Velkommen til Foreningen Nord_Norge i Bergen
Helt fra olav Kyrres tid har fork fra here Nord-Norge
reist til Bergen for
handle - kjøpe korn eller mei og andre nødveldiglietsartikle, _
o! ..6.
hsk. I løpet av denne tiden sro enkeite av dem seg
ned her.
å

Siden

hlr.ror-

dlendinger fortsatt å komme. I dag er det ikke bare nødvendighetsartikrer
og lisk som er årsaken. verden er britt mindre og ,ruorporådrene
mer
effektive.

I

1921 orgaruserte de sin samværsform. At denne foreningen
har ievd
siden da skl4des iherdig virke av trofaste medlemmer
som år etter år har
søkt ril foreoingens møter for å treffe ukjente mennesker
som de meote
at de kanskje hadde noe d.l felles med. De har føltat
de har fått noe igien
for samværet og er blitt \,rnner for livet

I løpet av disse snart 100 år har samfunnet, Bergen by og randsdelen

de

kom fra, vætt gjennom en rivende urvikling, og iorr.rd.ifene
har heller

ikke gått upåaktet hen i foreningen. Vi hat
dag eier r,i vårt eget hus.

o.,!,e'd

en

å.lenskrig

og

i

Foreningen Nord-Norge i Betgen er en upolitisk
fotening, hvor man
ved samvær på møter, festlige tilsteJ.inger og rignende
skar søke åhøvne
interessen for den nordlige landsdel og a.". iÅbygg.r.,
Ui"a. i".r1ri,
mrd sin hjemstavn og på ale måter virke for at man finner
seg til rette
i Bergen. Som medlemmer oppras alle som stammer fra NoJ_Norge,
samt deres ektefeller eler barn. Åndre kan opptas
som støttemedlem.

J
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KALFARVETEN 34a
Fra begynnelsen i l92l ble forenin_
gens mØter holdt på forskjellige plass_
er rundt om i Bergen. I l9g2 kunne

medlemmene endelig samles i eget hus.
- Kalfarveien 34a., en staselig trevilla
bygget i 1869.

Allerede på 1700-tallet hadde del_
er av Kalfaret vært bebygget med
sommerboliger for rike bergensk_
jøpmenn, og fra midten av lg00_
tallet begynte noen fra de samme kret_
sene å bygge sine helårsboliger i dette
strøket. Etter hvert som man spaserer
oppover Kalfarveien forbi gralplassen
og Lungegårdshospitalet, vandrer man
inn i et fornemt strøk, Bergens svar på
Bygdøy Alle i Kristiania.
Her ble det bygget store boliger for kjøp_
menn og konsuler som flyttet fra Bergen
sentrum til mer landlige omgivelser.
Nye ideer om forfriskende luft og lys var
to av drivkreftene bak de arkitekttegnete

villaer på begge sider av Kalfarveien.
Vannledninger ble ført forbi fra det nye
yannverket i Svartediket, og husene

fikk

etter hvert innlagt gassbluss. Her yar det
ikke spart på komfort, og her var det i
alle fall rikelig med plass.

4

Kjøpmann Albert Nicolai Knagenhjerm Gran bodde tidrigere i
strandgaten 6, men om vinteren lg6g-69 engasjerte han arkitekt

og in_
geniør Peter Andreas Blix ( 183 l - 190 l til å tegne et nytt hus
)
for liam i
Kalfarveien. Her fl1ttet flere fra Granfamilien inn i hver sin praktvilla.
Blix var utdannet i Hannover, og hadde vært tilknyftet stadsingeniørens
kontor i Bergen. Han begynte for seg selv som arkitekt og ågeniør
i
1868, og Kalfarveien 34a er muligens det første huset han
tegnlt etter,

på.

Auguste, konen til Albert Gran, var født i Hamburg, og familien
Gran
har drøftet d9t nye bygget med Blix slik at huset fiki< de"nyeste innredninger som fantes på kontinentet. Huset var ferdig sommeren
1g69, og
familien Gran fl1ttet fra strandgaten ut på landet, noen hundre
meter
fra statsporten. Fra å være leieboere i ei gammelt hus med tre
andre
familier, til sammen 27 personer,fikk ekteparet Gran en svær sveitservilla, med nygotiske detaljer, hvor en voksende barneflokk kunne
bortre seg. Parets første sønn, Albert, ble født like etter at ekteparet
flyttet
inn i huset, og det var to døtre frafør. Flere barn ble født eiter hvert.
t
1871 ble Albert Gran utnevnt til konsur i Bergen for de
amerikanske

Lothe bodde i huset med kone, to barn og to tjenesrepiker
i lg9l. seks
personer fordelt på nesten 40 rom l! sammenlign dette
med arbeiderboligen på Stølen, Henrik Wergelandsgt. 35, hvor det kunne
være opp
til 12 mennesker på et rom og kjøkkenl

Når vi kommer

til den siste åpne folketellingen, i

Lothe-husholdningen i Kalfarveien
solgt til C.

personer.

1900, består

I r910 ble huset

J. Ege.

I 1982 kjøpte
kr.

34a av 9

Foreningen Nord-Norge huset

av

for 700 000

statene.

r 1875 folketellingen bodde ekteparet Gran i huset med tre dørre, to
sØnner og tre tjenestepiker. Huset var blitt påbygget og fornyet
i 1g75,
og besto av minst 34 rom med 47 dører ogmer enn 3l vinduer.
Det

fantes baderom med bl.a. dusjkabinett og bad. Rundt huset
var en
inngjerdet hage.

I folketellingen i 1885 var det en tjenestepike mindre i huset, og to av
barna var også bortreist på tellingsdagen. utrolig nok var ikke
ionsul
Gran fornøyd med palasset sitt, og fire år seinere flyttet hele familien
til
den åsjonable Nygårdshaugen, der nye hus ble bygget i Store parkvei,

ved Nygårdsparken. Gran-familien fl1ttet inn

i in

mens apoteker /ohan Lothe overtok Kalfarveien 34a.

nybygget nr.20,
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Det første møtet
(fra beretning tit 40 års jubiteet)
Den 10112 l92l leste man i dagspressen de to forandstående
avertisse,
menter, som gav uttrykk for dannelse av en forening
for nordlendinger
i Bergen. Bemerkelsesverdig forerå her to innbydeiser fra forskjellige
personer uten at disse hadde det minste kjennskap
til hverandre, men
hadde samme felles formål.

Detførste styret i Foreningen Nord Norge

!_vlrstfrl

venstre: Helge S. Lund, O. Steen, C. H. Toften (kasserer).

Nederstfrø venstre: Fru Bostrøm, Frk. storsæther (sekretær),
Arnt stamsvik (Formann), Breivik (Nest Formann).

Man kan tenke seg hvorledes disse tenkte, hvem er hvem?
Men da alt
her i verden har sin løsning, har de herrer innlagt
bilett til hverandre,
og etter 3 dagers forløp kunne hilses og ønskes
tit tyt t
Her kom med en gang et samarbeid istånd. på to avertissementer
".
mot_
tokes ca. 40 billetter, hvilket beviste at interessen
var tilstede hos nordlendingene. Innbyderne var henholdsvis: p.
Johansen, A. M. Stamsvik

og Helge Lund.

Den 17/12 r92l ble konstituerende møte avholdt i Bergens
Haan-

værk- og Industriforening (Damesalongen) hvor
ca 50 daÅer og herrer var fremmøtte. på dette møtet ble foreningen
stiftet og .,r"d ååp.r,
fikk navnet Foreningen Nord-Norge. En Kommite på
fem medlemmer
nemlig: Fru Rikke Nilsen, Frk. Signe
Johnsen, Hr. Megler Th. Strøn_
stad' Hr' P' Johansen, Hr. A. M. stamsvik, ble valgt
til å irtarbeide forslag til lover. Det ble på dette møtet inntegnet
50 medlemmer.
Mandag den l9l12l92l lestes følgendei Morgenavisen:
"Nord-Norge" i Bergen.,Nordlænåinger
t Haandverksfft::
[o.r Nordlændinger.

allerbedste.

i Bergen havde Møde Lørdag
Industrifo."Åg"n til Dannelse af en Forenino
Fremmødet var sæåeles godt og Sr".,_irg",
l"i
og

8
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Foreningen ble konstituert og fikk navnet "Nord-Norge,r
Der blev indtegnet ca. 100 Medlemer, hvilket viser at Interessen
ei stor. Nyt MØde
vil blive afholdt om kort Tid.

Foreningen "Nord-Norges" første generalforsamling
avholdtes i Bergen Haandværks- og Industriforenings lokalers
øJtrr r..aug :olrz
l92l' Den konstituerende lovkomite foresro valgt dirigent
."r".
ent for mØtet. valgt ble henholdsvis Hr. A. M. stu-rri[
"!
og cfrarrotte
Sørensen. Dirigenten åpnet møtet med å ønske
alle velkomå"rr,"g

gledet ham å se at det var så mange fremmøtt.
Første post pa
met var lovkomiteens forslag til lover for foreningen.

Lund og Paul Engstad.
Supelanter: Frk. Storsether, Hr. Ingv. Brenna,
Strønsdad og /. S. An_

dreassen.

Til revisor valgtes Hr. kaptein

Svane og p. |ohansen.

Charlotte Sørensen
referent

a",
p.ogå^_

De første paragrafer

bre vedtatt i ganske skjønn enighet. Først
da kontigenten skulle behandles kom det Iitt liv i forsamiingen.
Flere talere
ivret for at kontigenten ble så lav
mulig. Andre øisket den glerne
-s9m
høyest mulig. /a, en av talerne trodde
både sIg selv og de

de å ha så god råd at kontigenten gjerne kunn"e
bri saI

tilstedeårentil too,- r... f.. a..

Nå ja, dette tror jeg var nokså meget. Komiteens
forslag var kr. S,_ ø.
kvinner og 12 for menn. Forslag åa forsamlingen
var Ir. 5,, 10, 6 _ g
og 4 - 8' Kr. 5 - l0 henhordsvis for kvinner
og menn bre vedtatt

med 59
stemmer. Komiteens forslag hadde 22 stemmer.
Resten av lovene ble
med noen små forandringer vedtatt etter komiteens
forslag. En av de
tilstedeværende takket komiteen for deres gode
og ver

utføie urb.id".

Deretter gikk man over til valg av styre.
Til formann ble foreslått Hr. A. M. siamsvik. Dette
forsraget fikk støtte
fra flere. Hr. A. M. Stamsvik ble enstemmig valgt
,orrr-fo._un, og
ved aklamasjon. Så kom valg av kasserer. He.
var mange forslag. Alle
foreslåtte unnskylte seg med liten tid og debatten
om delte varg 6re der
for uforholdsmessig lang. Foreslått vaiHr. Forgerø,
Svane, strønstad,

/ohansen og Chr. Hansen.

valget ble chr. Hansen med 36 stemmer. Hr.
Johansen hadde 31 stem_

mer.

Det øvrige styret ble: Fru Arntzen, Charlotte Sørensen,
Hr. Folgerø,
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Historie
Den nystartede forening begynte sitt arbeid under
det formår som

foreningslovens s l setter til formålsparagraf -Å
omeng boende Nordlendinger i en upolitisk

!

?
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ru-r"ril. in".g"n

og

forening, nro, _i'r, ,"a
samvær på møter og festlige sammenkomster
m v. skal søke å komme
mere i kontakt med nordlendinger i Bergen. Dessuten
arbeide for et
Nord-Norges hus i Bergen og urrå." felleslnteresser.

€
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Allerede i 1922 utkom foreningens håndskrevne
avis "Eka|n" ved paul
Engstad som den første redaktør. Denne lagsavisen

i,.

ble også forsøkt
utgitt trykt, men dette foretagende ble der gåti bort
f." og ,åer" nar ra
avisen vår fulgt foreningens arbeid glennom
årene sonihåndskreven
avis fram til dags dato under forssellige redaktører.

{

&,*

Den 3 mars i 1922ble det innen foreningen
dannet en kvinneforening,
hvis formål var å arbeide for et husfonJtil foreningen
og til støtte for
tuberkolosesaken. Som formenn gjennom
årene for kvinneforeningen har-følgende fungert: Fru Rikke Nilsen,
fru sjarlotte Hunr.o, fru
Petrine Breistein, fru Åsta Hansen, fru Ingeborg
stamsvik, fru Alette
Nilsen og fru Lovise Myrmel.

Kvinneforeningen har avholdt 5. utrodninger. Alre
gjenstander tir disse
utlodninger har alene vært iråndarbeideJraget
av Lvinneforeningens
medlemmer. Utlodningene har innbragt .u.L
22.000,_. Som dei al_
lerede er nevnt, har ikke husfondet væ"rt
enerådende med hensyn tir
de midler kvinneforeningen har bragt tilveie
med sitt arbeid. Gjennom

årene er således tuberkorosesaken tilgodesett.
Anslagsvis ca. kr. 6.500,-.
Fordelingen av disse midler har værlrkelig
fordelt mellom de tre nordlige fylkea og ved de to siste utlodninger"ble
det anvist Tuberkuløses
Hjlepeorganisasjon ca. 3.300,-.

Etter at foreningen var startet, tok de unge krefter
intiativet ti1 å danne
en dramatisk klubb. Det viste seg snart aide
unge maktet å skaffe både
lærerik og go underholdning. Det har således
vært oppført flere am_

atørskuespill med yidere.

l3
n.1.,

Husspørsmålet har hele tiden vært det vanskeligste for
foreningens
trivsel' Gjennom årene har ledelsen for foreningen hatt
mang" i"nskeligheter for å kunne tilfredstille de krav dette setter
tir forenlngsar-

beidet, og en har ofte

måtte skifte møtelokaler. En har forsøkt å ha et
fast møtested for sine medremsmøter og selskapelige
sammenkomster,
men det har ofte ikke vært så lett. Foreni,gen har
Årmest ført en omflakkende tilværelse og dette er vel en vesÅtlig grunn
til at arbeidet for
å skaffe seg eget hus har vært drevet nokså inienst.

I 1922ble

der også startet blandet sangkor. Dette hadde ganske
kort levetid i det koret gikk over tir mannskor og tok navnet
Nordlandskoret.

Allerede så tidlige somi 1922 tok foreningen intiativet
til å delta i innsamling til nødlidende i Nord-Norg. og rir"r. gjennom
årene har det
ved forskjellige anledninger britt ytet Åorromisk
støtte både tir institusjoner og til enkeltpersoner innen landsdelen vår.
servsagt har ikke
medl-emmene alene ytet denne støtte. vi kan uten
forkreinelJe for noen
si at formuende menn og institusjoner i vår by
har gitt oss bevis for at
de har fulgt foreningsarbeidet, i så henseende,
med levende interesse.
Manmå således med god grunn kunne si at vi kan rrære
stolte av å være
lyvilere av en by som Bergen. Eksempelvis kan nevnes koret og Den
Forening til inntekt for de etterlatte fra .,Harmo,å,,og
"Brodd I's" forlis. Denne hjelpeaksjonen
innbragte kr. 2g.000,_ som ble
overrakt s'lkesmannen i rroms til fordering. og
ved senere lignende
anledninger er det ydet av foreningen kr. :.Oi0O,_.

YrdI{*:

Allerede i 1922 ble det nedsatt en
komite for å skaffe midler til foren-

rtr

ingsfane. Faneavsløringen ånt

sted den 2lt2 1933. Midlene ble
skaffet tilveie ved frivillige gaver
fra interesserte i foreningen. Det er
s
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Nordlandskorethar ble stiftet i 1922 og var i begynnersen
et blandet kor.
20 aktive medlemmer.

I daghar koret rundt

nordlendingen, kunstmaler og fag_
skolelærer Nordahl, som har ære
av dette motiv, som er meget typ_
isk for en forening som omfattei3
nordlige fi,lker.

Etter at foreningsfanen ble

an_

skaffet, ble det fastsatt at den ikke
skulle benl,ttes utenfor foreningens

lukkede møter. Denne beslutningen ble omgjort etter frigjøringen
i 1945, og siden da har den vært

benl.ttet under 17. maifestlighe-

Fanenble laget av kunstmaler

tene og andre anledninger.

Nordahli 193i.
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I 1948 ble det anskaffet jakkemerke med samme motiv som foreningsfanen. Dette er utført i sølv og emalje.
I

1932 begynte foreningen kafedrift. Hensikten
med dette var at denne

skulle bli et samlingssted for folk fra Nord_Norge som
"kunne tilfeldig opp_

holdt

i Bergen, og dertil mente man at kafeen
økonomisk utkomme for foreningen.
seg

skaffe

"ib"dre

Kafeen fikk tilsendt de fleste dagblad fra Nord-Norge,
srik at en kunne
følge med det som foregikk på heimstedet. Kafedriften
var ikke noe
vellykket foretagende og måtte derfor opphøre etter
noen prs forløp.

under okkupasjonstiden ble foreningsarbeidet nedlagt
i rg42,da man

ikke ville rette seg etter Nasjonal samiings direktiver.
frasjonal samling
forlangte da utlevert foreningens eiend-eler og kontantea
og ro..nirgens ledelse ble således stilt i en vanskerig siåasjon,
idet m"an gjerne

redle foreningens eiendeler. For å unngå at foreningen,
p"nfå.itf
N's. hadde man aflerede i r940 besluttelå dere ut t r.":.oob,-,?""..
Av disse ble kr. 2.000,- overrevert Nasjonalhjerpens
vestrandskoÅr til
fordel for Bodø, som da. var bombet. Situasjonen var
som sagt meget
vanskelig for det sittende styret, idet de seivfølgelig
ville ."ia" -ir,
mulig av foreningens midler. En av foreningens stiftere,
herr Arnt M.
stamsvik reddet situasjonen ved å plassere- det resterende
bankinnskudd i en annen prioritets pantobligasjon. N.S. måtte
således nry. ,.g
med kassererens kontantbeholdning, ca. kr.70. Resten
av foreningens
eiendeler og arkivsaker bre innlevert til N.s. i 1942
etter hardt p"ress
på det daværende styret, med unntakelse av en
forhanahngsprotåt<ol
samt arkivskapet som berodde hos den sittende formann,
n".iå- rra"y
er' De innleverte eiendeler kom til rette igjen, mens
det som var hos
formannen ble ødelagt da hans hjem brenå i D44.Da
denne protokoll
mangler må beretningen fra krigsårene bygges kun på
i"rrr"Åt"a. ofplysninger og blir muligens noe mangelfull-.*

fJll
falt

På grunn av alle de uheldige omstendigheter
som rammet foreningen
gjennom disse år har det gått hardt utover økonomien,
slik at statuJpr.
lll 1946 viste kr. 8.868,59.

Etter frigjøringen har vår forening søkt kontakt
med Foreningen NordNorge i Ålesund og Molde. Det-er i samarbeid
med disse foreninger
arrangert pinsestevner på- Selje i Nordford, i
Ålesund, Bergen, åy.
i /ørungford og Skei i |ølster. Disse stevner har for dertake"rne
vært

inspirerende for foreningens arbeide og skaffet
mange uu.ig. _irrr"..
Dessuten har foreningen hatt mange hyggelige
turer og utflukter.

Det er naturlig at en forening som bygger på innflyttere
og delvis folk
med kort opphold i Bergen vil å et .,rr.i"r".r,l"
medlemsåil omkring
en kjerne av åstboende som naturlig vil danne
ryggraden i foreningen.
Det er gledelig å konstantere at tilreisende ,ord_nårsk
ungdom i iort
antall søker til foreningen. Det er videre glederig
å kunn"e sr at disse
ungdommer på alle måter har-vist en eksÅplar[k
oppførr.f og;"a
dette blitt gode ambass adører for vår landsdei.
Fra Beretning til 40

års

jubileet 17. desember 1961.

16

t7

Alfred Allertsen tidligere formann og ildsjel for
Foreningen Nord-Norge

"Norillendinger ble ikke godtatt på samme måtefør i tiden
som de er i dag.
var dufra nord kunne dufå problemer meir å skaffe deg
hyber. Enkerte annonserfra "gamle dager" gjorde det krart at nordreninger som
reieboere
v.ar uønsket. Mange "søringer"
forstod ikke hvø nordlindingen sa, - De
for st o d ikke di alekte n.',

Alfred flyttet fra Trondenes rike utenfor Harstad tir Bergen i

H-an var

p.

*.

-.

1972.

i forsvaret og ble overført tir Håkons vern. Alfred ble medlem

i foreningen i 1973 omhøsten. Da var han 40 år. i 16 år jobbet
han på
Håkons vern før han sluttet i l9gg, reiste så nordover igjen
og var i
Rognsund i 4 år og ble pensjonert der. Men lengsel", Jtt".
B""rg"r,
og Foreningen Nord-Norge ble for stor, å hu., flyttet
tilb"ake
famllien

i t992.

"w8
""

- Foreningen Nord-Norge har hatt stor berydning for
meg. /eg har
blitt kjent med mye folk gjennom foreningen, taa" itorat"rårrgå.ug

Bergensere. vestlandet og Nord Norge haimye tir felres.
For eksåmper
klima og fiskeindustri. Nord Norge hadde mye kontakt med
aergen

gjennom for eksempel tørrfisken, sier Alfred.

I 1969 hadde foreningen den første torskemiddagen. Det var styret
med ove vestvik fra steigen som hadde funnet ut ai forening",
,klr"
prøve ut torsk med lever og rogn. De var verdig
usikker på" hvordan
dette ville bli tatt i mot så de bestirte også en zs filos eske
med pdr",
for å ha i bakhånden. pølsene måtte de gi bort for det va, irrgen
som
spiste pølsene. - Alle spiste torsk. Etter dette ble torskemiddågen
en

årligt-radisjon. I dag har foreningen fire torskemiddager og
- ........I i året

og Alfred har vært fast gjest siden han ble medlem

i _lZ.

Alfreil har mange gode minner fra Nord-Norge Foreningen.

l8
å

.srl" '

Alfred var aktivt med da foreningen kjøpte huset i Kalfarveien
i
1982. Villaen var i dårlig stand. Utvendig manglet
det maling og innvendig var det strukket noe strie ,o- hurg fia veggene
i år"?. pa

kjøkkenet var det rotter. - Hadde mattirsyneikommlipa
besøk ville
nok stedet bliu stengt på flekken, humrer Alfred.

Mye måtte gjøres med huset, men foreningen manglet penger.
fore_
ningen begynte åhatre torskefesteri året. Dettevarsto.suksess.
- Fullt.gnet alle sammen. Hans Kristoffersen varformann
og Alfredvarmed i sty-

ret' De prøvde med fire torskefester. - Alre med fuil oppslutning.
Dermed
å tjene penger og fikk råd til å starte med
o'pp.rrrirg.

begynte foreningen

,§'

- I begynnelsen bodde jeg nærmest her nede, Fra vi kjøpte huset
og
flere år fremover ble det mange gratistimer med hammer
og sag. Det
var mange kjellernedganger. Vi bygde ut og fikk et grovkjølk"i. p"t
var meg og han Hans Kristoffersen som gjorde gruinarbeidet.
Einar
Nilsen var med på treverket. Herborg og urd." kÅ med
middagsmat.
Noen ganger kjøttkaker, en gang fikk vi sildegrynssuppe.

1i
".

for"ri,g"n

Huset

leies ut i dag til f-eks konfirmasjoner og bryllup. Dette er blitt
veldig populært og det er fulltegnet for hele neste år.
I vedtektene står det at foreningen skar jobbe for hus og hyne
til glede
for medlemmene. I 1969 ble rtet kjøpt tie hyrter ute på §øfteland
iå en
idyllisk holme. Tre hytter med tilhøiende båt og et naust.
De vai mye
brukt i begynnelsen. Tre ugifte,jenter,, brukte den ene tytt"r,
_y.,
spesielt om sommeren. Også hlttene var i dårlig stand
og rnatte legges

mye arbeid og penger

i.

Ettehvert bre det mer velstanå blant riJdlemmene, de fikk sine enge hytter og bobiler og foreningens
hltterbie
mindre og mindre brukt. Hyttene ble solgt for noen år siden.
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Andre medlemmer bidro med møbler. Noe oipussingiadde
blitt gjort
tidligere, men det var slikt som ikke kostet mye penger. Huset
bre stell
på' Dessverre var det en periode foreningen slet med leietakere
som

ødela og ramponerte møbler og tepper. DJeide lokaler
t o,
og hadde fest om lørdagene, sier Alfred.
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Torskefestene ble så populære at påmeldingene
I

!
d

5'*ær**rx

måtte begrenses.

For å kjøpe hus og hytter lånte foreningen penger.
Huset kostet 700
tusen og foreningen lånte ca. halve beløpet. inriekter
kom gjennom
utleie av lokaler og middager.

Alfred har mange gode minn€r fra foreningen

og kan fortelle at

før huset ble kjøpt ble det arrangerr "fester" ,uia
o# pa ø.rr.piiig"
plasser. En stund var foreningen på ..Strimmelen,

oppe pa Landås.
Der har de et selskapslokale i byggelaget. Noen ganger
var festene nede
i byen på ""....... Der var det litt t,ngvlndt for
dIt vlr et rite kjøkken og
lite varmtvann. Salen som det skuil serveres i var
oppe i tredje etasje.
For å ha torskefester der måtte vi koke alt nede pd
i;r,."n"t pa en
kokeplate for så å frakte det opp alle trappene.
Vihar'også ar.åge.t
fester i Fyllingsdalen i ungdomihur"t. riu
betalte vi ooo" kr i leie"for
en lørdagskveld. Der var kjøkkenet ikke helt
bra, det var rotter der. v
m.åtte ha vakt på kjøkkenet etter middagen
for at rottene ikke skulle
stjele av maten som ble til overs. Men så t"a
ae pa prisen fra 600tir 1200
og da k,ttet vi ut ungdomshuset. vi hadde tofester
ute i roddetård i
et tilfluktsrom i en blokk. I dette lokalet var det
en betongdrag.;,;;
man måtte bøye seg ned for å komme under når
vi skuilJ daÅe. _ vi
v_ar
i Bergen. En omflakkende tilværelse helt til vi fikk
huset i
-overalt

Kalfarveien.

- Det var mye folk på festene og vi måtte
begrense påmeldingene. Det
var tungvindt og mye arbeid med å reise rundt.
vitradae bå et mid_
dagssett til 80 personer som måtte vaskes, pakkes
og fraktes. »"tt. ir"
oppbevart rundt om i garasjer hos medremmer.
Nå står alt krart i huset.
var et godt samhold. Dessverre er de fleste
borte, sier_
?,"j "i: 111t,d.t
Alfred (82). Han er den eldste som er igjen.
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På 60-tallet hadde foreningeng
også egen kafe. En som heter Erling Moe, var med å starte denne

kafeen. Den holdt til på Hotell
Rozenkranz. De hadde eget ser_
vice med Foreningen Nord Norge

trykt på. Kafeen var åpen for alle.

Foreningen Nord Norge har betydd mye for meg, sier Alfred. Her
fikk han kontakt med kjenninger

fra

nabokommunen og mange
nye yenner. Kona som er trønder
har også vært med på middagea
men hun kunne ikke være med på
torskemiddagene for de ble hun
så trøtt av at hun sovnet etterpå,
legger han til.
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Inscannede bilder.
Videre pløn: Gå gjennom det jegfant på loftet. Viilere
dypdykk i "bok_
jegklarer å tyde det som er skreyet. Hvis ikke høre
med

sen". Se om

Alfreil om han køn hjelpe.

Intervjue: Turid Hartviksen (bor på Sotra) tlf:95 gt 29 02.
Arrøngementskomiteen: Lill lensen tlfr 47 66 14 20.
Eget kapittel om Nordstjerneordenen.

Jubileumsåret 199ti

Første utdeling av
Nordstjerneordenen i lg8d

Eget kapittel om torgdagenen.
(Eget køpittel om 17 møi.)

Intervjue noen "yngre" medlemmet (Ole-Leo?)
Oppskrifter?
Høre med styret om de har inspiil tir videre jobbing og struktur
i boken.
Trenger llere bilder. ogsåfra nyere tid. (Hvem *oi
t ietpe *ed defie?)

a
.tli

:

Fra Venstre
.t.

Alfred Altrertsen
Gunnar Andersen

Oie Kr. V/estbtikk
Einar Nilsen

Alfreil og .... (jeghar ilet på opptak)

(Harfått info om Nordstjerneordenen av Alfred.
hør itet på opptak).
Nordstjerneordenen ble innstiftet i 1986. Itian må hø vært
miå i en efier
tlere komiteer i minst 15 år.
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(Hans kristofersen) Torgilagen. FFN
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Flåten vår
på
vindalsvannet
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