Ulfheim, ca. år 1952.
Ført i pennen av Reidar Mortensen og bildene er velvillig utlånt av Lilly Urskar Skotmyr og Henny
Mikaelsen.

1. Hvem/hva var egentlig Ulfheim? Dette blir litt gjetting og litt husking av ting som jeg har
fått ved muntlig overlevering for mange mange år siden. Og litt som jeg har plukket ut fra
en gammel protokoll om saken.
2. Hvordan Telegrafverkets personale i Bodø kom inn som eiere.
I årene under (?) og etter 1. verdenskrig og for så vidt langt inn i vår generasjon var det
nokså vanlig at (sannsynligvis stort sett fornøyde) kunder ved juletider uttrykte dette ved
at de gjennom den lokale telegrafbestyrer gav enten naturalia (sjokolade, frukt og
lignende) eller en pengegave som skulle komme personalet til gode. Naturaliaene ble da
fordelt til personalet til jul. Pengene hadde i utgangspunktet blitt brukt til å arrangere en
hyggelig sosial tilstelning for personalet.
Ved Bodø Telegrafkontor som det da het var det i 1920 – årene en Telegrafbestyrer som
het David Myhr. Jeg kom til Bodø telegrafstasjon under krigen (i 1944) og fikk ved flere
anledninger høre om denne bestyrer Myhr, som hadde et veldig positivt ettermæle blant de
av personalet som hadde arbeidet under ham og som fortsatt var i arbeid.
Denne herr Myhr var da i 1922 kommet i tanker om at de pengegaver som kom inne burde
brukes til noe mer positivt på sikt enn en og annen selskapelig sammenkomst.
Han tok initiativ og skrev et ”rundskriv” til personalet hvor han tok til orde for at de
innkommende penger heretter skulle settes av til en egnet fritidshytte for personalet.
Avskrift av dette brev – som han selv har skrevet inn som begynnelsen av - - -:
”Protokol vedkommende Bodø telegraf- og telefonfunksjonærers hytte.”
Den 4. januar 1922 utsendte undertegnede følgende henvendelse til funksjonærene ved
telegraf- og telefonvesenet i Bodø:
”Fra enkelte av de større korresponderende her paa stedet pleier der hver jul at bli sendt
stasjonspersonalet erkjendtlighetsgaver bestaaende dels av frukt, konfekt, delikatesser m.
v. eller forskjellige beløp i kontanter bestemt til anvendelse paa bedste maate for det hele
personale.
Iaar er der innkommet i kontanter et beløp av Kr. 425,00.
Istedetfor som tidligere at anvende disse penge til festlige tilstelninger og lignende har jeg
tænkt at man nu burde forsøke at realisere en plan som jeg allerede før min tiltrædelse
som bestyrer av Bodø stasjon har fremsat og drøftet med enkelte interesserte
funksjonærer. Denne plan gaar ut paa at samle midler til anskaffelse av en hytte for alle
telegraf- og telefonfunksjonærer i Bodø.
Jeg har i de sidste dage konfereret med en flerhet av funksjonærene om saken og alle har
været enige i at det nevnte formaal ville være et av de bedste hvortil pengene kunde
anvendes.
Hvilken betydning det vilde ha for funksjonærene at ha sin egen hytte i passende nærhet
av byen behøver ingen nærmere utredning.
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Naar der er innkommet et nogenlunde tilstrekkelig beløp er det meningen at der blant
funksjonærene skal velges en hyttekomite som faar med sakens videre behandling at
gjøre.
For at paaskynde innsamlingen av de fornødne midler har jeg tænkt at alle interesserte
kunde tegne seg for regelmessige bidrag pr maaned idet man begynner med inneværende
maaned.
Alle innkome beløp innsettes efterhvert i Bodø sparebank inntil videre.
Bodø telegrafkontor den 4. januar 1922
D Myhr
Efter denne henvendelse tegnet de fleste funksjonærene sig for en maanedlig bidrag. Ved
disse bidrag og ved de pengegaver som har været sendt personalet til jul er der nu samlet
et beløp av ca 3500 kroner som innestaar i Bodø sparebank.
Av forskjellige grunde har jeg ment at tiden nu kunde være inne til aa velge hyttekomite
saaledes som forutsatt hvorfor jeg har innkalt bidragsyderne til dette møte for at der kan
foretas valg av komitemedlemmer, kasserer, revisorer m.v.
Bodø Telegrafkontor den 12 oktober 1926
D Myhr.
Ulfheim. Navnet skal skrive seg fra den forrige eieren av eiendommen. I ”jobbetiden”
etter første verdenskrig – i 1920 – årene var det i byen en mann med navn Risheim.
Om han bygde hytten eller kjøpte den ferdig vet jeg ikke – men dersom jeg husker rett ble
den anskaffet i navnet til Risheims frue. Navnet Ulfheim skal skrive seg fra at de hadde en
sønn som het Ulf.
Imidlertid gikk det med Risheim som med flere – en dag var rikdommen over og denne
eiendom Ulfheim inne i stille dal gikk inn i konkursboet og ble overtatt av Nordlands
Privatbank (nåv. NordlandsBanken)
Altså – på et konstituerende møte den 12. oktober 1926 ble det valgt en hyttekomite
bestående av senere kjente personer innen etaten – både før og etter krigen:
Formann Aasa Jullum
Nestformann Kr Helseth
Medlemmer: Dagmar Johnsen, Ragnhild Hansen og Johan Utheim.
I mars 1927 fikk hyttekomiteen underhaanden tilbud fra Nordlands Privatbank om kjøp av
Eiendommen ”Ulfheim” i stille dal.
Det gikk fort – tilbud og komitemøte den 28/3 og ”allmøte” den 29 – hvor det ble vedtatt
at dersom de fikk den for en rimelig pris skulle den kjøpes.
Prisen endte opp med kr 4000 – og så mye penger var det nå kommet inn at kjøpet ble
gjort kontant.
Videre fram til krigen var hytten veldig mye brukt – spesielt av den del av personalet som
gikk i vakter, men også av de andre.
Under krigen ble hytten rekvirert og brukt til bolig i den boligkrisen som var da.
Etter krigen ble hytten på nytt flittig brukt fram til midten av 1950-åra. Men så begynte
”velstanden” – folk fikk biler og hytter selv – reiste mer. Men det som ”tok knekken” på
Ulfheim var stadige ”besøk” og hærverk av uvedkommende - noe styret og medlemmene
ikke klarte å holde i tømme.
Så gikk det som alle vet: hytta bare ”forsvant” og Bodø kommune løste området ut til
friområde.
Reidar Mortensen
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Var heldig å fikk låne disse bildene av ”Ulfheim” hos Henny Mikaelsen.

Bodil og Unni på dugnad?

Einar Marhaug m/frue.

Edit Meyer Svensen
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Eilif Ringkjøp, Eli og Jørgen.

Eli, Anne Martha, Sverre Gundersen
Lilly, Reidar og Dagfinn Karlsen.

Anne Martha, Bodil og Åshild.

Bodø12.03.2008/Wr.
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