 
Du og du så hyggelig det var. Mange kom bort til oss. De ville prate, de lurte på hvem 
vi var, de fikk stoffet vårt, de fikk lefse. Vi fikk mange adresser, vi ble invitert til 
Hurum, vi fikk høre en ukjent sang av Petter Dass, vi ble kjent med en som selger den 
gode Gulløye poteten, vi fikk besøk av syklende politi og vi storkoste oss. 
 
Takk til Berit Coccoza som kom med ideen. Vi tenker på en ny kampanje til høsten, 
RE 
 
 
 

Så kom Fanen opp på Eidsvolls  
Plass. Annfinn og Hjørdis 

Birger verver nye sangere til NFK 

Hun t.v skal til Finnmark som  
Turnuslege. Flotte ungdommer 

7 

 

Ved tildelingen av ”Petter 
Dass-medaljen, 
Odd Fellow-losjen Oslo, 
08.03.08. Ivar Roger Hansen 
 
Kjære nordlendinger, ærede medalje-
komite, kjære alle sammen. 
 
Det med stor glede og ydmykhet at jeg 
i dag står her som mottaker av Petter 
Dass-medaljen for 2007.  Det er en 
helt spesiell opplevelse for meg av 
flere grunner: Først og fremst fordi det 
er en stor ære. Dette er en 
oppmerksomhet som kom fullstendig 
overraskende på meg. Navnet på 
utmerkelsen er selvsagt av stor 
betydning for meg, og det er også av 
spesiell betydning hvem det er som 
står bak denne tildelingen. Det er en 
tradisjonsrik utmerkelse, utdelt av en 
tradisjonsrik forening som betrakter 
grunnlaget for hedersbevisningen ikke 
fra et lokalt perspektiv, men fra 
hovedstaden. 
 
 

 

 Petter Dass har på forskjellig 
måte fulgt meg gjennom hele livet. Jeg 
vet ikke hvor gammel jeg var før jeg 
oppfattet at jeg hadde en filleonkel 
som het Andor Dass. Hans 7. 
tippoldefar var selveste Herr Petter 
Dass på Alstahaug. I dag er min 
kjødelige tante Ingrid, hun fyllte 90 år 
i januar, den eneste i hele Norge som 
bærer navnet Dass som slektsnavn. 
 
 Siden har mitt forhold til 
Petter Dass formet seg gjennom 
faglige studier, gjennom folkemusikk 
bibliografisk arbeid, til jeg i løpet av 
de siste 5 – 6 årene har fått lov til 
arbeide på heltid med Petter Dass og 
realiseringen av Petter Dass-museet på 
Alstahaug. 
 
 Jeg har imidlertid ikke tenkt å 
si så mye mer om verken Petter Dass 
eller meg selv her i kveld, men rette 
oppmerksomheten mot utdeleren selv, 
Nordlændingenes forening og han som 
sto i spissen for etableringen av den. 
For akkurat i dag er vi i den spesielle 
situasjon at på den lange lista over 
fortjente medaljemottakere gjennom 
85 år, så befinner det seg en ranværing 
i begge ender: Ole Tobias Olsen  og 
lille meg. 
 
 I 2003 ble jeg invitert med i 
et forskningsprosjekt under ledelse av 
professor Hans Fredrik Dahl, som 
hadde som oppgave å drøfte norsk 
kulturpolitikks historie. Mitt bidrag 
var et essay som fikk tittelen ”Landet 
bak hundrede mile -Nordnorsk 
regional identitet i et kulturhistorisk 


