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STYRET 2010 
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  Per Henrik Kvitblik p 97 57 67 76 
Haugerudhagan 80, 0673 Oslo 
E-post perh.kvitblik@c2i.net   
Styremedlem: 
Kari Haug-Warberg     m 93 81 78 91 
Anton Schjøthsgt. 11, 0454 Oslo 
E-post linguamed@getmail.no  
Styremedlem:  
Mia Danielle Movik                      p 22 11 27 11 
Ullevålsveien 17 0165 Oslo          m 90 74 79 33 
Styremedlem: 
Bente Holmstad      p 67 13 27 93 
Brenneveien 12 B, 1339 Vøyenenga m 92015671 
E-post bente.holmstad@fagerborg.vgs.no  
Styremedlem:  
Gunvor Ludvigsen      p 22 32 47 12 
Haugerudvn 82, 0674 Oslo     m 93 04 91 58 
E-post gumlud@online.no  
Vara: Karen Pedersen Berg     p 22 14 25 74 
Lybekkvn. 10 C, 0772 Oslo     m 90 23 58 36 
Vara: Oskar Molund      p 21 94 00 36 
Hellerdustubben 46A, 0671 Oslo    m 95 05 24 20 
E-post  olmolund@mail.com  
Arrangementskomitê: 
Per Henrik Kvitblik, leder     p 97 57 67 76 
Jørgen Markussen      p 22 23 62 62 
Hjørdis og Arnfinn Thuv     p 22 22 67 98 
Ernst Andersen      p 95 77 32 55 
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:Erna Holten m  98 22 01 46 
Munkebekken 386, 1061 Oslo   
E-post: erna.holten@live.no   
Sekretær: Stig Nilssen m 45 03 37 44 
Dragonstien 5E, 2050 Jessheim 
E-post: stig.nilssen@c2i.net    
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  
 
Bankgiro  Postbanken  0540 08 46164 
 
Hjemmeside:  www.mamut.net/nfkor    
e-post:   nfkioslo@gmail.com eller 
stig.nilssen@c2i.net 
 
Koret er godkjent mottaker av 
Grasrotandelen, orgnr 993 993 042 
 
Koret er et blandakor og ønsker nye 
sangere 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

NORDLANDS 
TROMPET 

Internettadressen er: www.nordlaendingernes-forening.no                        Org nr 983 712 673  

 Organ for Nordlændingernes Forening  
Stiftet 11. oktober 1862 

Nr. 57          15. årgang            juni 2010 

 
 
 
 

§ 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 

Midnattsol; Foto og eier: Bengt "Putte" Jacobsen 

Favorittfjellet rundt Øvre Navervann, Glomfjord 
 Nå går vi mot en vakker tid i nord, med to soler både natt og dag - samt også månen på 
himmelvelvingen. Dette motivet er fra Glomfjordfjellets vakre del ved Øvre Navervann - 
med vidsyn mot Svartisen og over Fykandalen. Bildet er tatt 10.08 2006 kl 0320 om 
natten  i + 18 grader  fra hytteveggen, mens  høstmørket  oppe på fjellet ennå ikke har 
senket seg. Månelyset gjør sitt til at det blir et ekstra preg over bildet med dens lys. Det 
skimtes også i naturen at sola samtidig som månen er oppe, er på vei opp fra øst og solas 
hildring brer seg i naturen og terrenget som gir en ekstra stemning på samme tid. 
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Formannen har ordet juni 2010 
 
Jeg ønsker dere alle en kjempefin sommer og vel 
møtt til høsten. Min store opplevelse blir en tur til 
Elvis sitt Graceland i Memphis USA. Jeg gleder 
meg veldig. 
 
 

Og husk: til høsten kommer vi på TV i serien ”Folk” på NRK1 
 
www.Facebook.com/pages/Nordlaendingernes-
Forening/126042341947 
 
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.net/nfk  
Kontakt: Rigmor Eidem, 66919492, 22986664, 906 17 235  e-post: rigmor.eidem@2i.net 

Fortsettelse fra side 1:Det er få forunt å boltre seg i et slikt stille fjellområde med alle de 
opplevelsene og muligheter det byr på, da folk legger turene til andre bevandrede steder 
med mye folk heldigvis.   (Toppen t.h. for månen kalles Staven og Middagstuva, for når 
kl. er 12 på dagtid står sola rett i sør -derav navnet ).  
 Den sommeren var det varmt, og mye gråfjell under is og snø kommer for dagen oppå 
Svartisen, samt at det var så mye blåis å se. Det er sjelden at de lysegrå fjellet og 
blåningen i isen kommer så til syne.   
  
De eneste lydene som høres er fra gaupa, lom, musvåk, rype, ravn, lemmen og frosk som 
kvekker - og rein kommer  nå etter hvert  for dagen  oppå toppene  , samt jerven som 
begynner å røre på seg .  
  
Drømmestedet uten strøm og med utedo, og for det meste sjeldent å se eller høre folk. 
Ens egen pust høres best. "  Utfløtta Nordlending"  i sør ser fram til nok en ny 
sommerferie  på Glomfjordfjellet i vakre Meløy. 
  

Foto og eier: Bengt "Putte" Jacobsen, Glomfjord / Vesteråsvn. 38, 0382 Oslo 
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Arrangementer høsten 2010 
 

Nordlændingernes Forening 
søndag 19.sept 2010  Barnediskotek  I BBF 
torsdag 21. okt 2010    Kulturaften  I BBF 
lørdag 20. nov 2010  Boknafiskaften  på Engebret 
 
Nordlændingernes Forenings Kor 
Koret fyller 65 år i 2010 og vil ha flere arrangementer utover høsten. Se hjemmesiden 
for mer informasjon. Adressen er på side 12. 
Med forbehold om endringer 
 
 
Grasrotandelen: 
 
Husk å ta med org.nr. 983 712 673 Nordlændingernes Forening når 
dere tipper. Legg det inn på spillekortet, så får vi Grasrotandelen. 
Det hjelper veldig godt med nye inntekter.  
 
 
 
 

Kathrine venter på Boknafisken Eventyrstund med Randi. Juletrefesten 3.1.2010
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Boknafiskaften nov 2009 
 
I år var jeg så heldig å få være med Norlændingernes forening på deres 
Boknafiskaften. Begivenheten fant sted den 14. november på Engebret 
restaurant i Oslo. Rundt 50 glade medlemmer møtte opp, og alle så ut til 
å se frem til et hyggelig selskap, og et riktig Nord-norsk festmåltid.   
 
Personlig var det noe tilfeldig at jeg fikk være med på denne aftenen. 
Min mor, som har vært medlem av foreningen i flere år, nevnte at hun 
skulle delta. Hun fortalte også at det ville bli servert boknafisk, direkte 
fra Reine i Lofoten. Ettersom at dette måltidet er en av mine absolutt 
favoritter, var jeg snar ved å hinte til muligheten til å få være med. Det 
fikk jeg, og det er jeg glad for. 
 
Da vi ankom aftenen var et nydelig langbord dekket til i annen etasje. 
Vi ble ønsket velkommen og fikk en introduksjon til både restaurant 
Engebrets historie og til måltidet vi skulle bli servert. Jeg hadde gledet 
meg til å smake på fisken en god stund, og ble langt fra skuffet da den 
ble servert. Det smakte nydelig, det var alle enige om. 
 
Ettersom dette var første gang jeg deltok på et arrangement, var jeg 
nysgjerrig på hva som ville skjer når medlemmene møtes til selskap. 
Flere av de oppmøtte reiste seg opp en etter en, ja noen opp til flere 
ganger. Festlige historier og vitser ble fortalt. Det var flott å se hvordan 
folk uoppfordret tok på seg ansvaret for å glede og underholde samtlige 
gjester.  
 
Takk for en hyggelig aften. Ikke bare var maten fantastisk god, men 
selskapet var veldig trivelig. Det frister til gjentagelse. 
 
 
Mvh  
 
Kathrine Karlsen, 25år, Oslo 
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Invitasjon til 
Barne-Diskotek 

Aldersgrense: 0 og oppover 
(Voksne ”kan” tas med) 

Søndag 19 september 2010  kl 15:00 
i BBF, Bennechesgt. 2 

 
 

Barn er glad i musikk 
Barn er glad i å synge 
Barn er glad i å danse og springe  
Det er voksne også glad i  
 
 
Vi inviterer til nytt diskotek  
Som vanlig setter vi på platespilleren og lar 
barna synge og danse og leke 
Vi voksne blir med også med på leken. 
 

Vi serverer saft og boller og kaffe og slike godsaker som 
hører til. 

 
Påmelding til  Mia  22112711, 90747933 

Per-Henrik  975 78 776 
e-post:   rigmor.eidem@c2i.net 

Innen 15.9.2010 
Kr 25,-pr person 

Hjertelig velkommen til store og små og venner og venners venner 
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Kortur til Budapest 
 
Nordlændingernes Forenings Kor 
dro 21. mai til Buapest sammen 
med Kisa-koret fra Ullensaker. 
Turen skulle være en jubileumstur, 
der Kisakoret feiret 85, mens 
Nordlændingernes Forenings Kor 
feiret 65 år. Korene ble derfor 
samlet under navnet Norwegian 
Celebration Choire.  
 

 
Konsert med Norwegian 
Celebration Choire 
 
I Budapest skulle vi tilbringe fem 
dager med sang, sightseeing og 
sommer. Vi sto opp grytidlig for å 
komme oss tidsnok til flyet, og 
unngikk akkurat de truende 
askeskyene. Ved ankomst i 
Budapest ble vi møtt av en 
velinformert guide som snakket 
flytende norsk, og ble ønsket 
velkommen med champagne på 
hotellet, før en sightseeing i byen 
og middag på hotellet. 
Hotellmiddagen ble preget av 

høylydt sang og vitsing, som jeg 
har sett er ganske vanlig for 
festlige lag i korsammenheng. Vi 
som la oss litt tidligere, og hadde 
vindu ut mot bakgården, kunne 
høre sang utover natta.  
 
Neste dag, etter litt fritid, dro 
begge korene til Dorog, 
nordlændingerne i bunadene sine, 
et lite sted omtrent en time utenfor 
Budapest. Der skulle det 20. 
internasjonale kormøte i Dorog 
arrangeres, med flere kor fra 
Ungarn, et finsk mannskor og vårt 
store, norske kor. Norwegian 
Celebration Choire skulle sist ut i 
ilden. Det var flere flinke kor, 
blant annet et som har vunnet flere 
korkonkurranser, men mange av 
korene ble avbrutt av det dårlige 
været – lynet slo flere ganger ned i 
strømnettet og mørkela hele 
Dorog, inkludert kulturhuset der 
kormøtet fant sted. Lyset gikk hele 
tre ganger! Men alt var heldigvis i 
orden til NFK og Kisakoret skulle 
synge, og etter et fint program med 
blant annet Barndomsminne fra 
Nordland, fikk vi stor applaus. 
Alle korene spiste deretter middag 
sammen, med dans, musikk og mer 
korsang. Jeg hadde bursdag denne 
dagen, og ble overrasket med 
bursdagssangen spilt av de to 
musikerne og sunget av alle 
korene. Veldig koselig. Etterpå 
sang det finnske mannskoret blant 

9 

 

Søndag 6. juni 2010 fylte Ernst Andersen 70 år, men 
feiringen skjedde 5. juni hjemme hos ham. 
 
Været var strålende og en appetittvekkende duft fra 
grillen sammen med velkomstdrinken var det første 
signal om fest med stor F - og hvilken feiring! Fire 
pyntede laaaangbord med plass til 110 gjester pirret 
sansene til de store opplevelsene og det viste seg snart 
at sansene hadde rett.  
 
Når Ernst inviterer til fest blir det FEST! Blant 
gjestene var det tre sangkor og Ernst var medlem i alle 
tre. Taler og sang fulgte etter hverandre og det ble ikke 
spart på superlativene når Ernsts liv og virksomhet ble 
beskrevet. Ernst er en ener både som yrkesutøver og 
som person. Han er en trofast venn, problemløser, 
hjelpsom og mye meye mer. Det var egenskaper som 
ble nevnt både i taler og i praten ved måltidet. Barna 
til Ernst hadde skrevet en fin sang og sa mange fine 
ord om sin pappa. 
       Ernst Andersen 70 år 
 
Et høydepunkt under festen var da Ernst ble slått til ridder av sine losjebrødre. 
Han var som sagt medlem i tre kor og alle roste ham for sin innsats og sitt 
engasjement. Det var mye flott sang fra alle korene og etter hvert ble gjestene 
mer og mer engasjerte og det dukket opp solister og grupper som resulterte i 
allsang. Festhumøret steg for hver time og det ble ikke mindre når grillmaten 
ble annonsert. Den var minst 5 stjerners. Senere kom kaffen som ble 
akkompagnert av forskjellige kakesorter OG konjakk - - -. Jeg er sikker på at 
alle gjestene sitter igjen med de beste minner. 
 
Jeg har personlig kjent Ernst i ca 40 år og kan bare applaudere for alt som ble 
sagt. Ernst ruver i dobbelt forstand både med sin tilstedeværelse og sin 
personlighet. Du er i overført betydning en bauta av norsk granitt. 
 
Takk for at jeg fikk være med.  
Sigurd 
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Noen opplysninger: 
 

Vårt medlem, malerinnen Eva Harr fra Harstad, har utstilling på 
Oscarsborg festning 
f. om. 25.5.2010 – 12.9.2010. Den heter “Fortellinger mot blått- og 
nye horisonter. 
www.nasjonalefestningsverk.no/oscarsborg 
 
 
Elias Blix har 175- års fødselsdag i februar 2011. Det blir stor feiring i 
Gildeskål. 
Dere får høre mer etter hvert 
 
 
Vår Kulturaften blir torsdag 21.oktober 2010. 
Vi får besøk avfotograf Rune Johansen. Han fotograferer våre 
hverdagsting, alt dette som vi ser liten verdi i, og får dem fram i lyset og 
har laget fotobøker av bildene.  
Boka kaller han ”Hiv majnnskjiten” Han vil vise lysbilder og fortelle om 
dette. I tillegg blir det musikk og mat. Mer om dette senere. 
 
 
Nordlændingernes Forenings 150 års jubileumsfeiring i 2012: Vi jobber 
med familiearrangement i slutten av august og festmiddag i oktober 
 
 Annonse trykkeri 
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annet ”only you” på finsk til 
nordmennene, og en sang om ei 
norsk ullskjorte, og vi svarte med 
noen sanger til dem. Til slutt kom 
vi oss av gårde tilbake til hotellet, 
der de fleste dro rett til sengs, for 
vi skulle tidlig opp dagen etter og 
ikle oss bunader igjen, for å synge 
i ei gammel kirke i Piliscsaba. Det 
var iskaldt der inne, men vi hadde 
en flott kirkekonsert, og vi fikk 
skryt av de vakre bunadene våre av 
presten, som ønsket oss og våre 
familier hjemme i Norge alt godt. 
Våre medbrakte publikummere 
syntes det var den beste konserten 
vi hadde hatt på lenge. Det kan 
være lurt å ha med noen sånne på 
tur! 
 
Den siste hele dagen vi tilbrakte i 
den flotte og historiske byen hadde 
et langt program, med mer 
sightseeing og seiltur på Donau 
(som ikke er så blå lenger). Der 
møtte vi på det finske mannskoret 
som sang for oss igjen, mens flere 
nordlendinger danset til. Siden dro 
vi til Szentendre, en idyllisk liten 
by en halv time fra Budapest, der 
vi hadde en fireretters lunsj og 
utekonsert på festplassen med 
mange tilhørere. Også her var de 
medbrakte publikummerne til 
nytte, der de dro i gang publikum 
og ropte bravo. 
Den siste kvelden dro vi på en fin 
restaurant Kisakorets dirigent 

Kieth Dennis hadde anbefalt oss 
(han har bodd flere år i Budapest). 
Vi satt i bakgården, rundt en 
fontene, det var god temperatur og 
nydelig, levende musikk fra en 
fiolinist og en gitarist. Alt virket 
fullkomment til det plutselig 
begynte å regne og tordne, og lynet 
lyste opp hele bakgården med 
jevne mellomrom. Bortsett fra et 
par dråper som traff oss til tross for 
glasstaket, så var det ganske 
koselig der inne i bakgården. 
 
Dagen etter var det retur, selv om 
vi godt kunne tenke oss å bli noen 
dager til, alle sammen. En 
gråtkvalt guide tok farvel med oss 
på flyplassen, og vi sang en sang 
til henne på trappen utenfor – 
Dans, dans med oss! Det var en 
flott tur, med et fint samarbeid 
med Kisa-koret som vi gjerne 
fortsetter, og i september skal 
korene ha konsert sammen i Årnes.  
 
Ida Furnes Lauveng 
 

 
Ida Furnes Lauveng 
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D.S ”Barøy” historie 
 
DS ”Barøy” ble bygget som kystruteskip for å erstatte sin navnesøster fra 1914 som 
forliste ved Andenes i februar 1928. Etter overleveringen 19. august 1929, ble hun satt 
inn i lokalrutetrafikk mellom Narvik, Lødingen og Svolvær. DS ”Barøy” var også 
reserveskip for rederiets ekspress-rute Narvik – Trondheim. Da Ofotens 
Dampskibsselskap fikk hurtigrutekontrakt i 1936 ble skipet benyttet som reserveskip 
for rederiets hurtigruteskip DS ”Nordnorge”. DS ”Nordnorge” ble senket i april 1940 
og da hurtigruteseilingene ble gjenopptatt sommeren 1940, ble DS ”Barøy”satt inn på 
delstrekningen Trondeheim – Narvik. 
 
Natt til 13. September 1941 var DS ”Barøy” på nordgående mellom Bodø og Narvik. 
Hun hadde seilt fra Skutvik omkring 2:30 og var på vei til Tranøy i Hamarøy. 
Klokken 3:48 ble hun truffet av en torpedo i forskipet på babord side. Torpedoen var 
sluppet av et britisk fly fra hangarskipet HMS ”Victorious”. I løpet av to minutter 
sank DS ”Barøy” på 300 meters dyp 2 nautisk mil vest av Tranøy fyr. 112 mennesker, 
deriblant 35 tyskere omkom. DS ”Skjerstad” kom til åstedet og fikk plukket opp 18 
overlevende. 
 

 
DS ”Barøy 

 
D.s ”Barøy” 
 
Der seilte et skib av våre langs nordlandsleia en natt 
i sakte dønning og båre, med norske gutter ved ratt, 
med skarpe øine som stirret frem gjennom nattens slør, 
med nerver som ikke dirret  - de seilte så ofte her før. 
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Og Vestfjorden er så stille. Det er slikt et deilig vær. 
En månestråle kan spille på bølgen forunderlig her. 
Tankene glider så stille – stanser ved hjem og venn. 
Bevende, underlig milde – nu snart er vi hjemme igjen. 
 
Trygt hvile de alle nede, de vet at utkik er satt. 
De vet på broen står rede kapteinen og los ved ratt. 
Så rolig sover alle, her er ei fare nær. 
Men snart skulde skjebnen falle så tungt over folkene her. 
 
Der lyder et brak, en torden, et krigens og dødens drønn. 
Det blir ikke vill uorden, kun skjelvende, sakte stønn. 
Og stille sig ”Barøy” dukker, gjemmer dem i sitt skjød. 
Og stille bølgen sig lukker – et hundre nordmenn er død. 
 
Jeg husker alle på skuten. På samme reise jeg var. 
Jeg stoppet jo før i ruten, så langt det ei den gang bar. 
Jeg lever med alle mine, døden rakk ikke mig. 
Men mange sørger på sine. De fikk dem ei hjem til sig. 
 
Jeg husker to unge gutter, Erling og Jens på dekk. 
Den korte reise her slutter og nu er de begge to vekk. 
Men hjemme blir begge savnet  - seilte jo ut for dem. 
De både gledet og gagnet sitt land og sitt lille hjem. 
 
Jeg husker en blåøiet styrmann, visst annen styrmann om bord 
vant aktelse av hver nordmann som seilte med han over fjord 
Han tenkte kun på oss andre. Urett blev ikke tålt. 
Typen av nord-norsk sjømann fra isse til fotsåle målt. 
 
Nu sover de alle der nede. En sjømanns grav er dem undt. 
Vi flagget vil over dem brede, vi når ei å svøpe det rundt. 
Men bølgeslaget som sukker hviske skal deres navn. 
Sig dønningen om dem lukker, men sletter ei sorg og savn. 
                                                         M. Skogekker. 
 
Med hilsen 
Skjoldulf.P.G. Lihaug 
De Norske Officerers Rideklubb 
 


