
Fongenhytta som ligger på Nordenghaugen, var opprinnerlig 
et småbruk. Marka ble utskilt fra Fridalsgården i 1918 til Alek-
sander Olsen. Den ble seinere overtatt av en mann ved navn 
Evjen. Han gikk konkurs en gang på 30-tallet. Magnhild og 
Karl Fongen, daværende bryggerisjef for ”Bodø Aktiebryggeri” 
i Bodø, kjøpte småbruket av banken. De betalte 1500 kroner  
for den 750 mål store eiendommen. De rev det gamle huset og 
satte opp den eksisterende hytta i 1936. I forlengelsen av plat-
tingen foran hytta, kan vi se rester av grunnmuren til fjøset. 
Hytta ble brukt som fritidseiendom av familien. Karl Fongen 
hadde planer om å lage gårdsbruk. Han ryddet og pløyde opp 
marka rundt hytta. Han fikk plantet 50 000 gran på eiendom-
men i 1940/41. Under krigen bodde de i lange perioder der og 
dyrket blant annet potet. 
De satte opp et naust ved utløpet av elva fra Holmvatnet på 
østsiden av Sætervatnet. 

 

Hytta ble i 1965 overtatt av Fauske kommune. Kommu-
nen lånte den ut til Røde Kors hjelpekorps, som brukte 
den som vaktstasjon fra ca. 1967 og frem til påsken 
1987. Når den ikke var i bruk av Røde Kors, fikk VHSS 
bruke hytta. 
Hjelpekorpset satte opp ny hytte ved parkeringsplassen i 
Fridalen, og Fongenhytta skulle etter reglene rives. Dette 
skjedde imidlertid ikke. Helsesportssenteret fikk dispone-
re hytta, for så formelt å overta hytta 10. oktober 1989, 
for den symbolske summen av kroner 1. 
Etter overtakelsen er det gjort noen forandringer for å 
gjøre den mer tilgjengelig for funksjonshemmede. Boder 
i gangen ble revet og det ble laget do innendørs. Veggen 
mellom stua og rommet innenfor ble åpnet, og utenfor 
hytta ble det lagd platting. 
Opprinnelig var det torvtak på hytta, og da det måtte skif-
tes, ble det lagt ståltak, for at snøen skulle kunne skli av. 
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Hentet fra ”Skogstjerna” Protokoll for Avholdslaget ”Nordimarkingen”.  
Skrevet av Petter Andersen, høsten 1935. 
 

En liten søndagsturEn liten søndagsturEn liten søndagsturEn liten søndagstur    
 
En dag her isommer blev jeg opringt i telefonen fra Bodø, at 
det lite selskap på en 3-4 personer vilde komme indover på 
den efterfølgende søndag, de skulde en tur først til Fridal og 
derpå til Neverhaugen, hvor de vilde ha middag i 5-6 tiden 
om eftermiddagen.  
Men de vilde jeg skulde möte dem på Austerkløft vegskillet, 
når de kom straks för middag. 
De som kom var Disponent Fongen på Bryggeriet Bodö og 
frue, det var forresten 3 gangen de var herinde. Så var det 
bankmannen Sverre Hansen i Sparebanken og en danske, 
Konsullent Jakobsen Kjöpenhavn.Så fortsetter bilen til Sa-
lelvbrua – jeg hadde fået plads om bord som los og kjent-
mand, ja da! Vi skridtet av gårde som om vi hadde betaling 
for det, og jeg undret mig lidt over det raske tempoet de sat-
te op. Men så husket jeg på at Sverre Hansen var en av top-
figurene i Bodö og Omegns Turistforening, og der for godt 
vant til å bruke fötterne både i fjell og fjære. 
Dessuten er folk flest nåfortiden sportslig anlagte og indte-
resserte og har derfor opdriften i sig, de har gnisten som 
fanger og tar kommandoen over organismen, over muskel-
kraften og setter viljen og fötterne i bevægelse. Det har, 
kanskje iblandt, et lite anströk av mote og motesak med det-
te å være sportsinteresserte og fly av gårde på utflugter og 
turer i lange baner. 
Fru Fongen og jeg blev i et lag, de andre trodde öiensynligt 
at hun var i godt selskap, for de gav sig ikke en döit om oss. 
Jeg fik da anledning til å forhöre mig om den danske gjes-
ten de hadde med seg. Ja, han hadde varet hos dem i flere 

uker, sa hun. Bryggeriet hadde nemlig begyndt fabrikasjon 
av Gjær, og han var deres Konsulent, det vil si fagmand og 
rådgiver på Gjærfysioligiens område og han reiste som så-
dan i mange land. 
I Fridalen stoppet vi op i Nordeng-håjin og beså husene både 
ute og inde, for Fongen var i tanker om å gjöre et bud på 
disse greine. Men noen handel er det ikke blit, for jeg skulde 
få vite det om saken gikk iorden. 
Så laget fru Fongen til frokost, som tog sig meget godt ut på 
en gammel dör, lagt på stenheller, og overtrukket med kvit 
papir. 
Det var godt å se, at de kom like fra Egyptens Kjölgryter, og 
at de også hadde varet i kontakt med Toraas mundskjænk 
og överste baker, for der fulgte også flasker og glas med fro-
kosten. 
Som avh.lagets representant fik også jeg en flaske, som jeg 
nesten tömte til sommerens pris, samt også på avh.lagets 
sundhet og velgående. Flasken indeholdt det meget velsma-
kende avh.drikke, Pomak, som er tillaget av forskjellige slags 
frugter og koster en 40 öre flasken. 
Under måltidet blev vi filmet av Jakobsen, som hadde et så-
dant apparat med sig. Han var meget pratsom, men jeg var 
svært brydd med å forså ham. 
Han var svært indtereseret i naturen og vegetasjonen her 
og stoppet ofte op for å betragte og beskue gras, blomster og 
blade. Selv gamle nedråtne furustöver var han borte og 
grov i og tog det opsmuldrede mörr og mask i hånden, som 
en stor raritet, gned det mellom fingrene og undersøkte det 
meget nöie. 
På turen til Neverhaugen kom han borti en senke med 
Veiflok, den blev han livlig indteresseret i og vilde jeg skulde 
sende frø til ham av den når det blev modnet, og her i höst 
sendte jeg en portion til ham, og her får jul fik jeg fölgende 
brev tilbake… 
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