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Her er en liten hilsen for 
å lyse opp i en 
mørketid! 
Bildet er tatt i august 
2006 av Mads som jeg 
er onkel til.  Det viser 
Durmålsvatnet i Korgen 
med Okstindane og 
Okstindbreen i 
bakgrunnen. 
Den høyeste tinden er 
Oksskolten som rager 
1916 meter over havet 

og er Nord-Norges høyeste fjell. Jeg har hatt mange fine turer opp på breen og 
vært oppe på Oksskolten. Den ble besteget første gang i 1900. Fra toppen kan 
du se langt ut mot kysten når været er klart om høsten. Okstindbreen er et 
yndet mål for de som er glade i fjellet.  
 
I årene rundt 1900 ble en finn som het Klemet brukt som guide på breen. 
Klemet kom til Korgen rundt 1890 etter å ha rømt fra Sverige der han trodde 
han hadde drept en mann - noe som senere viste seg ikke å være riktig. Han 
bodde 20 år under en heller i forlengelsen av Leirskardalen sammen med kone, 
6 barn og to kyr. Det ble fortalt at når han var guide på breen gikk han bakerst i 
tauet som ble brukt som sikring. Han gikk med kniven løs i sliren for å kunne 
kutte seg løs dersom de andre falt ned i en sprekk. 
Slapp av i julestria med et beroligende bilde fra sommerfjellet!  
En julehilsen fra Odd Bjørnar Øren 

§ 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 

 
Okstindan. Foto Mads Fjeld 
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Formannen har ordet.  Desember 2006 
 
Hvorfor være medlem i  
Nordlændingernes Forening? 
 
Ja, hvorfor?? 
 
Fordi det er hyggelig å prate kjenning 

Fordi det er hyggelig å få nye venner 
Fordi vi skaper et fellesskap når vi blir venner og godt kjent med hverandre 
Fordi når alle etter hvert blir kjent med hverandre, får vi et trygt sted å være. 
Fordi vi kan skape et møtested med alle former for kultur. 
Fordi vi kan la unge kunstnere, både fra Nord-Norge og ellers i landet, ha et 
sted hvor de kan opptre på sin ferd mot en fin karriere. 
Fordi vi kan være et fjell av folk som kan gå på arrangementer når kunstnere 
fra Nord-Norge holder forskjellige konserter, forskjellige utstillinger og andre 
ting. 
Fordi dette skaper et fellesskap mellom nord og sør. 
Fordi vi med mange og aktive medlemmer kan ha mange forskjellige 
møteplasser og arrangementer. 
Fordi barn og barnebarn her får nye venner i et fast miljø. 
Men først og fremst, et fint sted med mange venner. 
 
Derfor!! 
 
Hjertelig velkommen til alle nye medlemmer vi har fått. Vi 
gleder oss til å bli kjent med dere. 
Dette er siste nr av Nordlands Trompet for 2006. Takk for alt hyggelig 
samvær, takk til alle som har hjulpet til med alt det vi holder på med.  
 

VELKOMMEN 2007 
 
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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VELLYKKET BOKNAFISKAFTEN PÅ MAUDS 

Nordlændingernes Forenings Boknafiskaften på Mauds lørdag 25. november 
ble en kulinarisk og kulturell festaften. Boknafisken, som var flybåren fra 
Lofoten, var akkurat slik den burde være, og tilbehør og servering utmerket. 
De vel 40 boknafiskelskende medlemmene var tildelt et eget rom og kunne 
spise og samtale uten å bli forstyrret av andre gjester. Stemningen var høy, 
maten smakte fortreffelig og vin, akevitt og andre fluider stimulerte ganen. 
Som Petter Dass i sin tid satte pris på god mat og drikke, så gjorde også vi det. 
Og sangen runget, en fiskervise – ”det hender sig ofte een Mand paa sin 
Tofte”- på 16 vers, ble sunget i 2 vendinger. 
Det kulturelle innslaget var ved leder av Petter Dass-museet på Alstahaug, 
Ivar Roger Hansen, som fortalte og viste bilder fra det storslåtte 
museumsanlegget på Alstahaug. I fjellet mellom kirka og sjøen er det sprengt 
ut og bygd et museum inneholdende bibliotek, gallerier, møterom, spiserom 
og mye annet. Til jubileumsåpningen 16. juni 2007 skal alt være ferdig 
utbygget, inn og utvendig. 
IRH understreket den store betydning Petter Dass har hatt for landsdelen både 
som prest og dikter. Det første bispesete i Nord-Norge var på Alstahaug. Kjent 
er jo også salmene til Petter Dass, og den fremste av dem alle ”Herre Gud, ditt 
dyre navn og ære.”. IRH sang og leste noen av Petter Dass sine dikt og ble 
akkompagnert av sin datter, Ida Kristine Hansen, på fiolin – vakkert og dyktig 
fremført. 
Det ble en fin kveld med input for både kropp og sjel.   
  Oluf 
 
 
 

 
Ivar Roger Hansen, leder av Petter Dass-museet og Ida Kristine 
Hansen, fiolin, mottar Nordlændingernes Forenings pins 
Foto: SG 
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Adventskonsert i Frogner Kirke med  
Nordlændingernes Forenings Kor under sin  

dirigent Harald Bakkeby Moe. 
 
En godt besøkt Frogner Kirke fikk en stemningsfull første søndag i advent. 
Nordlændingernes Forenings Kor, med solistene Bjørn Sigurd Glorvigen, Odd 
Bjørnar Øren, sang, Jonas Haltia trompet og Bjørn Kleppe orgel, var på sitt 
beste og ga oss de gamle og kjære julesangene, sammen med nytt stoff av 
både Faurê og Viviani. 
Dirigent Harald Bakkeby Moe, ledet koret med sikker hånd, og da hele 
menigheten tilslutt reiste seg og sammen med koret sang Deilig er Jorden, var 
alle hjertene glade. En fin stund. Rigei 
 

 
 
 

Annonse grafisk svolvær 

 
Nordlændingernes Forenings Kor i Frogner kirke. Første søndag i advent 
Foto: RE 
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Juletrefest 
 

Lørdag 6. januar 2007, kl 16:00 
i Oslo Sjømannsforenings lokaler, Kronprinsensgt. 1 

 
Vi går rundt juletreet 

Vi synger våre kjente julesanger 
Ungene får leke, og vi voksne blir kjent med hverandre. 

Det blir boller og brus, kaffe og julekaker 
 

Og så kommer tryllekunstneren… 
Og kanskje kommer julenissen???... 

 
Hjertelig velkommen alle med barn og barnebarn 

og venners barn og barnebarn, og alle oss store barn 
Gratis inngang 

 
 
 
 
 
 

 
Juletrefest i  
Nordlændingernes Forening 
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TIVOLI, 
mer enn karuseller, mas og ungeskrik. 

 
Tivoli i desember er millioner av 
lyspunkter, kunstnerisk dekorert 
på trær og bygninger. Det er 
julegater med boder fylt av 
brente mandler, stekte 
epleskiver, juledekorasjoner, 
juleøl og julegaver. 
Hyggelige danske nisser hilser 
deg velkommen og får deg til å 
føle at julen aldri har vært så 
vakker og spesiell som akkurat i 
år. 

Restaurantene er åpne og serverer flæskesteg og and. Slår man seg løs og 
glemmer kaloritelling og dagen derpå, har man det bare ”dejlig”. 
For bare få år siden stod hele Tivoli for fall. Københavns landemerke var ved 
å gå konkurs. 
Så dukket det en mann opp ingen ville trodd kunne redde det hele. 
En tidligere Christianabeboer, som lenge hadde levd på samfunnets rand, fikk 
hjelp til selvhjelp. Han tok en økonomisk utdannelse og tilbrakte noen år i 
Amerika. Da det så som verst ut for Tivolis eksistens, ble han ansatt, - og han 
tenkte nytt. 
Han åpnet forlystelsesstedet i vintermånedene og gjorde det om til et hav av 
nostalgi; lys, lykter, musikk og juleglede. 
I dag går Tivoli med overskudd, - og mange turister reiser til København for å 
oppleve julestemningen på dansk. 
Og det er umulig å ikke la seg rive med. Du spaserer rett inn i H.C.Andersens 
eventyrverden. Hjerte, smerte, lengsel, - men alt blir bra til slutt. 
 
Om man besøker København bare for å gå i Tivoli nå i førjulstiden, blir man 
ikke skuffet. 
Ellers har jo byen som kjent mye å by på. Julebordene er dekket hos Illum og 
Kongelig Porsellæn. I Strøgets sidegater får du alt du ønsker deg. Alle sanser 
blir pirret.  

 
Tivoli. Foto Astrid Jensen Radenbach 
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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 2007 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 2007 
 

Arrangementer Vår 2007 
Nordlændingernes Forening 
Lørdag 6. jan 2007  Juletrefest. Sjømannsforeningen 
Torsdag 8. feb 2007  Årsmøte. BBF 
Lørdag 10. mars 2007  Torskeaften. Odd Fellowgården 
 
Nordlændingernes Forenings Kor 
3. desember 2006  Adventskonsert i Frogner Kirke 
? desember 2006   Julekonsert i Sinsen kirke 
 

Idyll lørdag 28. oktober 
2006. Ersvikbukta med 
Børvasstindan og Bodø i 
horisonten. 
Foto: RE 
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med stod det ”Juleglæde, 
Nyttårsfred”. Ordet nyttårsfred var 
understreket, for det var jo fred 
alle ønsket seg. På et annet kort 
hadde en poetisk person skrevet 
”Kling no klokka, ring og lokka”, 
altså noen linjer fra en kjent 
julesang. Den vesle trekirka vår 
var okkupert av tyskerne og bl.a 
brukt til stall. Det var ingen klokke 
der som kunne ringe jula inn. 
Skjønt kirkeklokkene hørtes ikke 
hjem til oss for kirken var så langt 
vekk, den stod helt nede i 
fjæresteinene, ytterst mot 
storhavet. 
 
Folk fra nabobygdene våre, ikke 
alle like støe i rettskrivingens 
kunst, sendte også julekort med 
hilsen og takk. Takk for sist, takk 
for at de fikk overnatte hos oss når 
storm og uvær gjorde det umulig å 
komme seg hjem med lokalbåten, 
eller dampen som vi sa. ”Takk for 
året 1943, måtte vi neste år møtes i 
fred” hadde en gammel mann 
skrevet på sin julehilsen til foreldra 
mine. 
 
Aller gjevest var kortene som kom 
sørfra, det var liksom noe spesielt 
med de. Ikke bare hadde de vært 
lenge underveis, men de var finere 
og hadde med seg et pust fra de 
store verden utenfor øya vår. 
 

I vår dataalder hvor folk sender e-
post til hverandre er det lett å 
glemme at det sitter mange gamle 
mennesker rundt om som venter på 
brev. Et brev som kommer i 
postkassen, et brev med fine 
frimerker på, kanskje fra utlandet 
det er noe verdifullt for dem. Et 
lite lys i hverdagen for en som 
kanskje ikke lenger kommer seg 
ut. Familienytt, noen linjer fra et 
barnebarn, en tegning eller et bilde 
vil alltid være kjærkomment. Selv 
har jeg en pennevenninne på over 
90 år. Vi utveksler siste nytt, litt 
sykdomsprat, men ikke mye. Mest 
om våre siste håndarbeider, 
matoppskrifter, avleggere osv. Det 
er utrolig givende å få brev fra 
denne damen, som hører dårlig, 
men som er en kløpper til å skrive. 
Det er lettere å skrive enn å høre i 
telefonen, mener hun. 
 
Så min bønn til alle dere som i 
stedet for å ta en rask telefon, sett 
dere ned en halvtime en kveld og 
skriv noen linjer til noen i familien 
som sitter alene og venter på 
livstegn. 
 
Lykke til 
Hilsen fra Åshild 
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Og selv om den danske kronen er høy, kan vi likevel spise bedre og drikke 
mer enn i Norge. 
Nordmenn er ansett som Skandinavias ”rikinger” i Danmark. Vi blir godt 
behandlet og er spesielt gjerne sett fordi vi ikke er svensker... 
 
Tivolis suksess er for noen et bilde på den snuoperasjonen hele Danmark 
gjennomgikk på  
1990-tallet. Fra å være en sosialstat hvor mange snudde på krona og regnet ut 
om det lønte seg å være arbeidsløs eller ikke, til å bli et innovativt land med 
verdenskjent teknologi og design, og en fremtidstro som har gjort landet 
attraktivt for internasjonale investorer. 
 
Heldigvis har danskene likevel beholdt sin jovialitet og sitt gode lynne. Når 
man har lært å omgås med deres redevendinger, direkte talemåte og deres 
humor, kan man 
”riktig hygge seg” her 
nede. 
 
Mediene skriver ofte 
om innvandrere som 
synes det er blitt 
vanskeligere å være 
utlending i Danmark. 
Et viktig tema som 
beskjeftiger de fleste. 
Danskene vil ugjerne 
fremstå som 
fremmedfiendtlige og 
usosiale. Det ligger i 
deres sosiale identitet 
å være åpne og vennlige mot fremmede. 
Vel, vel. Dette er et tema vi lar politikerne ta seg av nå. Vi andre velger å 
kaste oss inn i forventningenes forlystelser og tillater oss en stakkers stund å 
hengi oss til reklamens forlokkende utsagn; ”Det er dejlig å være norsk i 
Danmark”. 
Akkurat nå føles det også slik. 
God jul. Hilsen Astrid 
 

 
Tivoli. Foto Astrid Jensen Radenbach
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Petter Dass-museets åpning 16. juni 2007 
Som skrevet i tidligere nummer planlegger Nordlændingernes forening 
tur til åpningen av museet den 16. juni 2007. Planene er: 
Avreise Gardermoen fredag 15.06.2007 kl 14:10 
Ankomst Sandnessjøen   kl 16:50 
Avreise søndag 17.06.2007   kl 19:39 
Ankomst Gardermoen   kl 22:10 
Flypriser t/r ca kr 2.400 
 
Overnatting, 2 netter på Belsvåg Gård ca kr 1.000 
Åpning av Petter Dass-museet lørdag 16.06.2007 
Felles middag lørdag kveld på Tjøtta Gjestegård 
Felles utflukt søndag formiddag med lunsj, før avreise til flyplassen. 
 
Påmelding innen 20. desember 2006 til: 
Rigmor Eidem, tlf 66919492, 906 17 235 
e-post:  rigmor.eidem@c2i.net 
 
For mer informasjon om museet se: www.petterdass.no 
 
Bli med og opplev Alstahaug og Petter Dass sitt rike. 
 
Det er også mulighet til å ta flere dager langs den vakre 
Helgelandskysten. Og er det noen som reiser på egenhånd – vennligst ta 
kontakt og bli med på felles middag på Tjøtta Gjestegård 
 

7 

 

JULEPOST OG ANNEN POST 
 
Den grønne kurven med juleposten 
for i fjor er tømt og satt bort for 
denne gang. Nesten hver dag i 
desember kom det julehilsener fra 
fjern og nær. Noen ble lest med en 
gang, men de fleste ble lagt i 
kurven og lest høyt på julaften. Og 
nå har jeg tatt et siste overblikk 
over kort og brev, og noen 
dataproduserte familiesagaer med 
og uten bilder. Sistnevnte har det 
blitt en del av de siste årene. 
 
Neste 1. søndag i advent hentes 
kurven ned fra loftet igjen og jeg 
starter min produksjon av 
julehilsener. Litt vemodig var det å 
stryke to av navnene i 
adresseboken min. To gamle 
familiemedlemmer på 93 og 88 var 
gått bort i året som gikk. Den ene 
var min tante i Edinburgh som 
etter 60 år der borte enda husket på 
familien i Norge og trofast sendte 
kort til jul, eller tok en telefon til 
oss. Vi savnet hennes julehilsen i 
år. 
 
Det andre familiemedlemmet fra 
en liten øy i nord, sendte også sin 
julehilsen hvert år, de siste årene 
var det hennes datter som skrev for 
henne, og slik ble tradisjon og 
familiebånd styrket. 
 

Vår tids julekort er flotte, med 
både glitter og stas, ja det finnes 
kort med julemelodier som blir 
spilt når man åpner kortet. Min 
barndoms julepost var nok i 
atskillig mindre omfang enn 
dagens, men kortene ble lest høyt 
og sett på som noe fint og 
verdifullt. De aller fineste kortene 
var ”glanskortene” som vi 
jentunger samlet på og la i fine 
esker. 
 

 
Under opprydding i mitt 
barndomshjem for noen år siden 
fant jeg en eske med julekort fra 
krigens dager. Og minnene om 
krigsjulene kom for meg der jeg 
satt på mitt gamle rom og mimret. 
 
Tekstene på kortene var også 
ganske forskjellig fra det vi skriver 
i dag. Det var en dypere mening 
med de. På et av kortene jeg satt 


