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NORDLANDS
TROMPET

Returadresse:
Nordlændingernes Forening
Postboks 2645 St Hanshaugen 0131 Oslo

SANGKORETS STYRE

STYRET 2007/2008
Formann: Rigmor Eidem
p 66 91 94 92
Fagerv. 6, 1454 Fagerstrand
a 22 98 66 64
m 90 61 72 35
E_post: rigmor.eidem@c2i.net
Nestformann Oluf Danielsen
p 99 36 85 47
Askeveien 15, 1430 Ås
E-post: oluf.danielsen@Tele2.no
Styremedlem: Suzanne Tennes
p 24 11 93 87
President Harbitsgt 1A, 0259 Oslo
E-post
suzz.tennes@hotmail.com
Styremedlem:
Mia Danielle Movik
p 22 11 27 11
Ullevålsveien 17 0165 Oslo
m 90 74 79 33
Styremedlem:
Torbjørn Rutledal
p 66 80 90 08
Mellomåsv. 143, 1414 Trollåsen m 95 23 78 65
Styremedlem:
Odd Bjørnar Øren
p 22 21 85 13
Tangerudvn, 0982 Oslo
m 45 20 27 01
E-post
ob-oere@online.no
Vara Willy Bang Johansen
p 22 14 70 75
Skådalsveien 34 0781 Oslo
m 98 04 24 02
e-post willy.bang@online.no
Vara Guri Abelsen
p 22 68 20 32
Heimdalsgt. 27C, 0561 Oslo
m 47 40 39 39
E-post
gabels@broadpark.no

Arrangementskomitê:
Oluf Danielsen, leder
Jørgen Markussen
Arnfinn og Hjørdis Thuv
Johanne Nilsen
Per Henrik Kvitblik
Anne Gerd og Arthur Karlsen
Jorunn og Bjørnar Haagensen
Nordlands Trompet
Sigurd Hãnninnen
Rigmor Eidem

p 99 36 85 47
p 22 23 62 62
p 22 22 67 98
p 22 25 59 49
p 97 57 67 76
p 91 31 04 89
p 32 81 06 65

p 994 12 984
p 66 91 94 92
a 22 98 66 64
m 90 61 72 35
E-post: rigmor.eidem@c2i.net
Nordlændingernes Forenings adresse:
Postboks 2645, St. Hanshaugen 0131 Oslo
Bankgiro : 8998.09.00224 Nordlandsbanken
0531.13.08329 Postbanken

Leder: Sverre Shetelig
p 22 60 75 07
Jacob Aalsgate. 40B, 0364 Oslo
m 40 00 72 30
e-post: sveshe@online.no
Nestleder: Yngvar Gundersen p 22229892
Eltonv. 20A, 0586 Oslo
E-post:
yngvar.gundersen@ffi.no
Sekretær: Aage Larsen
p 67 97 38 10
Bj.Farmannsv 10 1472 Fjellhamar k 23 98 85 10
Foretningsfører: Martin L. Steiro p 22 46 09 45
Armauers Hansensgt 6, 0458 Oslo
e-post: martinsteiro999@hotmail.com
Dirigent: Harald Bakkeby Moe

Organ for Nordlændingernes Forening
Nr. 46

Stiftet 11. oktober 1862
12. årgang

Oktober 2007

§ 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 tirsdag kl 1915-kl 2145 i
Sinsen Kirke Lørenveien 13, 0585 Oslo
tlf 22 22 27 80
Bankgiro Nordlandsbanken
8998 09 03150
Postbanken
0540 08 46164
Hjemmeside:www.mamut.com/nordlaendingernes
_forenings_kor
e-post:
nordlaendingernesforeningskor@musikalsk.com
(E-postkassen ligger på www.portalen.no)

Koret er et blandakor og ønsker nye
sangere velkommen!
Ta kontakt, og vær hjertelig velkommen.

Rognan er blitt 29 flere innbyggere.
Dette ble feiret med stor marsipankake på
Torget. Foto OSS

Saltstraumen, verdens sterkeste
malstrøm, for inngående. Et flott syn.
Foto RE

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

Norlandia hotell, Rognan
Internettadressen er: www.nordlaendingernes-forening.no

Org nr 983 712 673
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Formannen har ordet. Juni 2007
Så er vi i gang med høsthalvåret.
Sommeren ble mye regn sørpå, men så kom jo
varmen. Sommeren ble mye sol nordpå, men som
kom jo regnet. Jeg har fått med meg regnet sørpå
og regnet nordpå. Men det gjør ingenting. Jeg har
hatt mange frokoster ute på verandaen likevel, jeg har malt vinduer på
to hus, slått gress i to hager, besøkt tante Ingrid, besøkt Jan Henrik, vært
på Rognan på Trepåtdager, i Sandnessjøen under Petter Dass dagene,
fått omvisning inne i det nye museet (som åpner 20. oktober) og enda
mye mer. Sommeren har vært prima.
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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

Men nå gleder jeg meg til å treffe alle dere igjen.
Vi satser for fullt med hyggelig gjensyn med forfatteren Alf. R
Jacobsen. Der blir det både for sjela og for kroppen. Så fortsetter vi med
Kulturaften i Kolben. Dette er et nytt arrangement. Det blir mye sang og
god mat. Og så blir det dans etterpå.
Velkommen
Og husk: Send oss e-postadressene, dere som har, så kommer
”Nordlændingsnytt” på PC’en
Hilsen Rigmor
Nordlands Trompet trenger ny redaktør
Hvem kan tenke seg å bli ny redaktør i Nordlands Trompet?
Bladet har kanskje funnet sin form, men alt kan forbedres.
Det som trengs er en PC, og glede over å skape et fint og interessant organ for
Nordlændingernes Forening.
Ta kontakt: e-post: rigmor.eidem@c2i.net
Nordlændingernes Forening i Oslo
Nordlands Trompet
Postboks 2645 St. Hanshaugen 0131 Oslo
Kontakt Sigurd Hãnninnen
www.nordlaendingernes-forening.no
s-haen@online.no
mobil 994 12 984
www.by-ogbygdelagsforbundet.no
www.mamut.com/nordlaendingernes_forenings_kor
Kontakt: Rigmor Eidem, 66919492, 22986664, 906 17 235 e-post: rigmor.eidem@2i.net

Arrangementer Høst 2007 og vår 2008
Nordlændingernes Forening

Torsdag 20. sept. 2007
Lørdag 13. okt 2007
Lørdag 24. nov. 2007
Lørdag 5. jan. 2008
Lørdag 8. mars 2008

Foredrag ved forfatteren Alf R. Jacobsen.
BBF.
Kulturaften. Kolben, Oppegård kulturhus.
Boknafiskaften. Mauds i Kvadraturen.
Juletrefest. BBF.
Torskeaften. Odd Fellowgården

Nordlændingernes Forenings Kor
Lørdag 13. okt 2007
Kulturaften
Lørdag 20. okt 2007
Nordprofil
Desember 2007
Julekonsertene

PURRING
££
Tusen takk til alle som har betalt kontingenten for 2007.
Men det er noen etternølere fremdeles. Vi tror det er bare en forglemmelse.
Skynd dere i banken. Vi har så lyst til å ha også alle dere som medlemmer.
Beste hilsen, styret.
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Minneord om Synnøve Nordahl, døde 25. mai 2007
På vegne av Nordlændingernes Forening vil jeg her- ved Synnøve
Nordahls båre- gi uttrykk for stor takk og anerkjennelse for den innsats
hun gjennom mange, mange år har gjort for Nordlændingernes
Forening, - både som samlende og god formann – og for sin
medvirkning i foreningens styre og medaljeråd.
I tillegg til alt dette vil vi i takknemlighet framheve Synnøve Nordahls
givende og gode personlige egenskaper. Med sitt gode humør, sin
raushet og gjestfrihet favnet hun oss alle og hun skapte alltid en glad,
trivelig og hjemlig atmosfære som i høy grad styrket samholdet og
samarbeidet i foreningen.
Det vil vi særlig huske og takke henne for og vi vil lyse fred over
Synnøve Nordahls minne.
Jørgen Markussen

Trebåtdagene på Rognan
24. – 26. august 2007
Det er på Rognan det skjer nå for tiden.
Ikke bare revy, nå også Trebåtdager.
Sentrum full av håndverksutstillinger,
kjøp og salg, tørrfisk, trebåter, auksjon,
Trekkspillmusikk, møsbrømlefser, vafler
og rokonkurranse. Hvem rodde fortest 5
km? Der var både damer og hunder og
kraftige mannfolk med.
Hvem vant?
Kom til Rognan til neste år, så får du
vite det?

Nordlændingen og Fauskeværingen
foran, med robåtene som prikker i
bakgrunnen. Foto DN

Barnas side
Hei

Jeg liker å være ute og hoppe på
tramplina mi
Hilsen Thea-Victoria

Jeg heter Thea-Victoria Baade
Holt, og jeg er 8 ½ år. Jeg bor i
Bodø, og jeg går i klasse 3c på
Grønnåsen skole.
Jeg spiller fotball på Grand, og
håndball på BHK. Jeg er også
glad i å ri, og jeg spiller Tennis.
Jeg har en katt som heter Fia,
og to kaniner – Penny og
Pontus. De er så
søte
I sommer var jeg på rideleir på
Hamarøya. Bestemor Kirsten og
bestefar Per bor på Fauske, men
de har også ett gammelt
Nordlandshus på over 100 år på
Myråkeren på Hamarøya. Der
pleier vi å være, og da fisker vi
og går masse på tur. I fjor gikk
vi opp på Hamnestind som er
over 800 moh.
Og bestemor baker verdens
beste møsbrumlefser (: namnam

Fot Thea-Victoria 8 ½ år
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Foredrag : ”Nordkalotten i går, i dag, i morgen”

Han ble født i Givær og kom til Løding i 1979, etter et kort
arbeidsopphold på Shell i Bodø.

ved

Forfatteren Alf R. Jacobsen fra Hammerfest
Torsdag 20. september 2007, kl 19:30
i BBF’s lokaler i Bennechesgt 2, ikke langt fra Bislett.
Hele Nordkalotten er i endring. Mye spennende skjer. Det er Snøhvitfeltet
og olje og Melkøya, kultursamarbeid med Russland, det tospråklige
Kirkenes fiskeriene, kulturlivet, befolkningsutvikling, og litt til.
Vi ble kjent med Alf R. Jacobsen på filmkvelden i fjor. Han hadde så mye
interessant å fortelle at i år har vi utvidet temaet til å gjelde hele
Nordkalotten. Vi gleder oss – sett av datoen.
Klarinettisten Trond Rønning, fra Bodø, setter oss i stemning.

O lykke, at han kom til Essoen på Tverlandet. Til han kan vi gå med alt:
skifte olje, sjekke lufta, lade opp batteriet, ta ut dashbordet, skifte
lyspære, sette in dashbordet, ordne opp med ødelagte girkasser, lappe
trillebårhjul, få i gang en kaputt bobil til fortvilte turister, hjelpe
trailersjåfører som ikke vet verken ut eller inn med sin trailer, sukke
fortvilt over dagens dyrtid og
klodens trasige beskaffenhet
og enda mye, mye mer. Jeg
kjører helt fra Nesodden til
Ole Martin bare for å få
skiftet olje. Min bil vil ikke
bli tuklet med av noen andre
enn han.

Bespisning: Ost, kjeks og godt drikke
Inngangspenger
kr 200,00
Påmelding til Guri 474 03 939
Mia
tlf 22 11 27 11, 907 47 933
Oluf
tlf 993 68 547
e-post: rigmor.eidem@c2i.net
Hjertelig velkommen

Og, mens Ole Martin pusler
med Polo’en sitter jeg på
bruskassen og underholder Ole Martin Sivertsen på Esso Tverlandet Foto RE
med å lese høyt fra
Nordlands Trompet. Da er det godt å være i tiden, på Essoen på
Tverlandet, på bakrommet til Ole Martin. Ta en tur, så får dere se.
RE

Hilsen Nordlændingernes Forening

Lofoten industrier
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PERSONGALLERIET
Ode til Ole Martin

17. MAI PÅ VÆRØY

På Esso stasjonen på Tverlandet finnes verdens beste mannfolk.
Han heter Ole Martin Sivertsen og arbeider på verkstedet der.
Tverlandet ligger ca 2 mil øst for Bodø og heter egentlig Løding,
(Løøgn, på godt norsk). Men så kom den store utbyggingen. Hus på hus
ble bygget, folk på folk kom reisende dit og flyttet inn i husan.
Smårollinger på smårollinger kom trillende ut, de gamle fikk et fint boog servicesenter å kose seg sammen i. Alt ble så mye fryd og gammen
at Løding ble for smått og stusslig, det ble nå Tverlandsbyen!
Men Løding var riktig bra
som Løding. Flere kjendiser
er fostret her. Fort kan
nevnes Hr. Engmark som
grunnla firmaet som laget
Meteor komfyr. Hvem har
ikke hatt den i hjemmet sitt
under oppveksten? Og så
har vi Aina som startet den
fabelaktige
restauranten
”Mauds, et norsk spisested”,
Ole Martin Sivertsen på Esso Tverlandet Foto RE på Vestbanen i Oslo. Der
fikk vi byens absolutt beste
mat. Og det får vi fremdeles. Den aller første Nikita salongen oppstod
her. Og vi vet alle hvordan den har utviklet seg. Ikke verst for et lite
veikryss som en gang hette Løøgn og hadde framhaldsskole.
Essoen har alltid vært her, den oppstod i miniformat en gang i en fjern
fortid. Den proffe utgaven av i dag fikk den i 1990. Og vennen vår, Ole
Martin, har vært der siden 1986.

Siden jeg fikk den flotte Værøy-kalenderen 2001 i hende på min
jomfrutur til Værøy i 2003 (den fineste sommeren nordpå på 50 år!) har
jeg drømt om å være med på 17. mai der alle flagg sto rett ut.
I år ble det - minipris Ål -Bodø - kr 299,- ferge Bodø -Værøy kr. 137,overnatting på tannlegehybel (der rådkvinne - les rå-kjærring- bodde i
1. etasje.)

Bildet av Anne Synnøve Sørum, i 17. mai toget på
Værøy. 2007.

Og DAGEN opprant
med sol og vind! Jeg
måtte ta meg en tur til
Vågen med skritttelleren
før
Hallingstakken kom på
-og ta bilder. -Utenfor
et hus holdt en mann
på å pynte gjerdet sitt
med- var det 20?-små
flagg- alle sto rett ut
SAMTIDIG.

Det var Værøy mannskor og" Fagert er landet" i Ny-kirka , med K.E.
Harrs altertavle, har dere sett den? Og i kirken var KARIN Langbakk
som fikk meg helfrelst på Værøy etter en tur til Mostad i 2003! Jeg fikk
hilse på Dag Sørli. Rolf Jensen; (Verøy Radio) + andre jeg skal lære
meg navnene på når jeg skal tilbake i august for å vikariere som
tannlege. Rådkvinne Inger Marie Sommerset tok meg med på biltur og
fortalte om alle storslåtte planer for øya. Alt dette rakk jeg før jeg fikk
mange skritt på telleren min på vei tilbake til fergen som gikk til Bodø
23.30. Før det hadde vi vært ute på gamle- flyplassen for middag med
utsikt til Storhavet, besøk hos Aina, som trass i 17.mai slapp meg inn
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for å kjøpe selvproduserte, vakre kort m/motiv fra Værøy , som jeg
kunne sende, Flybillett til Oslo ble bestilt 07.30, i Oslo var jeg 11.45..

Nordnorsk KULTURAFTEN
I KOLBEN kulturhus
Foreningens årlige ”KULTURSLEPP” foregår denne gang i det nye
kulturhuset KOLBEN, like ved KOLBOTNVANNET ved KOLBOTN stasjon

Lørdag 13. oktober 2007, kl 18:30
Glimt fra vise-og lyrikkprogrammet
”VINDU MOT NORD”

Men det er bare det, at det er så mye
riktigere å reise med tog- da får en virkelig
oppleve det med "Fagert er landet" og
sanne hvor langt dette landet er!!
NB. Neste gang skal jeg ha med flagget
mitt!
Hilsen til dere alle fra Anne Synnøve
Sørum.

Allsang

ved sanger, sceneartist og komponist
Evy Ernsteen.
Swingende dansemusikk ved
Ivar Arnesen og Åse Dahl Monsen

Pris Kr: 300, inkl. Biff Stroganoff m/tilbehør. Drikke fås kjøpt fra egen
bar
Tog fra Oslo S til Kolbotn St. 12 min på og 6 min over hel time.
Siste retur 00:10. Buss 83.
Påmelding innen 1.okt 2007 til Mia tlf 22112711/907 47 933,
Oluf 993 68 547 eller til rigmor.eidem@c2i.net.

Hjertelig velkommen.
Arr. Nordlændingernes Forening
www.nordlaendingernes-forening.no

