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STYRET 2013 
”Formann”: Rigmor Eidem p 66 91 94 92 
Fagerveien 6, 1454 Fagerstrand  
E_post: rigmor.eidem@online.no m 90 61 72 35 
Nestformann xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Styremedlem: 
Karen Pedersen Berg p 22 14 25 74 
Lybekkvn. 10 C, 0772 Oslo m 90 23 58 36 
Styremedlem: 
Per Henrik Kvitblikk  m  97 57 67 76 
Haugerudhagan 80, 0673 Oslo 
E-post: kvitblikkph@gmail.com 
Styremedlem: 
Bente Holmstad p p67 13 27 93 
Brenneveien 12 B, 1339 Vøyenenga m 92015671 
E-post bente.holmstad@fagerborg.vgs.no 
Styremedlem: 
Martin Steiro    m 95 87 96 46  
Armauer Hansensgt.6, 0455 Oslo  
E-post martinsteiro999@hotmail.com 
Vara: Karl Solberg  m 91 35 43 41 
Kajaveien 32, 1430 Ås 
E-post: karlanna@online.no 
Vara: 
Anne-Marie Theodorsdatter m 90 91 27 01 
Gml. Drammensvei 40, 1369 Stabekk 
E-post kloemra@yahoo.no 
Arrangementskomitê: 
xxxxxxxxxxxxxx, leder p xxxxxxxxx 
Jørgen Markussen p 22 23 62 62 
Hjørdis og Arnfinn Thuv p 22 22 67 98 
Ernst Andersen p 95 77 32 55 
Bjørn Andreassen 62 97 11 35  m 90 52 97 17 
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 
Bankgiro : 8998.09.00224 Nordlandsbanken 
 

”Å eg minnest” 
Kr 350,-levert, kr 420,- m/post 
Overføres kto 8998.09.00224 

 
 
 
 
SANGKORETS STYRE 
Leder: Liv Karin Lande m 95 21 14 88 
Ravnkollbakken 30, 0971 Oslo 
e-post: livlan@online.no 
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: Martin L. Steiro p 95 87 96 46 
Armauer Hansensgt 6, 0455 Oslo 
e-post: martinsteiro999@hotmail.com 
Dirigent: Dimitar Borissov 
 
Koret har øvelse hver tirsdag 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. 69          18. årgang   juni 2013 

 
 
 
 

§ 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 

Fiskebåter ved havna i Kirkenes.  Foto Jostein Annaniassen 
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Redaktøren har ordet. Juni 2013 
Velkommen til det 151. året I Nordlændingernes 
Forening 
 
Egentlig er jeg ikke opptatt av været. Men denne 
gangen må jeg kommentere det: 
30 varmegrader flere steder i  
Nord-Norge i mai 2013??? 

Jeg så og så på alle badende unger og voksne, i aviser og på fjernsyn. 
Alle turister som var vinterkledd og måtte ”rane” butikkene for 
sommerklær. 
Det var artig. 
 
I dette bladet har vi et spennende intervju med to av våre unge 
medlemmer: Tone Dahle og Han Tore Steenholdt Christensen. Les det 
og kos dere over deres optimisme over at selvfølgelig skal 
Nordlændingernes Forening fortsette og at det er en viktig forening. 
Takk til intervjueren, vårt medlem, Ida Furnes Lauveng. Ida har for 
øvrig skrevet masteroppgave: ”Den særegne nordlendingen. Grenser, 
samhold og nordnorsk identitet i Nordlændingernes Forening” Det er 
interessant lesing og kan anbefales. 
Takk til Jostein Annaniassen og Bente Holmstad for bidrag. 
 
Vi hiver oss ut i sommeren og sees til høsten. 
Rigmor 
 
For ordens skyld: min e-post adresse på Facebook er: 
rigmor.lillian@gmail.com       www.Facebook.com/  
søk opp Nordlændingernes Forening 
 
 
Nordlændingernes Forening i Oslo   Nordlands Trompet 
Postboks 2645  St. Hanshaugen 0131 Oslo  Rigmor Eidem 
www.nordlaendingernes-forening.no   rigmor.eidem@online.no 
www.bblag.no     mobil 456 18 310 
www.nfkor.no 
Kontakt: Rigmor Eidem, 66919492, 906 17 235  e-post: rigmor.eidem@online.no 
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Petter Dass’ og 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.” 
 
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.” 

Tildeling  
Navn Utdannelse Kommune Beløp 
Aasen, Line elektroingeniør Rana 4 000  
Lyngra, Nora H. Lund siv.ing.-Marin Teknikk Andøy 4 000  
Pedersen, Linn Iren Act Now Rana 4 000  
Rødvand, Marie Faglærer-norsk og drama Rana 4 000  
Sjefstad, Kaja Konstanse medisin 6-årig Vega  4 000  

 
Arrangementer Høst 2013 - Vår 2014 
Nordlændingernes Forening 
Torsdag 26. september 2013  Ekstraordinært årsmøte i BBF 
Torsdag 17. oktober 2013  Kultturaften i BBF 
Lørdag 9. november 2013  Boknafiskaften på Engebret 
Søndag 5. januar 2014  Juletrefest i BBF 
Lørdag 1. mars 2014   Torskaften i Odd Fellow 
Fredag 2. mai 2014   Pubkveld på Fridtjof 
Nordlændingernes Forenings Kor 
Se egen hjemmeside: www.nfkor.no 
 

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 
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en modningssak det å bry seg 
om sitt opphav og sin identitet, 
mener de. Derfor kan det være 
vanskelig å få med de helt unge. 
De kan likevel fås med, mener 
Tone: Vi må vise begeistring! 
Begeistring over nordnorsk 
natur, kunstnere, historie, kultur 
og dialekt. Da vil vi kunne få 
med flere medlemmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oslo, 6.6.2013, Ida Furnes 
Lauveng 
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Referat fra årsmøte i Nordlændingernes 
Forening 

 
Torsdag 07.02.2013,   kl 18:30 21:30 

 
Tilstede fra styret:  Rigmor Eidem, Mia Danielle Movik, Per 
Henrik Kvitblik, Bente Holmstad, Gunvor Ludvigsen, Karen 
Pedersen Berg  
Andre oppmøtte:     13 stk.  Til sammen 19 stk på årsmøte 
 
Saksliste og vedtak: 
  
1. Godkjennelse av innkalling og saksliste: Godkjent. 

 
2. Valg av møtedirigent og referent, samt 2 stk til å 

undertegne protokoll:  
Møtedirigent: Per Henrik Kvitblik 
Referent: Bente Holmstad 
Undertegne protokoll: Tore Bjørkan og Jørgen Markussen. 
 

3. Årsberetningen for år 2012:   
Vedtatt etter diverse tilføyelser/forandringer: 
Torskeaften 2012:Tilsammen 49 stk .deltok (tilføyelse). 
 Markering av NFs 150 års jubileum: I linje 2 sløyfes dato ang. 
‘torsdag 11.10.2012’ 
NFs 150 års jubileum. – Arrangementet: I linje 3 byttes ordet 
‘jubileet’ ut med  ‘jubileumsarrangementet’. 
 Presse og info.: Formannen ble intervjuet (tilføyelse i linje 3). 

       Helgelands Blad og Nordlys (tilføyelse i linje 7). 
Servering:Maten var god. Betjeningen og servicen også 
(tilføyelse).. 
Underholdning:Steinar Aas orienterte om boka og formannen 
holdt en nydelig festtale på rim m/billedkavalkade fra 
Nord Norge(tilføyelser under punkt 6). 
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NFs jubileumsbok: Boka selges via styret i NF, formann og 
bokkomiteen v/Arnfinn Kristensen, Oluf Danielsen.  Jakob 
Leirskar og Gunvor Ludvigsen(tilføyelse). 

 
4. Regnskap for 2012 – inkl. Foreningens Faste Fond – i 

revidert stand:     
Godkjent. 
 

5. 150 års jubileet. Regnskap: Godkjent. 
 

6. Budsjett for år 2013:Godkjent. 
 

7. Orientering om korets aktiviteter:  
Birger Brodal orienterte. Det blir avholdt årsmøte 19.03.2013. 
Pr.dd. har koret 24 aktive medlemmer og 8 er  permitterte. Ny 
dirigent fra Bulgaria, med musikkutdannelse, er ansatt på prøve. 
Nye kormedlemmer er ønskelig. 

 
8. Orientering om Stipendiefond og Legater:  

Jakob Leirskar orienterte.  
Fondene er samordnet og det er delt ut 7 stipend á kr.4000,- til 6 
unge jenter og 1 gutt fra Nordland. 
 

9. Innkomne forslag: Ingen. 
 

10. Valg: 
Formann/Nestformann:  
Rigmor Eidem går av som formann etter 10 år.  
Pga. vanskeligheter med å finne nye kandidater, utsettes valg av 
formann og nestformann til ekstraordinært årsmøte 26.september 
2013 
Rigmor sa seg villig til å fortsette som setteformann med ansvar for 
det administrative arbeidet fram til ny formann er på plass. Hun 
beholder de fullmakter hun har hatt inntil da. 
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ville ønsket å være medlem om 
de kjente til Nordlændingernes 
Forening, er å knytte seg til 
kunstnere og kjente nordnorske 
personligheter. Tone foreslår å 
innføre æresmedlemsskap til 
kjente nordlendinger. Det 
gjelder å vise dem at de har 
nytte av å knytte seg til oss, 
gjennom at de får muligheten til 
å vise frem kunst, få solgt 
verker, spille på arrangementer 
eller lignende. Og så får 
foreningen litt oppmerksomhet, 
vi trenger noen nordnorske 
ambassadører for foreningen. 
Hun mener også at vi kan 
utvide konseptet med 
kulturaften og ha kvelder med 
utstillinger av kunstnere, 
servering av vin og muligheter 
for å kjøpe kunst. Etter et glass 
vin er det sikkert mange som 
ville kjøpt kunst som ”naboen” 
har laga, sier Tone. Han Tore 
legger til at man kan hjelpe 
unge nordnorske kunstnere frem 
på den måten.  
 
Han Tore ønsker også å ha 
arrangementer der man holder 
liv i nordnorske tradisjoner og 
lærer nordnorsk håndverk som 
holder på å gå i glemmeboka. I 
tillegg kunne man arrangert 

matkurs der man lærte å lage 
nordnorske retter. Tone og Han 
Tore snakker om kjøttmølje 
med sirup og flatbrød, måseegg, 
selkjøtt. Tone foreslår å ha 
maritim tapas, der alle gjestene 
tar med en sjømatrett hver. Hun 
synes også det høres ekstra 
koselig ut å ha slike 
arrangementer hjemme hos 
noen. Det er typisk nordnorsk å 
invitere folk hjem til seg, ikke 
bare møtes ute.  
 
De to har mange flere forslag til 
foreningen og er klare for å ta i 
et tak selv. De har sterke 
følelser for Nord-Norge og 
respekt for foreningen som har 
holdt stand i så mange år. Det er 
viktig å holde den levende, 
mener de. Og de savner nærvær 
med andre nordlendinger, man 
føler seg ekstra hjemme 
sammen med dem. Vi har en 
felles kulturforståelse, sier de. 
Vi forstår hverandre og har 
felles humor. Også det å være 
på hils på en ordentlig måte er 
så viktig, forklarer Han Tore. 
Da slapper jeg av med en gang. 
I Oslo føler de at de blir så like 
alle andre, derfor har de et 
behov for å dyrke sin 
annerledeshet. Men det er også 
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man tolker andres utspill – som 
mobbing eller som humor. 
Kanskje det er en av grunnene 
til at færre føler et behov for å 
være medlem i foreningen, at 
det er mindre motstand i 
samfunnet ellers. Tone mener at 
det derfor er viktig å 
tydeliggjøre hva foreningen står 
for og hvor morsomt man kan 
ha det der. Han Tore er enig – 
og mener at fordommene 
kanskje er mindre nå på grunn 
av at vi har hatt noen markante 
lederskikkelser som har vært 
nordlendinger. I tillegg til at 
pakistanernes innkomst bidro til 
å fjerne fokuset fra 
nordlendinger. Og svenskenes 
innkomst gjorde det lettere for 
pakistanerne, legger han til. 
”Jeg begynner å ane at du har 
noen fordommer mot 
svensker!” ler Tone. 
 

 
Tone Dahle 

 
Tone og Han Tore har mange 
ideer til arrangementer og 
utviklingsområder for 
foreningen: støtte til båten 
Børøysund, nordnorsk 
filmkveld, nykomlingkveld, 
matkurs og mer uformelle 
møter i folks hjem. Men det 
første tiltaket, mener Tone, er å 
utvide pubtreffet til mer enn en 
gang i året. Kanskje hver måned 
eller hver andre måned, foreslår 
hun. Han Tore er helt enig. Han 
vet om flere foreninger som har 
månedlige treff, og mener det er 
viktig for samholdet i foreninga. 
Tone tror hyppige treff vil 
kunne bidra til at medlemmene 
får en sterkere tilknytning til 
foreninga og dermed ønsker å 
bidra på flere måter – sitte i 
styret, invitere på treff hjemme 
hos seg og engasjere seg på 
andre måter. Hyppige pubtreff 
kan være inngangsporten til en 
mer levende forening og gjøre 
det lettere å innføre nye 
arrangementer med mer 
innhold. Slik kan man også lett 
rekruttere nye medlemmer.  
 
Et annet tiltak for å gjøre 
foreningen mer kjent, for de er 
begge overbevist om at flere 
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Styret: Mia Danielle Movik og Gunvor Ludvigsen går ut. Forslag for 
resten av styret vedtatt. 
Arrangementskomite: Forslag vedtatt. 
Redaksjonskomite:     Forslag vedtatt. 
Medaljeråd: Arnfinn Kristensen går ut og Rigmor Eidem kommer 
inn for 4 år. 
Valgkomite: Arnfinn Kristensen går ut og Rigmor Eidem kommer 
inn for 2 år. 
   
 

 
En tenksom stund,. etter årsmøtet, etter lapskausen… 

Nydelig lapskaus som avslutning på årsmøtet 
 
Oslo, 12.mars 2013 
 
Bente Holmstad     Tore Bjørkan Jørgen Markussen 
(Referent) 
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En levende forening 
En ”forgubbet” forening, sa 
NRK om Nordlændingernes 
Forening. Men nå har vi flere 
unge medlemmer. Vi møtte to 
av dem på Majorstuen til et 
glass vin og en prat om 
foreningens fremtid og hvordan 
treffe flere unge. De bugner 
over av ideer om hvordan gjøre 
foreningen mer aktiv og 
attraktiv for nye medlemmer. 
 
Tone Dahle og Han Tore 
Steenholdt Christensen ble med 
i foreningen på siste pubtreff. 
Han Tore, fra Tromsø, hadde 
blitt tipset om foreningen av en 
tidligere sanger i koret, fant 
foreningen på nettet og møtte 
opp på pubtreff. Tone, som er 
fra Evenskjær, hadde vurdert å 
bli medlem i lang tid, etter tips 
fra sin nordlandspatriotiske far. 
Hun hadde ringt Rigmor og 
fortalt at hun ønsket å bli 
medlem i foreningen. 
”Velkommen hjem”, var 
Rigmors svar, og Tone brast i 
gråt. Nå er de begge engasjerte i 
å få med flere fra deres egen 
aldersgruppe, fordi de setter pris 
på den store variasjonen i 

medlemsmassen. Flere pubtreff 
er deres første råd. 
 
Tone og jeg sitter på 
restauranten når Han Tore 
kommer, sier takk for sist og gir 
Tone en klem. De møttes på 
pubtreffet for en måned siden 
og kjenner hverandre ellers 
ikke. Det er typisk nordnorsk, 
sier de. En østlending ville ikke 
hilst så hjertelig etter første 
møte. Det er blant annet dette 
de savner i Oslo, og som de 
ønsker å finne i foreningen. 
”Det er bare to timer med fly til 
Tromsø, men jeg får på meg 
oslobrillene i dét jeg går ut av 
flyet på Gardermoen”, forteller 
Han Tore. Han går inn i 
storbyens anonymitet, men 
savner fellesskapet han føler i 
Nord-Norge, der han kan kikke 
rundt seg og se kjentfolk og slå 
av en prat. Tone forklarer at 
nordlendinger har en avslappet 
måte å være på. Det tar mye 
kortere tid før hun inviterer med 
en bekjent på kaffe. Her føler 
hun at hun blir sett litt rart på 
når hun gjør det. 
 
Det har også noe med røtter, 
historie og geografi å gjøre, 
forklarer de. Hvis en 
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nordlending møter på en annen, 
spør hun med en gang hvor han 
er fra. Da finner de fort ut at de 
har ting til felles – steder og 
bekjente. Men fellesskapet går 
også på tvers av de tre 
nordligste fylkene – den felles 
historien, felles kulturen, det 
harde livet som har vært der, 
man har overlevd mye og mistet 
mange. Og kulturforståelsen er 
viktig, sier Han Tore. Tone 
nikker. Han Tore forteller om 
kulturforståelsen i Fredrikstad, 
der de har en felles humor og en 
felles stolthet rundt skikkelser 
som Raymond og Harald 
Schwart. Slik er det også i 
Nord-Norge, med Oluf og Kari 
Bremnes og andre store 
skikkelser som samler folk og 
er en kilde til nordnorsk 
stolthet. 
 
Foreningen har altså en viktig 
sosial funksjon for Tone og Han 
Tore – der kan de møte andre de 
kan slappe av sammen med og 
møte folk de ellers ikke ville 
blitt kjent med. Han Tore 
ønsker også at foreningen skal 
kunne bidra til å bevare den 
nordnorske dialekta. Det er en 
viktig del av deres identitet, 
mener han. Jeg spør om de 

opplever at folk sørpå ikke 
forstår dem. Begge har historier 
om at de ikke har blitt forstått 
og har måttet gjenta det de sa, i 
banken, på trikken, i Tones 
tidligere arbeid på et 
sentralbord. ”I Oslo lønner det 
seg å snakke svensk”, sier Han 
Tore.  
 

 
Han Tore Steenholdt Christensen 
 
Ellers har de ikke møtt på 
mange fordommer om 
nordlendinger. Men i militæret 
har alle en tendens til å snakke 
nordlending når de skal være 
morsomme, forteller Han Tore. 
Tone mener at det vil hun ta 
som et kompliment, folk ser på 
nordlendinger som morsomme. 
Det handler litt om hvordan 


