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STYRET 2015
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:
Tore Bjørkan, tlf 99 56 13 22
Rosenlundveien 13, 1406 Ski
E-post: tore.bjorkan@hotmail.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@fagerborg.vgs.no
Styremedlem:
Martin Steiro m 95 87 96 46
Armauer Hansensgt.6, 0455 Oslo
E-post martinsteiro999@hotmail.com
Vara: Bodil Johansen tlf 97 51 53 63
Etterstadsøetta 87 A, 0660 Oslo
E-post: bodjohg@online.no
Vara:
Laila Davidsen, tlf 91 14 37 15
Biskop J. Nilssønsgt. 24, 0659 Oslo
E-post laila.davidsen@getmail.no

Arrangementskomitê:
Hans J. Kristensen, tlf 46 95 02 05
Ellen Gro Kristoffersen, tlf 41 68 38 79
Han Tore Christensen tlf 95 83 36 60
Linn Gluggvasshaug, tlf 91 53 48 39
Oluf Danielsen tlf 99 36 85 47
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

NORDLANDS
TROMPET

Returdresse:
Nordlændingernes Forening
Postboks 2645 St Hanshaugen, 0131 Oslo

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

Organ for Nordlændingernes Forening
Nr. 78

Stiftet 11. oktober 1862
20. årgang

September 2015

§ 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

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

Vårt Nord-Norge. Fylkesgrensa. 14.08.2015

Internettadressen er: www.nordlaendingernes-forening.no

foto: Rigmor Eidem

Org nr 983 712 673
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Formannen har ordet. September 2015
Sumaren er no vorten avløyst av haust. Lagsdrifta er
no som snått byrja å koma i gjenge att. I vekene
framover skal me skipa til Kulturkveld og
Boknafiskaften, høvesvis 7. oktober og 7. november.
Nordlændingernes Forening slit med nyrekrutering og
styret tek i mot alle gode framlegg til korleis me skal
nå ut til nye gruppor som ynskjer samhug og
fellesskap med folk for Nord-Noreg. Me ser at andre
lag òg slit, men det er nokre lag som held skansen. Det er då greidt å få
kontakt med dei ulike laga, og få kunnskap om det er noko som er sams for
dei som slit og dei som maktar å få nyrekrutering. Då kann me vonlegvis finna
ein formel for kva som skal til for å få med nye medlemer og serleg dei i frå
litt yngre generasjonar enn dei som dominerar medlemsliste no. Styret hev fått
innspel på at mange tykkjer tilskipingane kostar for mykje. Det seier seg sjølv
at det kostar å skipa til Torskaften, Boknafiskaften og kulturkveldar, og laget
må setja "tæring eller næring", men styret vil sjå på prisnivået. I år vil me difor
prøva om oppslutninga om tilskipingane våre vert større om prisen vert sett litt
lågare.

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.”

Søknadsfrist for 2015 går ut 1.nov i år.. Legatstyret behandler
innkomne søknader og resultater ned navn på som får stipend, vil
foreligge i januar/februar 2016. Søknader sendes til Rigmor Eidem,
Fagerveien 6, 1454 Fagerstrand, e-post: rigmor.eidem@online.no

Arrangementer Høst 2015
Nordlændingernes Forening

Onsdag 7. oktober 2015

Kulturaften, Oslo Militære
Samfund
Boknafiskaften, Engebret

Som styret lova på årsmøtet tidlegare i år, ynskjer me å setja fokus på
hendingane i Nord-Noreg for 75 år sidan denne husten. Kulturkvelden vil i år
difor ha hovudfokus på innsaten til fiskeflåta under kamphandlingane rundt
Narvik i 1940 og evakueringane etter at norske og allierte styrkar makta å jaga
tyskarane opp til Bjørnfjell.

Lørdag 7. november

Boknafiskeaften hev lang tradisjon i laget, og i år som i fjor skipar me til
Boknafiskaften hjå Engebret Cafe ved Bankplassen. Eg trur me kann gleda oss
til eit godt måltid og god stemning. Styret ynskjer alle ei god haustid og vonar
flest mogelege fær høve til å koma på Kulturkvelden og Boknafiskaften.
Vensam helsing

Kjære alle medlemmer. Husk å logge dere inn på www.facebook.com

Dag Berg formann

Til dere som ikke har betalt kontingenten for
2015: Det er sikkert bare en forglemmelse. Vi vil
så gjerne ha dere alle som medlemmer.

Nordlændingernes Forening i Oslo
Postboks 2645 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
www.nordlaendingernes-forening.no
www.bblag.no
www.nfkor.no
Kontakt: Rigmor Eidem, 66919492, 906 17 235

Nordlands Trompet
Rigmor Eidem, 906 17 235
rigmor.eidem@online.no
Ida Furnes Lauveng, 478 43 081
i.fulau@gmail.com
e-post: rigmor.eidem@online.no

Nordlændingernes Forenings Kor

Onsdag 7. oktober 2015

Kulturaften. OMS

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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Fritiden ble bruk til turer i
Nordmarka eller som aktiv i
Bygdeungdomslaget med dans
eller medlemsmøter med
foredrag. Her møtte hun også
sin mann som også var
innflytter.
Tante Åshild flyttet etter hvert
til sin manns familiehjem på
Stathelle i Telemark som de tok
over og etablerte seg i med
svigermor, katt, hund og etter
hvert også to sønner.
Hun tok videreutdanning
innenfor bedriftshelsetjenesten
og jobbet innenfor petrokjemien
i Hydro Rafnes.
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Da det viste seg at onkel Arne
hadde Parkinsons sykdom kom
tantes kunnskap om pleie og
omsorg godt til nytte for i de 16
årene det tok med en gradvis
forverring av sykdommen og til
han døde, var det i all hovedsak
hun som stelte for ham.
I 2013 fikk hun selv hjerneslag,
noe som setter mange
begrensninger for skriving,
strikking og andre aktiviteter,
men hun har fortsatt en genuin
hukommelse og et arsenal av
historier på lager.
(Skrevet av brordattra, Guri
Abelsen, 13.07.15)

KULTURAFTEN
ONSDAG 7. OKTOBER 2015, KL 17:30
I
Oslo Militære Samfund, Myntgata 3, 0151 Oslo
Program
”Ivar Enoksen frå
Flakkstadvåg på Senja vil
halda føredrag om
innsatsen til fiskeskøytene
under andre verdenskrig og
fortelja litt elles om stoda
for litt over 75 år sidan i
Nord-Noreg” forteller forman Dag.
Nordlændingernes Forenings Kor synger.
Gratis inngang
Bar, kaffe, kake fås kjøpt.
For påmelding og spørsmål: Dag H. Berg 909 73 539,
Per Henrik Kvitblikk, 975 76 776, Bente Holmstad, 920 15 671

Hjertelig velkommen
Plaststoler i Saltenfjorden. En sommer er over, vi ses igjen neste år.f. RE
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Nordlands Trompet
fyller 20 år i august 2015.
Birger Risan Brodal, sekretær i styret, foreslo å gjenoppta
utgivelse av foreningens egen avis. Nr 1 kom ut i august 1995.
Målsettingen var kvartalsvise nummer. Hensikten var å gi medlemmene
informasjon om hva som hadde hendt, og hvilke arrangementer som
stod for døren.
Birger var
redaktør fra første
nr av. Jevnt og
trutt kom dette fine
bladet, det ga oss
medlemmer stor
kjennskap til det
aktive livet i
Nordlændingernes
Forening.
39 nr hadde han
ansvaret for. Jeg har veldig stor respekt for jobben Birger gjorde. Han
gjorde det for sitt store hjerte til foreningen og koret.
Tusen takk, Birger.
Da data alderen kom for fullt, og farger ble det vanlige, overlot Birger
redaktørjobben til undertegnede.
Nå, september 2015, kommer nr 78 ut.
Ikke verst vel, av oss amatører?
Vi håper dere medlemmer er tilfreds med bladet. Vi ønsker oss hele
tiden bilder og stoff fra dere. Tema kan være alt mulig.
Ta kontakt og fortell oss hva dere ønsker.
Fagerstrand 31.08.2015/ Rigmor Eidem
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Handelsskolen.Det var nemlig
«in» og hun forteller at alle
jenter på den tid skulle lære
kontorarbeid (i sort
blanksilkeforkle med strikk i
livet).

postsparebankboka som faren
hadde stukket til henne før
avreisen med med følgende ord:
«Her har du til billetten heim
hvis du skulle vantrives førr
mykkje».
Spesielt vi fra nord var
innvandrere den gang.
Dialekten måtte tilpasses, det
var ganske tøft. Man kunne ille
leite etter «tefatan», «kopptua»
eller gå ut og kjøpe
@grovstomp».

Foto tante Åshild
Hun fortsatte sin skolegang i
Trondheim og gikk barnepleien
ved E.C. Dahls stiftelse – hvor
hun forteller om lange dager og
lite fritid.
I 1957 bar det til Oslo hvor hun
startet på Ullevål
sykepleieskole. Hun husker
godt da hun stod på
Østbanestasjonen med en
amerikakoffert og en tråsykkel
en fin vårdag og tenkte at i
denne byen skulle hun være i 4
år. Hun hadde kjent seg liten og
bortkommen, men tenkte på

Hun forteller videre:
Min første pasient var en
gammel dr. philos som ga meg
fem ord hver dag som jeg skulle
lære på østlandsk. Jeg ble hørt i
leksa hver dag under
morgenstellet. Og hans «Jeg
tror visselig at det kunne blitt
noe av Dem søster, hvis de
hadde snakket litt penere», ble
nesten en vits på avdelingen.
Eller den pene Oslo – dama
som hadde hørt at jeg kom fra
Senja og mente at jeg snakket
veldig godt norsk. Da jeg
forsiktig fortalte at Senja
tilhørte kongeriket Norge uttalte
hun følgende: «Å gid, jeg
trodde det var på Færøene eller
Island eller der omkring!»
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Litt om «Tante
Åshild», Åshild
Johanne Hofstein, f.
Abelsen
«Tante Åshild» er den i
familien som alltid har husket
oss alle med gaver til alle
høytider og stadige
overraskelser i posten. Hun er
av det skrivende slaget og i
tillegg til hyppig brevskriving
har hun rett som det er en eller
annen godbit i forskjellige
kulturelle hjørner. Det er som
oftest refleksjoner over fortiden
hennes fra Ytre Senja og hun
skriver i et brev:
Jeg takker mine formødre for
interessen for handarbeid. De
var så flinke til å få noe ut av
lite. Nøysomheten var en dyd av
nødvendighet. De farga garnet,
vevde, strikka og hekla – alt ble
gjort mellom øktene i fjøs og
stue, med mange unger og ofte
ei gammel bestemor eller
bestefar som skulle ha tilsyn.
De bakte og fylte
bortfararkistene med flatbrød,
lefse og stomp. Mannfolka
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skulle på fiske og skulle ha klea
og utstyr i orden.
«Tante Åshild» ble født i 1937
og vokste opp på Skaland som
er et lite industristed midt på
yttersiden av Senja.
Det var tydelig at mine
besteforeldre gjorde mye for at
hun skulle komme seg ut i
verden og få en utdannelse. For
jenter var det ikke helt vanlig å
reise så langt i ung alder.
Sin første store ferd skjedde da
hun var 15 år. Da fikk hun en
reise til Sverige og Danmark i
konfirmasjonsgave fra ei tante
og en onkel. Da starta hun med
å reise hun alene med
hurtigruten til Trondheim, noe
som var en stor opplevelse for
ei ung jente. Hennes bror (min
far) sponsa den første av
etappen av reisen med 800 kr,
som var et nærmest astronomisk
beløp i 1952!
Da hun var 16 år begynte hun
på folkehøgskolen på
Trondarnes hvor hun hadde et
fantastisk skoleår sammen med
ungdommer fra hele landsdelen.
Året etter bar det til Trondheim
hvor hun begynte på
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Hilsen fra Ingrid A. Medby, mottaker av stipend fra Petter
Dass' og Fredrikke Tønder-Olsens Stipendiefond
I min utdannelse i Storbritannia som samfunnsgeograf har jeg vært så
heldig å motta støtte fra Petter Dass' og Fredrikke Tønder-Olsens
Stipendiefond. Dette har kommet veldig godt med i utførelsen av
forskningsprosjektet, og har i tillegg en stor symbolsk verdi for meg
personlig, ikke minst på grunn av tematikken jeg forsker på.
Kort fortalt forsker jeg på identitet og dets innvirkning på politikk.
Nærmere bestemt er jeg interessert i hvordan statsansatte (dvs.
politikere, embetsfolk, osv. på statlig nivå) tenker om det å tilhøre en
såkalt «arktisk stat». Finnes det noe slikt som en «arktisk» identitet i
staten Norge; og i så fall, hva
betyr denne identiteten (eller
mangelen derav) for
nordområdepolitikk?
Nå som jeg går inn i mitt
tredje og siste år av studiet har
jeg ferdiggjort intervjuene
mine – en tredjedel hvorav er
norske, i tillegg til islandske
og kanadiske som to andre
eksempler på «arktiske stater»
- og har så smått begynt å
skrive avhandlingen. Uten å
røpe så altfor mye er det
selvfølgelig en viktig nordnorsk identitetskomponent i diskusjonen om
det «nordlige» og «arktiske». Det er spennende å se hvordan de lokale,
regionale, nasjonale og internasjonale tilhørigheten mange måtte ha til
tider overlapper og til tider står i motsetning til hverandre; og ikke
minst, hvordan dette samsvarer med politikk og handling.
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Prosjektet skal altså være ferdig i oktober 2016, og hva jeg gjør etter det
får tiden vise. Jeg er glad i å forske og å skrive, så kanskje fortsetter
min vei i den retningen. Nå som sommerferien blir tilbragt i NordNorge (i skrivende stund hos familien i Bodø), kjenner jeg absolutt at
det er her jeg hører til (apropos identitet!). De grønne, britiske daler og
åser er vakre, men kan ikke helt sammenlignes med skarpe fjell mot
knallblått hav og himmel.
Nok en gang, tusen takk for støtten jeg har fått!
Med vennlig hilsen,
Ingrid (7. august ‘15)

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

