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STYRET 2016 
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: 
Ellen Gro Kristoffersen  m 41 68 38 79 
Svoldergata 7, 0271 Oslo 
E-post: egk@statoil.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@gmail.com 
Styremedlem: 
Martin Steiro    m 95 87 96 46  
Armauer Hansensgt.6, 0455 Oslo  
E-post martinsteiro999@hotmail.com 
Vara: Tore Bjørkan, tlf  99 56 13 22 
Rosenlundveien 13, 1406 Ski 
E-post: tore.bjorkan@hotmail.com 
Vara: 
Ingfrid Jensen Rennemo 
Bergtunveien 5D, 1087 Oslo 
E-post Ingfrid.Rennemo@posten.no 
Arrangementskomitê: 
Hans J. Kristensen,  tlf 46 95 02 05 
Oluf Danielsen,  tlf 99 36 85 47 
Bodil Johansen,  tlf 97 51 53 63 
Linn Gluggvasshaug, tlf 91 53 48 39 
Jørn Sund-Henriksen,  95 16 17 41 
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 

 
 
 
 
 
SANGKORETS STYRE 
Leder: Kari Støren  m 98 68 12 81 
Hovseterveien 98, 0768 Oslo 
e-post: karistrn@gmail.com 
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: Sverre Shetelig  
Dirigent: Dimitar Borissov 
 
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! 
 

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 

Returdresse: 
Nordlændingernes Forening 
Postboks 2645 St Hanshaugen,  0131 Oslo

NORDLANDS 
TROMPET 

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

 Organ for Nordlændingernes Forening  
Stiftet 11. oktober 1862 

Nr. 80          21. årgang                     Mars 2016 

 
 
 

 
 
 

§ 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 

Medaljerådet og Petter Dass vinnerne 2016: Morten Strøksnes og Ottar Brox. 
Torskaften 5. mars 2016..    Foto Arvid Gramstad og Per Henrik Kvitblikk 
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Formannen har ordet. Mars 2016 
En refleksjon bare 
Nok en vellykket Torskeaften med utdeling av Peter 
Dass-medlajen er tilbakelagt og Nordlændingernes 
Forening kan si vel blåst for  n´te gang. Når det er 
sagt så skal ikke jeg og Styret legge skjul på at vi var 
bekymret for deltagelsen på årets arrangement. Vi 
hadde tildelt medaljen til  to meget prominente 
personer og ville gjerne at tildelingen skulle skje i 
vanlige feststemte omgivelser med et høyt antall 

feststemte og pyntede nordlendinger til stede. Lenge opererte vi med et antall 
påmeldte deltagere som kunne telles på en hånd, men de siste dagene før 
festen  steg heldigvis antallet og vi endte på 35. Det var nok til å gi en fin 
ramme rundt tildelingen og gi medaljemottagerne den hyllest de fortjente.  Det 
er likevel symptomatisk for tiden vi lever i at foreninger som vår sliter med 
oppslutning og involvering. Vi er mange som mener at Nordlændingernes 
forening fortjener et lengre liv enn de 154 år den har eksistert, men uten 
medlemmer som mener det samme og som støtter foreningen, kan det bli  
vanskelig fremover. Foreningen har et grunnfjell av dedikerte og trofaste 
medlemmer, men det blir færre  av dem og rekrutteringen har vanskelig med å 
holde tritt med avganger. Styret vil i løpet av våren eller sommeren invitere til 
et informasjonsmøte og idédugnad for å se hva vi sammen kan gjøre for å 
avhjelpe situasjonen.  Jeg håper mange vil komme til dette møtet. I mai har vi 
vår pub-aften. Vi kan jo starte dialogen der. Uansett ønsker jeg alle en fin vår 
og god sommer. Vensam helsing  Dag Berg, formann 
 
Takk til: Gulla Nyheim Gramstad for Medaljer, mølje og musikk, Arvid 
Gramstad for bilder, Espen M. Olsen for ”Hilsen til..” Hans Jørgen Kristensen 
for bilde. Dagsavisens artikkel om NFK, Per Henrik Kvitblikk for bilde, 
formann Dag, Bente Holmstad, referat NF, undertegnede referat FFF. red 
 
Husk PUB-kveld på Fridtjof fredag 6. mai 2016, kl 16:30. 
Se hjemmesidene våre, eller ring hvis dere lurer på noe.   

Nordlændingernes Forening i Oslo   Nordlands Trompet 
Postboks 2645  St. Hanshaugen, 0131 Oslo  Rigmor Eidem, 906 17 235 
www.nordlaendingernes-forening.no   rigmor.eidem@online.no 
www.bblag.no     Ida Furnes Lauveng, 478 43 081 
www.nfkor.no     i.fulau@gmail.com   
Kontakt: Rigmor Eidem, 66919492, 906 17 235   e-post: rigmor.eidem@online.no 
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 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.” 
 

 
 
Arrangementer Vår 2016 
Nordlændingernes Forening 
Fredag  6.mai  2016  Pubkveld på Fridtjof 
  
Nordlændingernes Forenings Kor 
Se egen hjemmeside   
 

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 
 
Husk kontingenten for 2016. Vi vil jo så gjerne ha 
dere alle som medlemmer 
 

Petter Dass' og Fredrikke Tønder‐Olsens Stipendiefond. Tildelinger 2015
Navn Studie Kommune Støtte
Paulsen, Hilde Lind medisin engelskspråklig Bodø 4000 kr
Medby, Ingrid Agnete master of science Bodø      4000 kr
Tuven, Tina Therese bachelor i utøvende klassisk sang Hemnes 4000 kr
Nystad, Hilde mastergrad i biologi Saltdal 4000 kr
Turmo, Elisabeth master in performance, London Vefsn 4000 kr
Rognsås, Lotte Leming utvekslingssem i St. Petersburg Narvik 4000 kr
Paulusson, Lovna Hovdan bygg- og anleggsteknikk, betonga Hadsel 4000 kr
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Om Nordlændingernes Forenings Kor. Intervju for 
Dagsavisen av Hanne Mauno 
Du ser oss i mørketidslandet 
du signe` med evige ord 
husan og fjellet og vainnet og folket 
som leve` her nord…. 

 Trygve Hoffs «Nordnorsk julesalme» fyller rommet med adventsstemning, og 
et øyeblikk der midt i den flerstemte korsangen er det virkelig som om vi står 
ved storhavet langt mot nord og priser Gud, «mørketidslandet» og ellers alle 
«hardhausan» som lever «i armod og slit» på ei frossen og karrig jord. Men vi 
er jo ikke langt der oppe ved storhavet. Vi er på Sinsen. 

Dagsavisen er på korøvelse i «Nordlændingernes Forenings Kor» i 
menighetssalen i Sinsen kirke. De øver til morgendagens store adventskonsert, 
i likhet med mange andre kor over hele Oslo. Her inne er altså stemningen 
ekstra nordnorsk, selv om vi befinner oss nærmere 80 kjøremil unna Nord-
Norges yttergrense mot Trøndelag i sør. Enda lenger er det til steder som 
Harstad og Vadsø, byene der et par av de eldste kormedlemmene en gang 

forlot på slutten av 1950-tallet. 
Det var under de tradisjonelle 
by- og bygdelagenes virkelig 
storhetstid, og av alle 
innflytterlagene i Oslo er 
Nordlændingernes Forening det 
aller eldste, stiftet av en gruppe 
ambisiøse nordnorske studenter 
allerede i 1862. Koret ble startet i 
1945, og har sitt utspring i den 
gamle, ærverdige foreningen. I 

Nordlændingernes forening samles fortsatt medlemmer for å spise boknafisk 
og torsk, og for å dele ut den årlige Petter Dass-medaljen til folk fra Nord-
Norge de mener har bidratt spesielt til «landsdelens utvikling». 
Fortsettelse i neste nummer. 
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Medaljer, mølje og musikk 
 

Gulla Nyheim Gramstad 
 

Da Nordlændingernes Forenings entusiastiske, tidligere, mangeårige 
formann Rigmor Eidem spurte meg om å skrive om årets torskemiddag 
med utdeling av Petter Dass medaljen, var det ikke nei i min munn. Det 
ble en deilig aften på trivelige Clarion Hotel Royal Christiania. 
Foreningens kor med sin eminente bulgarske dirigent Dimitar Borissov 
innledet friskt kvelden med nordnorske viser, som «Vejnte på en båt», 
«Fiskervise» og «Sjura»; og etter publikums respons kunne koret godt 
sunget litt mer med sine velklingende stemmer. Kvelden ble ledet av 
styremedlem Bente Holmstad, og mjuke lyder som smurte øret sørget 
Foreningens mangeårige innleide musikant for, nemlig Rolf Thuw.  
 
     Torsk med lever og rogn og mandelpoteter var bare topp, der jeg 
fikk bordplass ved siden av en litteraturinteressert Sverre Monssen, 
hvor vi mellom munnfullene av fersk skrei fikk snakket om både 
Hamsun og Hemingway, som vi begge har et mangeårig forhold til. Det 
var så vidt det var plass til lekker karamellpudding som vi fikk til 
dessert med kaffe.  
 
     Formann i foreningen, Dag Berg holdt en fin tale, før han delte ut 
Petter Dass medaljen og diplom i år til de to kjente nordlendingene, den 
samfunnsengasjerte sosiolog, politiker og forfatter Ottar Brox fra 
Torsken i Senja, og idehistoriker, journalist og forfatter Morten A. 
Strøksnes, finnmarking, fra Kirkenes. Begge har skrevet ei bok kalt 
«Hva skjer i Nord-Norge»; sist ut var Strøksnes i 2006. Brox skrev sin 
bok i 1966 i en tid hvor Norge var et mere fattig land, mens det er et rikt 
Norge Strøksnes tar opp til debatt. Begge nevnte bøkene i sine 
takketaler. Også at Strøksnes hadde fått tillatelse fra Brox om å bruke 
hans tittel.  
 
     Morten Andreas Strøksnes fikk i fjor Brageprisen og Kritikerprisen 
for sitt mesterverk «Havboka eller Kunsten å fange en kjempehai fra en 
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gummibåt på et stort hav gjennom fire årstider». Ei bok som jeg har lest 
i små doser av ren nytelse, full som den er av kunnskap, fortellinger, 
humor, mystikk, vågale sjøturer og mye mer. Boka er allerede solgt til 
16 land. Om du skal lese kun ei bok i år, så velg bort krimmen, som 
norsk litteratur flommer over av. Les heller «Havboka» og bli vis, i 
hvert fall enda visere om du er vis fra før. 
     «Barndomsminne fra Nordland» av vår alles Elias Blix ble sunget 
med trøkk, til Arvid Gramstads akkompagnement, før vi forlot salen 
etter en trivelig dans til smektende toner i natten; hvor vi kunne se det 
danse- og syngeglade ekteparet Randi og Birger Brodahl fortsette å 
svinge seg i valsen.  
     Vi gleder oss allerede til neste års torskegilde, og sier vel møtt alle 
sammen! 

  

Morten Strøksnes signerer Havboka til Gulla Nyheim Gramstad.  
Foto Arvid Gramstad

9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NFK synger på festen. Foto Hans J Kristensen
Rolf Thuv, vår kjære, flinke og 
koselige musiker.  F. R. Eidem 

Fra Årsmøte i Nordlændingernes Forening 4. februar 2016. F. R Eidem 
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Referat fra årsmøte i Nordlændingernes Forening 4.februar .2016 
 
Tilstede fra styret:  Dag Berg, Hans J. Kristensen, Tore Bjørkan, Per Henrik 
Kvitblikk. Martin Steiro, Bente Holmstad. Andre medlemmer: 9 stykker. 
. 
Godkjennelse av innkalling og saksliste: Godkjent. 
Valg av møtedirigent og referent, valg av 2 stk til å undertegne protokollen:  
Dir.: Dag Berg Ref: Bente Holmstad, Protokoll: Per H.’ Kvitblikk, Martin 
Steiro 
Årsberetning for år 2015:  
Årsmeldingen for 2015 fra styret godkjennes slik den foreligger. 
Tilleggskommentarer: »Torskeaften»: Misnøye med maten. Styret snakker 
med kjøkkenet før Torskeaften 2016. «Boknafiskaften»: Innslag av allsang og 
pianospill arrangert av Arvid Gramstad ble veldig godt mottatt. «Kulturaften»: 
Misnøye med foredragsholder. Dårlig lyd, uklar stemmebruk og avvik fra 
foredragets tema. 
Regnskap for år 2015 – inkl. Foreningens Faste Fond – i revidert stand: 
Regnskapet for 2015 godkjennes slik det foreligger fra regnskapsfører og etter 
anbefaling fra revisorene. Revisjonsberetningen godkjennes uten videre 
merknad. 
 Budsjett for år 2016: Dag Berg orienterte.  Årsmøtet viser til forslaget fra 
styret angående budsjettet for 2016. Årsmøtet viser til at Foreningen har 
oppsparte midler, men et medlemstall som går kraftig ned, noe som medfører 
reduserte inntekter. Årsmøtet slutter seg til budsjettforslaget, 
Orientering om NFK aktiviteter: Martin Steiro orienterte om diverse 
aktiviteter som koret har hatt i året som gikk. Rekruteringsarbeid har ført til at 
koret også har fått noen nye medlemmer. 
 Orientering om Stipendiefond og Legater: Jakob Leirskar orienterte. 
Renteutbyttet siste år var på kr.51.000, - Det ble tildelt 7 stipend á kr.4000,-  
-alle jenter frå Nordland. 
Innkomne forslag: Det vil bli avholdt medlemsmøte våren 2016 ang. evt. 
endring av §9 i foreningens vedtekter. (Kan/Skal foreningens styre bruke av 
foreningens fond og legats renter). 
Valg: Valgkomiteens fremlagte forslag til styrer og råd ble godkjent 
   
Årsmøtet ble avsluttet med servering av kaffe og kringle.  
Referent : Bente Holmstad 
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Hilsen til Nordlands Trompets lesere 
 
Stor takk for støtten jeg fikk fra Petter Dass’ og Fredrikke Tønder-
Olsens Stipendiefond i 2015! Det er alltid gledelig med positivt svar på 
legatsøknader, og når det kommer fra ”ens egne” oppleves det ekstra 
inspirerende og motiverende. 
 
Jeg har i studieårene 2013-2015 oppholdt meg i København, der jeg har 
studert orgelspill, formelt sagt master i utøvende orgel. Dette er et 
studium der øving og konsertering står sentralt, men det inngår også en 
masteroppgave og det var i den forbindelse jeg søkte om støtte fra 
Stipendiefondet. Masteroppgaven ble hetende ”Bringing the Orchestra 
to the Organ: Interpretative Choices in ”L’Ascension””. Kort fortalt er 
det en sammenligning av verket ”L’Ascension” (norsk: Himmelfarten), 
som finnes i to utgaver, en for symfoniorkester og en for orgel. Verket 
ble skrevet av den franske komponisten Olivier Messiaen (1908-1992), 
og skildrer Jesu himmelfart i vidt forskjellige satser. Disse to utgavene 
ble skrevet med flere års mellomrom, og det har lenge vært en generell 
oppfatning om at orkesterutgaven ble skrevet først, noe som ble 
motbevist i oppgaven, orgelutgaven kom først. De to utgavene har 
relativt store forskjeller seg i mellom, og arbeidet gikk så ut på å 
sammenligne og kategorisere disse. Oppgaven inneholder også litt om 
komponisten, og hans syn på orgelet som instrument, og orgelet kontra 
orkesteret. Jeg har på bakgrunn av dette gjort en CD-innspilling av 
verket, der jeg forsøkte å tilpasse tolkningen til det jeg hadde funnet ut i 
forarbeidet. Innspillingen ble gjort ved Musikkhøgskolen i Göteborg, 
der Göteborg Organ Art Center har gjort en rekonstruksjon av et orgel 
som er i samme stil som det Messiaen selv spilte på, fransk romantisk. 
 
Oppgaven og CD-innspillingen ble ganske vellykket og førte til flere 
oppdagelser og en ganske annen tolkning av verket enn et som er 
”tradisjonen” i dag. 
 
Jeg ble ferdig med studiet sist sommer og flyttet til Stockholm der jeg 
har begynt på en ny master, denne gangen i dirigering. Jeg har dirigert 
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kor i flere år ved siden av orgelspillinga, og det er utrolig flott å få 
muligheten til å jobbe mer og dypere med dette også! 
 
Tusen takk for støtten til masterprosjektet! 
 
Mvh. Espen M. Olsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Orgelet vedr. CD’en 

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 

Dirigent Espen M. Olsen 

7 

 

Årsmøte i FFF, Foreningens Faste Fond 8. mars 2016, Referat. 
Til stede: formann Rigmor Eidem, Randi Renø, Milda Leirskar, 
John-Arne Brennsund,   Ff: Sigurd Hânninen. 
 
Regnskap pr 31.12.2015, protokoll. Hovedstolen på Foreningens Faste 
Fond, FFF, er kr 572.799,40. Pengene er plassert i Pareto Bank. De ble bundet 
for tre år 06.02.2014, til en rente 3,8%. Tidligere formann i FFF, Arnfinn 
Kristensen, gjorde en god jobb da han i 2013 plasserte pengene i Pareto, først 
for et år, så for tre år. Godskrevne renter overføres hovedstolen. Regnskapet 
ble godkjent og protokollen undertegnet. Foreningens Faste Fond ble opprettet 
i 1919. Fondet ble grunnlagt med kr 6.000. De forutseende menn i styrer og 
råd, gjorde dette for å trygge foreningens økonomi. Henvendelser om midler 
til fondet, ble gjort til ”Nordlandske landsdelers mest formaaende mænd”. 
Disse ga penger og fondet kunne opprettes. 
07.02.2017 Pareto.  Den tre-årige avtalen i Pareto utløper 07.02.2017. Da 
må Fondsstyret ha forhandlet fram en ny og fordelaktig avtale for FFF. 
Årsmøtet ønsket å få undersøkt muligheten av at renter kan godskrives FFF pr 
31.12, i stedet for, slik som nå, pr 07.02 
Forslag fra Jakob Leirskar på oppretting/endring av § 9 i vedtektene og i 
Statutter for FFF. Dette gjelder bruk av renteinntektene av FFF. 
Årsmøtet mener at en liten gruppe må oppnevnes, bearbeide forslaget og 
sende det inn til styret ca 2 mnd før årsmøtet i februar 2017. I denne gruppa 
foreslår årsmøtet at Jakob Leirskar, forslagsstiller, og Rigmor Eidem, formann 
i Fondsstyret bør være med. 
Torskaften 5.3.2016.  Etter at Shippingklubben bygde om sin flotte 
restaurant til kontor, er Foreningen blitt noe husløs når det gjelder lokale til 
Torskaften. Årsmøte diskuterte en rekke forskjellige steder som kunne egne 
seg for Torskaften. Forslagene tas med til et kommende medlemsmøte. 
”Auksjon”.  Foreningen har fått 5 stk reklamemateriell, kulepenn, liten pk 
golfballer, First aid and care, med tanke på loddsalg, fra DnB. Det har ikke 
blitt noe loddsalg. Materiellet ble derfor ”auksjonert” bort på årsmøtet. Inntekt 
til foreningen: kr 250,- 
Vervekampanje. Årsmøte diskuterte også: ”Hvordan få flere 
medlemmer?” Forslaget ble en vervekampanje som legges ut på Foreningens 
Facebookside: Verv 5 medlemmer og vinn???. Forslaget legges fram for 
Hovedstyret. 
 
Oslo,  9.3.2016/ Rigmor Eidem Referent  


