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HILSEN FRA 

REDAKSJONEN 
Wohoo! Jeg er i mål med årets utgave av 

BUL-posten, og den ble kjempebra. Dere 

har vært så flinke til å sende inn bidrag til 

tross for lav drift i laget. På denne tiden i 

fjor trodde jeg BUL-postens tid  

nærmet seg slutten, men med dette  

engasjementet vil vi holde ut i mange år til. 

Kanskje vi til og med klarer flere utgaver i 

året?  

Denne utgaven av BUL-posten vil nok bli 

historisk. Om 50 år når noen på ny sitter å 

arkivere gamle BUL-dokumenter dukker 

denne opp, og de kan lese om drive-in-kino, usynelig o-løp og koron-

adans. De vil sitte å snakke om hvordan ting var da, og kanskje de har 

en gammel BUL-veteran sammen med seg som kan fortelle om denne 

tiden. Det er en gøy tanke å ha og dersom noen i 2070 sitter å leser 

dette så skal dere vite at vi også i 2020 var et lag med godt samhold og 

mange ildskjeler.  

Tilbake til nåtide. Vi nærmer oss sommer og ferietid. De fleste  

arrangement for sommeren er avlyst, men jeg håper alle finner på noe 

gøy å holde på med, enten det er orienteering, friidrett, dans, spell eller 

håndarbeid i små grupper med 1 meter avstand. Men før dere starter på 

sommeraktivitetene tar dere med dette bladet, noe godt å drikke og en 

skål sjokolade og setter dere i solveggen. Nyt livet, så ses vi til nytt 

semester i august.   

 

Hilsen Veronika Hope Lilleng    
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PÅ TUR TIL USA 
Vi er jo vant til fra tidligere 

folkedansfestivaler at når 

ulike dansegrupper opptrer/

møtes, så lærer vi også danser 

av hverandre. Derfor spurte vi 

også på denne turen om de 

ulike gruppene kunne lære oss 

noen danser også. Dette var 

visst ikke vanlig der borte, 

men vi fikk nå med oss 4 

danser hjem. I tillegg hadde noen av gruppene sosiale danser som  

lignet på våre. Dermed har vi nye danser og dansevarianter vi skal øve 

godt på utover høsten. 

Ikke nok med at vi skulle holde ei hel 

kurshelg, de skulle også ha opptak av 

alt vi skulle lære bort! Dette tok sin tid, 

så den tida vi gjerne skulle hatt til tur-

isme, ble ganske godt spist opp. Noen 

rakk så vidt en shoppingtur eller en rask 

runde i det nordiske museet i Ballard, 

samt en inspeksjon av slusene og laksetrappa.  

Alle vi 17 turistene var skjønt enige om at 

vi hadde hatt en fantastisk tur, at vi hadde 

lærte bort mange danser og slåtter til 

mange ivrige kursdeltagere, at vi hadde 

møtt utrolig mange artige vertsfamilier, 

men at vi kunne trenge noen ekstra ferieda-

ger for å hvile slitne danseføtter og 

toraderskuldre.  

Hilsen Tove, Trine, Kjetil, Liv, Eli, Anne 

K, Randi S, Kari Anne, Kurt, Hanne og 

Øyvind 
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PÅ TUR TIL USA  
Over there leide vi to minibusser slik at vi 

enkelt kunne kjøre mellom alle de 

stedene vi skulle besøke. Kjetil og Kurt 

var stødige og gode sjåfører.  

Vi var innkvartert privat under hele 

turnéen, og da fikk vi et solid inntrykk av 

at amerikanerne er minst like forskjellige 

som nordmenn! Vi opplevde alt fra «Prinsessa 

på erten»-senger med rysjer og bamser, til 

sovesofa og sjølbetjent frokost, og godt var det! 

De fleste gruppene vi 

besøkte var tilknytta 

Sons of Norway  

og/eller lokale  

folkedansgrupper, og 

alle hadde egne  

forsamlingshus med 

gode dansegolv og masse god mat.  

Gjennomsnittsalderen til vertskapene var  

relativt høy, og aktiviteten i lagene  

gjenspeilet gjerne dette. Men det var  

ingenting å utsette på entusiasmen for den 

skandinaviske kulturarven! Det var faktisk flere av dem som hadde 

«or’ntlige» bunader, og de spilte slåtter som vi til dels kjente igjen. 

Kurt traff også en felespiller som var i slekt med den kjente  

felespilleren og tradisjonsbæreren Børre Holmstad fra Lofoten!  

Under kurshelgen i Poulsbo, var det Kari Anne, Hanne og Tove som 

sto for instruksjon av sanger og danser, og Anne K. hadde kurs i 

toraderspill. Restene av danserne deltok det de greide under 

kursøktene, både som «demonstranter» og meddansere, slik at  

kursdeltakerne skulle lære raskere. Og det gjorde de! Aldri har vi vel 

sett så mange ivrige Nordlandspolsdansere klokka halv ti på formi-

dagen!!  
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BUL-kontoret finner du i underetasjen på hotell Saga - inngang fra 
sjøsiden. 

Kontoret er vanligvis betjent: 

Tirs: 14:00-20:00, ons: 10:00-15:00, tors: 10:00-15:00. 

Postadresse: Postboks 43, 9251 Tromsø 

E-post: lagskontoret@bul-tromso.no 

Telefon: 77 60 70 15   Utenom kontortid  901 60 012 

Nettansvarlig: Ulf Grødahl  

FLAGGLEKEN 
Siden mye av aktivitetene på 17. mai er avlyst tenkte jeg å gi dere 

en liten 17.mai-lek her i BUL-posten. Jeg har gjemt 10 norske flagg 

på forskjellige steder i bladet. Klarer du å finne alle 10?  

BLI MED PÅ 

mailto:lagskontoret@bul-tromso.no
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DE NYE 

STYRENE  
Hovedstyret:   

Leder:   

Solveig Solveig Lundin
  

Medlem:   

Sidsel Sidsel Lilleng  

Irene Irene Dahl   

Bente Evjemo   

Thor Arne Hangstad   

Vara:    

Johnni Håndstad   

Øyvind Undstad 

  

Valgkomitè: 

Trine Aase  

Andrè Lind 

Ole Kristian Lensegrav 

 

Bul-Posten 

Redaktør: 

Veronika Hope Lilleng 

 

Revisorer: 

Ivar Kristiansen 

Øyvind Singelstad 

Spellmannslaget: 

Leder: 

Liv Astrid Nesset 

Medlem 

Anne Kviteberg 

Anne Evenseth 

Vara: 

Arnt Ivar Alapnes 

Kurt Klausen 

 

Fosshøgda  

Leder  

Ulf Grødahl  

Medlem:  

Jan Schjetlein  

Per Arne Engstad  

Øystein Nilsen  

Trine Aase  

Vara:  

Odd Petter Woll  

Anne Evenseth  

 

 

 

Rådet   

Arnt Ivar Alapnes  

Arntraut Götsch  

Kjetil Helstad  

Kurt Klausen  

Gunvor Mjøen Kristiansen  

Anne B. Kviteberg  

Andrè Jacob Lind   

Kari Lofthus  

Ingebrigt Myrvoll 

(Hotellet)  

Jan Schjetlein  

Asbjørn Stenvoll  

Kari Nerdrum Tangen  

Øyvind Undstad  

Vara:    

Sigfrid Westerås  

Katerine Aase   

Odd Arild Finnes   

Randi Elisabeth Olsen  
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PÅ TUR TIL USA MED  

FOLKEDANSLAGET 
7-19. AUGUST 2019 

Det startet med at vi høsten 2018 ble invitert til å delta på Norsk 

Folkedans Stemne i Seattle/Poulsbo 16.-18. august 2019 og evt. også 

på en skandinavisk festival i Junction City i Oregon helga før. Etter-

hvert var vi 7 dansere og 4 toraderspillere som ville delta på turen. Vi 

brukte framsyningsprogramet fra cruisebåtene som utgangspunkt for 

USA-programmet. Men vi forstod raskt at vi trengte flere dansere så vi 

kunne vise noen litt mer spektakulære danser. Vi sendte ut en  

forespørsel til våre «nabolag», og fikk napp fra Bodø Folkedanslag 

som ville stille med 6 dansere. Dermed ble vi til sammen 17 personer 

som reiste.  

Ettersom planlegginga skred fram, gikk det opp for oss at Norsk 

Folkedans Stemne var en hektisk kurshelg der VI var forventet å være 

instruktører! Vi måtte derfor finne ut hvilke danser, sanger og 

toraderslåtter vi ville lære bort. Da kurstimeplanen kom, var den 

ganske heftig, så fordelingen av alle instruksjonsoppgavene ble 

kjempeviktig! Spesielt måtte vi fordele musikerne, så vi kunne få  

levende musikk alle til dansekursene.  

Det var også mange andre grupper som ville ha besøk av oss, og vi 

endte opp med å skulle opptre og danse med folk på 5 forskjellige 

steder i løpet av en uke, før vi kom til fram Norsk Folkedans Stemne, 

som jo var det opprinnelige målet.  

De fleste deltagerne møttes i Oslo den 7. august. Det var jo litt  

spennende, for vi skulle reise på tur med helt ukjente dansere fra Bodø. 

Ved utgangen til USA-flyet så vi en ukjent toraderbag, og vi forstod at 

vi hadde funnet medreiserne våre fra Bodø. 
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TAKK FOR NÅ 
Til slutt eit lite BUL-minne som du og eg har i lag. I 2009 reiste  

Leiklaget, no Folkedanslaget, på dansefestival i Skottland. Du leia 

dansen, eg var leiar i Leiklaget. Det var parade i hovudgata i  

Edinburgh. Der gjekk du og eg, i dei vakre bunadane våre, fremst i vår 

del av paraden med politieskorte rundt oss. Vi vinka til folket og 

kjente oss litt som kongelege. 

På vegne av heile BUL Tromsø takkar eg så mykje for innsatsen, flotte 

dyktige husflidskvinner. Eg avsluttar med diktet Bundings-tanka av 

Helge Stangnes. 

 

Sidsel Lilleng, nestleiar BUL Tromsø. 

Bundings-tanka. 

Livet e en lestebunding; 

året e et omfar. 

Dagan e som maskelykkjen: 

nokke rett og nokke rangt. 

Tida sett en plass og strekke, 

smøye sine bundingstekke 

av et nøste, kort og langt. 

 

Leggen er så grei å lage, 

går så løstig, tråd tel tråd. 

Hell`n byr på ajnner plage 

som må løyses der og då. 

Foten gjør deg mødd og slett`n; 

tåa blir den tøngste bett`n. 

 

Nokken får så breie borde, 

ajnner greie seg med grått. 

Nokken rakk `kje å bli ferdig; 

tråden sletna altførr brått. 

Livet er en lestebunding 

som tar slutt når foten felles 

når du trøytne,  

når det kveldes. 

 

Helge Stangnes 
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DE NYE STYRENE 

Folkedanslaget  

Leder:  

Kjetil Helstad  

Medlem  

Trine Aase  

Veronika Hope Lilleng  

Tove Leinsli  

Anne Kviteberg  

Vara: 

Berit Bugjerde  

Ole Kristian Lensegrav  

Gunhild Slettvold  

 

IL I BUL 

Leder: 

Andrè Lind 

Medlem: 

Stian Simonsen 

Liv Karen Johannessen 

Wibecke Swan Moland 

Tom Mikalsen 

Vara: 

Anett Kristin Karlsen 

Ted Bernhardsen 

Friidrettsgruppa: 

Leder: 

Stian Simonsen 

Medlem: 

Jørgen Drangfelt 

Mats Lundin 

Anett Kristin Larsen 

Viktoria Karlsen 

Wibecke Swan Moland 

Vara: 

Karianne Olsen 

Peter Gjerpe 

 

O-Gruppa 

Leder: 

Liv Karen Johannessen 

Medlem: 

Geir Moholt 

Anna Karlquist 

Tora Indregard 

Ole-Martin Fuskevåg 
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HILSEN FRA 

LEDEREN 
Kjære medlem av BUL-Tromsø. 
 
Da var det tid for ny utgivelse av medlemsbladet vårt BUL-posten. Det 
passer fint med litt innblikk fra laget nå som det har vært noe lavere 
aktivitet enn vanlig på grunn av den situasjon covid-19 pandemien har 
satt oss i. Håper alle er friske og raske, og har vært kreative med å få 
gode stunder i hverdagen sin. Gradvis har restriksjonene fra myn-
digheten begynt å bli slakket opp, og aktivitetene rundt i laget kan så 
smått starte opp igjen – det er bra! 
 
Styret som ble valgt i mars på årsmøtet har enda ikke fått møtes fysisk. 
Men vi har ikke ligget på latsiden, vi har hatt styremøtene våre virtuelt, 
på Skype. Noen av oss har skikkelig fått utfordre oss i datateknologien, 
og det har vi klart så fint, så! 
 
Nå er vi i en flott årstid. Lyst og fint, og vi kan nyte det vakre landet vi 
bor i. Vi som BUL-medlemmer har en fantastisk mulighet å benytte 
oss av gården Fosshøgda i Målselv kommune, med overnatting til en 
rimelig penge. Det er en verdifull eiendom på den måten at gården har 
flott natur rundt seg og et godt ivaretatt eldre gårdshus med god plass. 
Vi må ta godt vare på Fosshøgda, både hus og eiendom. Jeg vil 
oppfordre til å delta på dugnader som blir annonsert i løpet av som-
merhalvåret, det bruker være skikkelig trivelig, og en god mulighet til 
å møte andre BUL’ere. 
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TAKK FOR NÅ 
Husflidsdamene dreiv og med humanitært arbeid. Dei støtta  

Koreahjelpa og Flyktningehjelpa. Dei fekk og tid til å ha lesarring. 

Det har vore fleire navn på denne delen av BUL. Saumarlaget vart til 

Bunad og husflidsnemnd. Denne nemnda var i tida 1989-2006. Dei 

som var med var Laila Dalsbø Lohne, Kari Stangnes, Sigfrid Westerås, 

Helge Ingebrigtsen og Sonja Jenssen. Gunvor Mjøen Kristiansen var 

og med i nemnda i fire år. Det vart jobba mykje med bunadsarbeid. 

I 2008 vart det vedteke at det skulle verta eit Husflidslag innunder 

Hovudlaget. Du Gunvor vart leiar og har vore det til i dag. Stort sett 

har det vore dei same dyktige kvinnene som har vore i styret alle desse 

åra. Det betyr at de har hatt det fint saman. Medlemmane i styret har 

vore Laila Dalsbø Lohne, Asbjørg Bottolfsen og Sonja Hansen. Tor-

bjørg Henriksen var aktiv som varamedlem i åtte år før Sonja kom inn. 

De har hatt mange kurs gjennom åra. Vi kan nevna nokre: Sying av 

ballkjolar til BUL sitt 90 års jubileum, teddybjørnar, nissar, samisk 

handverk, lappeteknikk, luggekurs, sykurs og nålefilting. Så har det 

vore husflidskafear og julemarked. Alt dette fordi de er opptekne av 

norsk kultur og det å ta vare på norsk handverk. For ein strålande jobb 

de har gjort. 

I ei av BUL sine historiebøker står det: Dei har ikkje stilt seg fram i 

rampelyset, Saumarlagskvinnene. Arbeidet har skjedd i det skjulte, bak 

sceneforhenget og i dei små stille rom. Mange unge i laget veit kanskje 

ikkje at dei finst. Men dei er der, …………ei flittig, arbeidande celle i 

Bondeungdomslaget – og ein rest av den opphavelege, ytande og  

kravlause idealismen som var med frå starten…….. 

Kjære Gunvor. Du har verkeleg stått på for Husflidslaget. Det står stor 

respekt av arbeidet ditt. Du har hatt mange verv i BUL. Takk for alle 

dine timar i alle dine verv. Du har lagt ned mykje arbeid i barneleiken, 

du hadde store barnegrupper den gongen. Det har vore teaterlag, Lei-

klaget og mange år i forretningsstyret. No set du i Rådet, og medlem i 

BUL vil du nok vera i mange år framover.  
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TAKK FOR NÅ 

HUSFLIDSLAGET 
Husflidslaget har lagt ned strikkepinnane og sydd sitt siste sting. 

Styret i Husflidslaget ynskjer at  

andre skal ta over styreverva. Dette 

har vi ikkje fått til. Hovudstyret 

meiner det vil vera synd å brenna 

alle bruer når det gjeld husfliden i 

laget. På årsmøtet i BUL 10.mars 

2020 vart det vedteke at Husflidsla-

get skal vera ein inaktiv enhet i laget 

inntil eit nytt styre er på plass. 

Husflidslaget takkar alle som har 

vore med på aktivitetane deira i 13 

år. Dei rettar og ei stor takk til styret i BUL og til Ulf Grødahl på  

kontoret for godt samarbeid. 

Då årsmøtet var over, fekk Husflidslaget både blomar, tale og dikt. Eg 

fekk gleda av å takka dei dyktige kvinnene. 

 

Kjære husflidsdamer. 

Eg veit nesten ikkje kvar eg skal byrja når det gjeld Husflidslaget i 

BUL Tromsø. De er ein del av ein lang tradisjon som starta i 1927. 

Den gongen heitte det Saumarlaget. Dei var ikkje mange då heller, 10-

20 damer. Men det står at dei var flittige. Dei sydde dukar til Sagatun 

og til Kaffistova. 

Då BUL kjøpte Fosshøgda i 1950, sydde Saumarlaget laken, dynetrekk 

og putetrekk til 32 senger. Dei laga og 60-70 handdukar og sydde gar-

diner og dukar. 
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Nå er det mai, og straks 17. mai, en dag vi har sterke tradisjoner 
knyttet til. Nasjonaldagen blir annerledes i år. Det blir ikke Borgertog 
der BUL har vært representert der den fine fanen vår leder spillende, 
dansende og flotte idrettsutøvere gjennom Tromsøs gater. Og heller 
ingen kafé og 17. mai-middag på BUL-huset. Men la oss allikevel 
skape en trygg og trivelig dag. Jeg vil på vegne av styret i Hovedlaget, 
og meg selv ønske alle BUL-medlemmer en riktig fin 17. mai! 
Til sist, vil jeg takke alle instruktører, trenere, lagledere, 
styremedlemmer i de ulike styrene i laget for all god innsats dere yter 
for barn og unge, store og små, slik at de kan holde på med den ak-
tiviteten sin. Det er en veldig stor verdi, den innsatsen dere gjør. Tusen 
takk! 
 
BUL-hilsen fra 
Solveig Lundin 
Leder i Hovedlaget 
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SOMMEREN 2019 
MESTERSKAPSSESONGEN  

I FRIIDRETT 
I en tid når det foregår veldig lite av organisert idrett ønsker vi å mimre 
litt tilbake på den flotte mesterskapssesongen i friidrett sommeren/
høsten 2019. Selvsagt har vi BUL Tromsø-brillene på. Vi har i denne 
oversikten valgt å fokusere på nasjonale og internasjonale mesterskap 
med BUL-tilknytning, for utøvere som er 15 år eller eldre. 
 
Hovedmesterskapet («senior-NM») gikk på Hamar første helga i  
august. Her stilte BUL Tromsø kun med en deltaker, nemlig Fredrik 
Vaeng Røtnes.  Han gjorde gledelig come-back etter lang tid med 
skader, og gikk like godt helt til topps på 5000m kappgang. Seieren var 
relativt enkel, til tross for at Fredrik var et stykke fra den personlige 
rekorden på distansen.  
 
Takket være gullet forsterket Fredrik sin andreplass i 
«adelskalenderen» i BUL, dvs. i oversikten over utøverne fra klubben 
med flest medaljer i norske mesterskap for seniorer gjennom tidene. 
Tabellen ser slik ut per 31. mars 2020: 

Navn Periode Øvelser Gull Sølv Brons
e 

Martin Rypdal 2002-
10 

60m, 100m, 200m 6 5 3 

Fredrik Vaeng Røt-
nes 

2014-
19 

kappgang (5000m, 10000m, 
20km) 

5 5 3 

Henry Olsen 1972-
78 

25km, maraton 3 4 2 

Atle Joakimsen 1983-
86 

maraton 2 1 1 

Vilde Lundin 2014-
16 

kappgang (3000m, 5000m, 10km) 1 4 2 

Kjell-Åge Gottvassli 1983-
85 

maraton 1 0 1 

Fotnote: Individuelle resultater fra både innendørs- og utendørsmesterskap i friidrett 
er inkludert i tabellen. 
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STYREMØTE I  

FOSSHØGDASTYRET 

Her har Fosshøgdastyret rigget seg til styremøte med alle regler og  
retningslinjer ivaretatt. Et koronasikkert møte på BUL-Huset. 
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ET LYSGLIMT FRA 
Over alt de tre dagene var det stor jubel over tiltaket. Et sted måtte jeg 

henge premien på døra. Dagen etter fikk jeg SMS med takk. De  

voksne har bare godord å si om tiltaket med Barnekarusellen og er 

veldig positive til å ta ungene med også i år. 

Etter å ha hørt Abid Raja på fjernsynet i dag 30. april kan vi ønske 

velkommen på Charlottenlund til barneløp onsdag 17. juni. 

 

For samarbeidsprosjektet Barnekarusellen mellom TUIL friidrett ved 

Gunn-Inger Sørensen, BUL Tromsø friidrett ved Bente Evjemo og  

undertegnede samt Sp.kl. Kvaløysletta, 

 

Kari Nerdrum Tangen, hovedkoordinator 

Fra åpningsløpet I Tromsdalen 2018 
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Samme helg som 
hovedmesterskapet ble 
ungdoms- og junior-VM 
i skyrunning avviklet i 
Fonte Cerreto i Italia. Her 
var Jesper Lundin tatt ut 
til å representere Norge i 
U18-klassen.  
 
Skyrunning består av to 
øvelser; vertical kilometer 
og skyrace. Vertical kilo-
meter er 1000 høydemeter 
motbakke med individuell 
start, mens skyrace er en 
fellesstart med start og mål 
på samme sted, slik at utøverne må løpe både oppover og nedover i 
bratt fjellterreng.  
 
Jesper gjorde to solide løp i Italia og ble nummer 8 på vertikalen og 
tok 9. plass i det 17 km lange skyracet. Og – ikke minst –  så var han 
en viktig del av det norske laget som tok en overraskende 
bronsemedalje i lagkonkurransen. 

 
Tre uker seinere var det dags for junior-NM i 
friidrett i Sigdal. BUL stilte med totalt fem 
utøvere, som gjorde det godt resultatmessig. 
Eneste medaljen ble tatt av Sindre Swan  
Moland, som gikk inn til en flott 
bronsemedalje på 3000m kappgang i U20-
klassen. Beste plassering for øvrig tok Erik 
Folkow, som ble nummer 5 på 400m i  
U23-klassen. 

Fredrik Vaeng Røtnes (i midten), gullmedaljør 

på 5000m kappgang ved NM på Hamar.  

Jesper Lundin i aksjon 
under VM i skyrunning i 

Italia. 

SOMMEREN 2019 
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Ungdomsmesterskapet 2019 ble avholdt på  
Jessheim, første helga i september. BUL Tromsø 
stilte med en ganske stor tropp som beit godt i fra 
seg resultatmessig. Det ble totalt 13 topp-6-
plasseringer for BUL i dette norgesmesterskapet 
for ungdommer.  
 
Av disse var det fire medaljer. Jesper Lundin 
(G17) tok gull på 2000m hinder og sølv på 
3000m, mens søsknene Jonas (G15) og Tone 
Lise Pedersen (J16) henholdsvis tok gull og sølv 
på 2000m kappgang.  
 
Av øvrige BUL-utøvere som plasserte seg topp-6 
noterer vi Aleksander B. Simonsen (4. på 800m i 
G17), Karoline Albrigtsen (4. i høyde i J15), 
Hans Urset (5. på både 3000m og 1500m hinder i 
G16), Abelone Holm Irgens (5. på 3000m og 6. 
på 800m i J18/19), Maiken Bjerknesli (6. i både 

kule og diskos i J16) samt Aurora Fremnesvik (6. i slegge i J16). 
 
Sesongen 2020 vil jo av kjente 
årsaker bli ganske amputert, 
med mange avlysninger og  
flyttinger av stevner og  
konkurranser. Vi håper  
imidlertid at det vil være mulig 
å arrangere stevner etter hvert, 
slik at våre flotte utøvere får 
vist hva som bor i dem! 
 
Tekst: Mats Lundin. Foto: 
privat. 

Sindre Swan Moland på 
vei mot bronse i junior-

NM.  

Disse reiste hjem med edelt metall fra UM på 
Jessheim. Fra venstre Jesper Lundin, Jonas 

Pedersen og Tone Lise Pedersen  

SOMMEREN 2019 
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ET LYSGLIMT FRA 
Jeg protesterte først da det alltid har vært en av ungene som har trukket 

vinneren. Imidlertid seiret fornuften i disse koronatider. Jeg måtte gi 

meg. Loddene som består av startnummerrekka til dem som har klart 

kravet fem napp eller fler, ble brettet på en slik måte at man ikke kan 

se hva som står på loddet og til slutt tapet igjen på forskriftsmessig 

måte. Dette er et sinnrikt system som tar tid med å gjennomføre. Til 

slutt ble loddene rotet sammen i en boks som alltid brukes, og guuben 

fikk trekke. 

På startnummer 4444, gikk ei lita jente på fem år som har vært med 

sammen med tvillingbroren sin siden hun var to, av med seieren. Hun 

så veldig fornøyd ut over å vinne. Hun hadde visst trent på å sykle en 

god stund. Jeg mente at det var litt trist for broren at hun vant, men 

pappaen mente det ville gå bra! 

Rundturen på fastlandssiden var en opplevelse i seg selv. Tretten unger 

skulle ha premiene sine. Vi startet sør for Tromsøbrua i Solstrandveg-

en og tverrgater med bommer både her og der. Så bar det en tur opp på 

sørsiden av Tromsdalselva og videre til Kvarts- og Vegavegen i nord 

langt oppi Kroken-området. Det var en biltur på mange ukjente veier, 

steder og hus som var vanskelig å finne. 

Søndagen tok vi runden på Tromsøya der sytten unger skulle ha pre-

mie. De bodde i Hamna, på Utsikten, i Workin-området og sør i Hans-

markvegen. Vi trodde det skulle gå greit, men den gang ei: Helt lett det 

var ikke å finne frem til alle, men vi fant dem. 
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ET LYSGLIMT FRA  

IDRETTEN 
Et lysglimt fra idretten i tunellen i disse koronatider 

De siste årene har vi samlet ungene like før ny runde og delt ut pokaler 

samt Kinderegg til dem som har tre napp og flere i Barnekarusellen. I 

tillegg har vi jo hatt trekking på 4000 kroner til kjøp av sykkel blant 

dem som har møtt opp og har fem og flere napp i sesongen. 

Koronaen kom jo og satte en sperre for dette. Pokalene ble bestilt inn 

like før påske via min faste leverandør Fagtrykk ide A/S, før del av 

Tromsprodukt. De var hos meg 16. april. 

Denne gangen kunne vi ikke samle ungene. Etter en lang tid med 

grubling og våkenetter innså jeg hva vi måtte gjøre. Pokalene fikk 

navnelapp og ble pakket inn i små bærenett sammen med årets  

innbydelse kinderegget og påmeldingsslipp. 

Plastposene fikk påskrevet navn på mottaker og plassert i to pappesker 

etter hvor de bodde i byen. Alt ble ordnet innenfor de tre bydelene på 

fastlandet, Tromsøya og Kvaløya. En liste med navn, adresse og etter 

hvert telefonnummer ble laget. Så fikk jeg guuben med på tre  

timelange bilturer siste helg i april: 

Fredag startet vi sent. Jeg var ikke helt i mål med arbeidet før utpå  

ettermiddagen fredag. Derfor startet vi sent og tok for oss Kvaløya 

nord i Øyåsbakken og endte i Kråkebollevegen i Strandfeltet. Da hadde 

sju unger fått premiene sine. Forøvrig var kinderegget det de mest 

gledet seg over. Lørdag var det tur for fastlandet samt to unger på 

Tromsøya. Grunnen til de to siste var følgende: 

Guuben mente at vi måtte trekke vinneren av sykkelpengene før vi dro 

ut på tokt. 
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HISTORIE 

VIMPELSAMLINGA 
BUL-Huset har ei samling av vimplar. Dei seinare åra har vi ikkje sett 
at nye har kome til. Men for ein del år attende var det vanleg å utveksla 
slike vimplar. Når ulike lag møtte kvarandre utveksla dei vimplar. 
Eller dei vart brukt som gåve. Den vakre vimpelen frå Ervingen i  
Bergen, er gåve då BUL Tromsø vart 75 år. Det er brodert inn på 
baksida.  
 
Idretten fekk og vimplar som premie. Det er fleire vimplar frå  
Holmenkollstafetten, og på dei er det gravert inn på sokkelen. Der står 
årstal og plassering. 
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SPELLMANNSLAGET 

PÅ FOSSHØGDA 
Første helga i november 2019 hadde Spellmannslaget i Bul Tromsø en 
flott spellhelg på Fosshøgda Gård! 
Vi var 8 glade musikere som koset oss med spell, mye god mat og fin 
tur i nydelig vintervær i vakre Målsev. 
På lørdags kveld var det artig å få besøk av Siv og Roald fra Målselva - 
det ble inspirerende samspell. 
Musikals leder var Einar Fosse som oppsummerte turen med «Dette 
blir nok gjentatt årlig, om ikke halvårlig»  
  
Arnt Ivar Alapnes, leder i spellmannslaget 
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GULL FRA ARKIVET 
Brev datert 11. mars til formann i Kaffistova, fra Troms  

Politimesterembede: «Jeg antar at alle byens bakere selger hvetebrød, 

som ikke er ferske, til nedsatt pris, og at der er adgang for alle – ogsaa 

for Bondeungdomslaget – til aa kjøpe «gamle» hvetebrød til nedsatt 

pris. – Forholdet antas ikke ulovlig.» 

Brev datert 18. mars til politimesteren, fra formann i Kaffistova: «Vi 

takkar for svaret Dykkar, d.s. 11 d.m. på spørsmålet om brødprisar. 

Handsaminga av saken undrar oss mykje: Brevet frå oss legg De fram 

for bakarane og dermed og for kundane åt desse. Snart går det frå 

mann til mann over ein stor part av byen. Etter å ha høyrt den eine 

parten, går De ut frå at det den forklarer er det eine rette og feller 

domen etter det. Vi har ikkje spurt om det er høve til å selje gamle brød 

til billigare pris enn ferske. For at det ikkje skal misstydast, tek vi op 

spørsmålet: Kan ein bakar selje same slag (ferske) brød til tvo eller 

fleire prisar?»  

Brev datert 19. mars til formann i Kaffistova, fra Troms Politimester-
embede: «Politiet kan ikke gi svar paa rent generelle juridiske 

spørsmaal. Herom bør de henvende Dem til en sakfører. Hvis derimot 
spørsmaalet fremsettes i forbindelse med bestemte, navngitte personer, 

som De mener handler ulovlig, vil politiet undersøke saken.»  
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GULL FRA ARKIVET 
Bakverk til besvær 

Dette er utdrag fra en brevveksling mellom formannen i styret for 

Kaffistova, altså BUL sin kafe i Storgata, og byens politimester. Året 

er 1931 og det er tøffe økonomiske kår. Kaffistova hevder det foregår 

handel som skader forretningen og søker råd hos politimesteren.  

Saken som i utgangs-punktet gjelder underprising av bakverk og 

«nyting av medbrakt på kafe» ender opp med anklager om slett  

saksbehandling og tillitsbrudd knyttet til uheldig deling av  

informasjon. Ikke ukjent i våre dager.   

Brev datert 2. mars til politimesteren, fra formann i Kaffistova: «Det er 

eit spørsmål vi gjerne vilde høyrt Dykkar meining om: Tvo bakarar her 

i byen, Charles Christiansen og P. Monsen, har i lang tid seld kaker og 

kveitebrød til underpris åt torgfolk og køyrarar.  Har prisen – som i 

det siste, vore fast 5 øre for kveitebrøda, kunde køyrarane få dei for 4 

øre. Denne «handelen» har vore til skade for forretninga vår, og vi 

vilde vore takksame om politimesteren kunde sagt om den er lovleg 

eller ei.» 

Skriv datert 7. mars oppsummerer bakernes kommentar. De har 

tydeligvis fått innsyn i brevet fra Kaffistova. Skrives legges ved svar 

fra politimesteren den 11 mars. «Baker Charles Chrisitansen ligger på 

sykehuset men fruen som bestyrer forretningen oplyser at  

hvetebrødsprisen hos dem og alle byens bakere er 5 øre pr stk, men 

når disse blir 3 dager og mere kan de ikke lengere selges til denne 

pris. For dem som ber om det, selges disse «for gamle» hvetebrød for 4 

øre pr. stk. hos alle byens bakere. Kjørere og torvfolk kjøper 

fortrinsvis disse hvetebrød, går på kafistova å kjøper kaffe  

medhavende disse brød som fortæres der. P. Monsen bemerker at der i 

grunnen ikke er noe [å] svare på denne skrivelse. … Kafeerne får hos 

sine faste leverandører 10% avslag på brødvarene og tar etter sigende 

for hvetebrødene 10 a 15 øre igjen.» 
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HUSFLIDSLAGET ARRANGERER 

23. NOVEMBER 2019 

JULEMARKED 
På årets julemarked deltok 12 selgere med et variert utvalg av 
håndlagde ting. Markedet var godt besøkt, men noe færre besøkende 
enn tidligere år. Kafeen var populær, det ble godt salg av kaffe og gode 
hjemmebakte kaker. Mange av de besøkende kjøpte fine julegaver. 
Dette var siste julemarked i regi av Husflidslaget. Dersom noen i BUL 
har lyst til å arrangere julemarked i framtida kan man få et lite hefte 
med veiledning og praktiske tips ved å henvende seg til Gunvor  
Kristiansen. 
 
Julehilsen fra Husflidslaget v/ Laila  
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FOLKEDANSLAGET DANSER 

KORONADANS 
Tirsdag 28/4 møttes vi en liten BUL gjeng på parkeringa i  

Telegrafbukta, i et nydelig solskinn, med et lite drag av kald vind i 

luften.  

Vi fant oss en ledig plass ned mot fjæra hvor vi hadde sangdans. Her 

filmet vi dansen, og fikk den lagt ut på FB, til NU sin side om  

sangdanser fra sangboka.  Link for å gå inn og se på dansen: 

www.facebook.com/groups/551792725521841/?ref=share 

 

Måtte tenke litt kreativt i disse Coronatider (Covid19) hvor man skal 

holde avstand, så vi hadde med hver vår stav når vi danset.  

Det var hyggelig med en liten sammenkomst. Det satt folk rundt om i 

fjæra og hadde bål, og grillet pølser. Så vi hadde matlukten i nesen 

mens vi danset 
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HISTORIE 
Fra før-digital tid er mange brev og skriftlige dialoger tatt vare på. 

Disse gir mye ekstra informasjon om aktivitet og utfordringer i lagets. 

I dag må man lete i mailbokser og digitale arkiv - i den grad de finnes 

- etter liknende meningsutvekslinger, for så å printe dette ut. Dette er 

en oppgave som burde vært gjort, men som altså gjenstår.  Det betyr, 

paradoksalt nok, at BUL sin nære historie er vanskeligere tilgjengelig 

enn lagets tidlige historie. Og til orientering; Institusjoner som 

Statsarkivet ser fortsatt på papir som det mest bestandige lagringsme-

dium.  

Til slutt et lite gullkorn fra arkivet. God fornøyelse! 

Bente Evjemo 
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HISTORIE 

GULL FRA ARKIVET 
I vinter har jeg hatt gleden av å rydde i gamle BUL-dokumenter. Jeg 

har fått kyndig hjelp, og nå er alt klargjort for transport til Statsarkivet, 

– det må bare «korona-åpnes» først. Sorteringa ble en større jobb enn 

først antatt, men også artigere!  Blant referater og rapporter dukker det 

opp personer og tidsbilder som gir innblikk i BUL og Tromsø bys  

historie gjennom 100 år og ikke minst hvordan språk, uttrykksform og 

det som har vært ansett som viktig, har forandret seg. Dette ble min 

motivasjon og premie for å skumme gjennom kilovis ved papirer.      

Den første gangen BUL Tromsø leverte dokumenter til Statsarkivet var 

i 2001. Da ble til sammen 7,2 hyllemeter sendt av gårde. Det er altså 

hyllemeter som er måleenheten der i gården. Skulle gjerne sett disse 

hyllemetrene, men det får man altså ikke. De befinner seg flere etasjer 

under et av de store byggene på Universitetsområdet i Breivika. Men 

tar du turen dit, blir du møtt av vennlige arkivarer som gladelig spring-

er i trappene og henter frem det du vil se nærmere på. Jeg lover deg 

gode lesestunder! 

Det som nå avleveres til Statsarkivet er dokumenter som ble 

«gjenglemt» i forrige runde, samt (en del av) det som har kommet til 

av dokumenter etter 2001. Jeg har skummet jubileumsskrifter,  

rapporter fra dans- og idrettsstevner og referater og sakspapirer fra 

utallige møter. Jeg har bladd gjennom gulnede fakturaer og skriv fra 

BUL si kafedrift på 1920-tallet, jeg har sett på dokumenter som 

beskriver Idrettslaget sin spede start på 60-tallet og jeg har gjennom 

bygningstegninger og anbud fra lokale håndverkere fått innblikk i 

hvordan BUL har realisert og driftet sine hus og hytter.  Mange permer 

med avisutklipp er også med, særlig fra 70-, 80- og 90-tallet da BUL 

sine idrettsutøvere nærmest ukentlig ble fulgt opp av lokalpressa. Så 

har jeg forsøkt å gjøre så få inngrep som mulig da jeg kastet (ikke 

mye!), sorterte og satte i system. 
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SIGFRID’S 

PÅSKESYSLER  
Har heklet eks antall påskekyllinger og overvært min første  

driveinkino på Jekta. Flott film om Judy Garland. Vi har det bra, håper 

vi snart kan sees igjen. 

 

Sigfrid  
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ORIENTERING PRESSENTERER 

USYNELIG-O 
Orienteringsgruppa i idrettslaget i BUL Tromsø – hva er ståa nå i 

denne spesielle «koronatida»? Eller hvordan finner man usynlige, 

smittefrie poster?  

O-gruppa har starta vintertreninga med regelmessige fellestreninger, 

både styrketrening på tirsdager i gymsalen på Langnes skole og inter-

valltrening på lørdager på «stripa» ved UiT sammen med en del løpere 

fra friidrettsgruppa. Jeg har sjølv vært med på en del av fellestreningan 

og synes det var utrolig bra at vi hadde de felles øktene sammen med 

friidrettsgruppa! 

O-gruppa hadde planer om deltakelse i flere større arrangement nå i 

vårsesongen med deltakelse på NM-sprint i Haugesund med blant an-

net to stafettlag og deltakelse i Venla/Jukola i Rovaniemi med to dame

- og to herrelag.  

Men så kom korona og tirsdag 10. mars var siste fellestrening på en 

stund, i tillegg ble alt av konkurranser avlyst en stund frem i tid.  

Men det er jo heldivis i utgangspunktet ikke noe i veien for at man er 

på postjakt ute, i hvert fall ikke når man starter på forskjellige tid-

spunkt. Da passer det også veldig bra at det har blitt utviklet noe som 

heter usynlig-O. Dette ble lansert allerede for noen år siden, men har 

ikke blitt tatt i bruk av oss i Tromsø før nå.  
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MIMRING  
Det er fint å se utviklingen til barna som har vært med oss lenge. Bar-

neleiken og miljøet i gruppa er et fint sted å være, der barna har fått 

utvikle seg i sitt eget tempo. Her er det ikke press på å nå høyt raskt, 

men et god og trygt sted å kunne danse sammen og bli god på egne 

premisser. Vi har i løpet av året fortsatt det gode samarbeidet med jun-

iorspelemannslaget, der noen av danserne også spiller. Vi håper vi kan 

få til fremvisninger med begge gruppene etter hvert der vi kan jobbe 

med samspillet mellom musikken og dansen.  
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MIMRING FRA  

BARNELEIKEN 
Det har vært lite dans i det siste for flere av oss, og vi trenere savner 

barna veldig mye. Det blir nok ikke flere treninger før sommeren, men 

vi håper vi kan starte opp det ordinære tilbudet fra August, og kanskje 

til og med noe før det, om det lar seg gjøre.  

Selv om det i vårhalvåret har vært mindre dans enn vi håpet, har de 

flinke jentene i barneleiken fått økt sin kompetanse i flere dansetakter 

både før og etter jul. De begynner å bli trygge, dyktige dansere som er 

råe forbilder for nye medlemmer. To av jentene har deltatt på noen av 

dansehelgene sammen med Arktisk Takt. Her har de deltatt på film-

helg og er med i filmprosjektet til gruppa.  

Jentene i barneleiken har også underholdt i åpningen av Tromsølekene 

i samarbeid med idrettsgruppa. Her fikk vi med oss spelemann Hans 

Petter Skog, og jentene viste frem et variert program med takter fra 

reinlender, vals og halling. Det er tydelig at jentene begynner å bli 

trygg, og de har begynt å leke med koreografi og setter nå sin egen vri 

på flere av turdansene vi jobber med. Til fremvisningen hadde jentene 

øvd inn en hallingkoreografi satt sammen av ulike steg de selv liker i 

denne dansestilen.  
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Hvordan fungerer det? Jo, det er noen som legger en løype og laster 

opp kart med løype og hvor postene skal være i Usynlig-O-appen. Så 

kan alle andre som har appen på mobilen finne disse usynlige postene 

– helt uten at man trenger å være i kontakt med noe! Man finner ønsket 

løype i appen, skriver ut løypa, går til start og starter løpet i appen. Når 

man er på rett plass, får man et varsel på mobilen, en fin trudelutt. Før 

start velger man om man vil publisere tida (ja? Da kan de hjemme 

følge med hvor man er hen i løypa, ekstra artig! Nei? Helt greit det 

også). Man kan også publisere tida etter at man har kommet i mål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindre erfarne løpere kan få hint  

underveis (hvor er jeg? Hvor langt er det til posten? Etc.) så om noen 

har lyst å prøve noe nytt er det bare å finne frem mobilen, laste ned ap-

pen, skrive ut kartet eller se på kartet på mobilen, lad mobilen og dra 

ut. God tur!  

ORIENTERING PRESSENTERER 

Trykk på «start» når du er klar:  Man kan se kartet på mobilen om man 

ikke vil skrive ut. Er man usikker på 

hvor man befinner seg, kan man bruke 

«hvor er jeg»-funksjonen: 
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ORIENTERING PRESSENTERER 
I tillegg blir det arrangert en litt annen versjon av våre vanlige  

torsdagstreningsløp, Årets O-cup er rett rundt hjørne, med noen  

tilpassninger: På grunn av de pågående smitterestriksjonene kan ikke  

o-cupen arrangeres på vanlig måte, men o-cup blir det! Vi kombinerer 

tradisjonelle papirkart og poster i terrenget med ny teknologi med  

GPS-tracking og Livelox. Løypene/postene vil ligge ute i en uke og 

man kan løpe når man vil. I tillegg til vanlige løyper,vil det også bli 

tilbud til de som ønsker enkel orientering og mye løping. Og så blir det 

cup med sammenlagtresultater. Det er mulig for ikke BUL-medlemmer 

å delta i disse treningsløpene, informasjon vil komme på facebooksida 

til o-gruppa. 

Akkurat nå og til snøen forsvinner er det også mulig å finne  

turorienteringsposter på ski i Håkøybotn/Straumsbukta i nærheten av 

skiløypene der. I skrivende stund ser det ut som om det kan vare litt… 

I Sommer blir det også «vanlig» turorientering å få. 

 

Vi får benytte oss av de mulighetene vi har og trene godt med usynlige 

og synlige poster lokalt til vi kan delta i konkurranser andre plasser 

igjen. Stå på alle sammen! 
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JULEBORD HOS 

MIMRINGEN 
O JUL MED DIN GLEDE 

Mimringen er ei av dansegruppene i Folkedanslaget. Gruppa vart 

stifta i 1995 og har 25 års jubileum i år. Ein gong i månaden møtes dei 

godt vaksne til dans og sosialt samvær. Det er rekkedansar, turdansar 

og ikkje minst songdansar. Å høyra dei eldre syngja gamle folkeviser, 

vers etter vers, det er både vakkert og rørande. Det er ein kulturarv vi 

må ta vare på.  

I desember har Mimringen julebord. Alle tek med seg god mat til eit 

felles måltid. Vi tek oss også tid til litt dans og gang rundt juletre.  

Sjølvsagt pyntar vi oss. Denne gongen var det to ekstra vakre damer 

på festen. Det er Herborg Jensen og Kari Stangnes. Dei har kledd på 

seg ballkjolane frå 2003. Det er nok ikkje alle som smett flott inn i 

kjolane vi brukte for 17 år sidan. 

Mimringen øvde inn ein dans frå Vardø på byrjinga av 2000-talet. 

Dansen heite Lanciers, ein flott turdans frå 1800-talet. Damene ville 

arrangera ball, og alle sydde seg ballkjolar. Ball blei det, og 11 damer 

stilte opp i lekre heimesydde ballkjolar. Avisa Nordlys laga reportasje 

på to sider. 

I mars kom Korona og 

stoppa dei gode  

Mimringskveldane 

våre. Vi håper på nye 

sosiale treff til hausten. 

Alle som vil, er 

velkomne til  

Mimringen. 

Sidsel Lilleng. 
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HILSEN FRA 
Tormod Lunde om Rørospols: «Følg musikken og kom dæ rundt. Etter 

hvert får du det til.»  25 år seinere på Hamar, Elverumspols m/

instruktør i 80-åra: «Elverumspols er itte for de store sala. Det er et 

kjøkken, 4m2, 4 par, 36 minusgrader ute, en vedovn i hjørnet – da må 

du ta små steg!» Så enkel og fin forklaring! 

Atle lærte orientering av Einar Stenersen. Han fant ut at turorientering 

passet. Han prøvde o-løp, kom inn etter at målene var tatt ned: «Kor du 

har vært? Vi frys!» 

Siste halvdel av 70-tallet var vi begge (hver for oss) med som  

instruktører på barnekurs. 

Og så var det Tussevollen!  Vi var begge med på dugnad der. Atle var 

med og grov ei grøft og pussa en mur. Mette husker ikke hva hun 

gjorde der, så det var nok ikke av avgjørende betydning! 

I de seinere årene har Mette hatt gleden av å være med på en del av 

Husflidslagets hyggelige og artige arrangementer. Og noen år i  

TUF-styret, med jevnlige reiser til og fra Finnsnes, hvor vi traff andre 

kjekke folk! 

Og alle torsdagene, de siste åra med Tove og Trine. Kor blei alle åra 

av! 

Takk for godt samvær i 

mange år! Dansen e vårt 

liv- egentlig. (Fritt etter 

Lillebil Ibsen). 

Vi har mye på lager i 

Tromsø, tenkte å ordne det 

i juni/juli, men det går jo 

ikke på lenge uansett. 

  

Mette/Atle 
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BUL-HUSET 

RUNDVASK OG DUGNAD 
Det har vore stille på BUL-Huset i mange veker. Men vi lever i håpet 

om at snart skal det vera full fart med møter, dans, utleige og alt som 

høyrer til. 

 

Når du kjem tilbake, skal du finna eit nyvaska BUL-hus. Vi tek ein 

grundig rundvask. Ein del av arbeidet vert utført av vaskebyrå, men vi 

må og gjera  dugnad. Alle leiarane er tekne ned frå veggen, dei er  

vaska støv av og rammer vert reparert. Det var med stor respekt eg tok 

ned alle desse 28 menn som har leia BUL Tromsø heilt sidan Harald 

Devold starta det heile i 1914. Om vi kunne fått sett inn i arbeidet som 

gjekk føre seg i gamle dagar, fått kjent på deira dugnadsånd. Det gleda 

meg stort at eg og hadde nokre kvinner å ta ned frå veggen. Vi har no 

den femte kvinnelege leiaren i 

BUL Tromsø. 

 

Alle bilete og maleri er vaska. 

Vi skal vaska inn i alle skap på 

dugnad. Vi kan då ikkje ha eit 

støvlag i idretten sitt pre-

mieskap. Kjøkenskap må vera 

reine og alt må vera på stell. 

 

Meld deg til dugnad om du kan 

og vil. 

Sidsel Lilleng. 
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ATLE OG METTE 
Til alle gode venner i BUL/Leiklag/Mimring: 

Vi er flyttet til Oslo, og begynt på et nytt kapittel/indre eksil.  Men «vi 

er ved godt mot: Tid og rom er bagateller». 

BUL har og har hatt en viktig plass i hjertet, vi var i gang med å starte 

dansing her vi er nå, men ble innhentet av Corona, så vi danser til 

hjemmebruk nå. 

Vi dansa på 70-tallet i BUL, den gang det var fullt, og polonese og 

dans til seint på kvelden på 17.mai, og masse unger. For oss var BUL 

en viktig plass å lære, både dans og sosial ferdighet, særlig at man ikke 

behøvde å drikke for å ha det artig. En fantastisk plass å være. 

På 70-tallet var det fortsatt levende musikk rundt i byen.  Vi var med 

på mange oppvisninger:  17.mai var det travelt:  Åsgård, Hvilhaug, 

Laureng. Andre ganger på Grand og Fjellheisen, og på hotellet i mange 

år. Dessverre mangler dansen på og utenfor hotellet. Og det med den 

fantastiske danseplassen på fortauet utenfor! 

Og apropos framsyning: de seinere åra fikk vi lov til å være med på 

oppvisning på cruisebåten. En artig erfaring. 

For Mette som innflytter var BUL en fin plass å bli kjent med 

folk! Masse folk i alle aldre, utrolig fint, mange av de eldre så ut som 

de hadde vært unge, og!  Den dag kjem aldri att, eller kanskje 

folkedansen kan ta av igjen? Eller må det fortsatt være folkedans fra 

andre land som fenger? 
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Tiden gikk, og tre barn seinere, i 2001(?), begynte vi i Mimringen, og 

strevde med de avanserte dansene de holdt på med!  Vi fikk hjelp av 

Øystein, Gerd og Einar og Sigfrid til Francaisen og Lancier, som ga 

mest hodebry. Og bein»bry». Og Herborg og Kjell som vi dansa med 

på Saga for turister. Vi har hatt mange hyggelige kvelder (og turer!) 

sammen med den gjengen! Russland, Tyskland, Polen. 

Vi har hver for oss, og etter hvert sammen, vært på TUF-stevner og 

NU-stevner, i sol og regn:  

Atle minnes stevnet på Gol i -77: mange bleke folk fra Tromsø – alle 

søringene var brune! 

I Tromsø 1978 var det knallvær: folk sov utenfor teltene på den  

midlertidige teltplassen på Langnes. Atle var turleder til ‘Tind’. Han 

hadde sagt «max 25 deltakere». Det kom 113, noen i dansesko. Alle 

kom seg velberget opp og ned, heldigvis! 

I Oslo 1983 var det regn: Erik Bye holdt stevnetale (het det kanskje?) 

omtrent en time i regnværet på St.Hanshaugen. Vi holdt ut, og husker 

til og med noe av det han sa! Han snakket bl a om bunader, om 

fellesskapet når du møter noen med samme bunad som du selv har. Og 

om naboskap og grenser: han siterte den amerikanske forfatteren Rob-

ert Frost, diktet heter visst Mending wall.  «Good neighbors make 

good fences». (Jo, det heter neighbors på amerikansk!) Ellers var det 

stor dansefest i Rådhuset. Staselig sal og masse folk. 

På Hamar i 2007/8/9 (?) danset vi Trolldans ved Hulda Garborg-

statuen i parken. 

På alle stevnene , og utenom stevnene, var det diverse kurs. Dansekurs, 

instruktørkurs, tovekurs, kurs om bunader og andre tradisjonsplagg, 

osv. 


