
 

 

Telepensjonistene i Bergen på tur til Bodø 29.mai til 1. juni 2015. 

Tekst og bilder av Gunnar Larsen 

 

29. mai satte 17 telepensjonister, og inviterte venner, fra Bergen seg på Widerøes fly til Bodø.  

Turen startet ikke helt bra i det flyet var ca. 6 timer forsinket pga. billettrot mellom Widerøe 

og Tide, vår reisearrangør mht. flytransport. Men vi var likevel i godt humør.  

Ca. 2 timer senere var vi i Bodø. Der vi ble mottatt av guiden fra Stella Polaris, Henry 

Johnsen, som ga oss en kort innføring i Bodø områdets historie og fakta. 

 

    

   Henry Johnsen ønsker velkommen til Bodø. 

 

 
    Bodø sett fra 17. etasje i hotell «Havet». 

 

Første dag var opprinnelig viet frokost på hotellet, historisk byvandring og et besøk på museet 



«Krigshistorisk Gruppe Bodø» også kalt KGB. Men pga. forsinkelsen ble første dag sterkt 

amputert. Kun et besøk på KGB ble gjennomført. 

 

 

 

 
                                      Lunsj på KGB. 

På KGB ble vi mottatt av to guider, Audun Spjell og Andreas Wennberg, som etter å ha 

«servert» oss pakkelunsj (type baguette og mineralvann/kaffe) fra hotellet, viste oss rundt på 

museet og ga en interessant fremstilling av siste krig og hendelser i Bodø-området. 

              

    

          Andreas Wennberg forteller.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
                      Audun Spjell forteller 

Om kvelden hadde vi middag på hotellet, Scandic Hotel «Havet». Dette er et helt nytt hotell, 

17 etasjer, åpnet i august 2014.  

Ved middagen hadde vi besøk av 9 telepensjonister fra gruppen i Bodø. En riktig hyggelig 

stund. 

 

     
      Gerd og Nils fra Telepensjonistene i Bodø 

Både Gerd Blomstrand Kristensen (leder) og Nils Bø (sekretær) hadde artige historier å 

fortelle under middagen. 

 

 



 

 

 

 

 

     
    Fellesmiddag med telepensjonistene i Bodø. 

Neste dag var viet steinalderen og Saltstraumen. Vi dro på tur til Tuvlia. Dette er et område 

hvor man har funnet spor av steinalderbosetninger fra ca. 10000 år tilbake. 

Dette var en ny opplevelse for flere av oss idet det bl.a.  innebar en kort tur ut i uveisomt 

terreng. Men vår hyggelige guide fra Stella Polaris, Line Grepperud Olsen, viste vei og ga oss 

en innføring i hvordan livet og terrenget var tilbake i «gamle dager». 

 

     

    Guiden vår til Tuvlia, Line Grepperud Olsen, viser 

          «vei» til Tuvlia «steinalderbosetninger». 

 



 

 

 

 

 

  

     
        Alle mann og kvinner samlet på toppen av Tuvlia. 

Etter at vi hadde «klatret» ned fra Tuvlia gikk ferden videre til Tuvsjyen. Et serveringsted 

bygget opp som et gammelt steinalderbosted der vi ble servet steinaldermat av to koselige og 

hyggelige unge damer (navn beklagelig ikke notert). Vi fikk også med oss en kort historie om 

hvordan steinalderfamiliene levde for ca. 10000 år siden. 

 

 
     Vår «steinalderdame» fra Tuvsjyen med eget 

         sydd antrekk i skinn fra «steinalderen». 



 

 

 

 

 

 

           Interiør bilde fra «steinaldergammen». Ikke mye elektrisk lys der. 

Vel forsynt med «steinaldermat» gikk ferden videre til Saltstraumen. Det er ikke bare bare å 

besøke denne. Her må man passe på flo- og fjæretider for å få maks utbytte. Men det hadde 

guiden kontroll på. Så vi fikk et gløtt at straumen på vei ut i havet. Det var rimelig heftig. Og 

foto av selve straumen gir ikke et riktig bilde av hvor heftig det egentlig er. Det  må oppleves. 

 



 

            Fra Saltstraumen mot fjellene. 

 

 

 

    Verdens kraftigste malstraum på vei ut.  

400 millioner kubikkmeter vann, frem og tilbake, 4 ganger i døgnet, i et sund som er ca. 3 km 

langt 150 m bredt og 26 m dypt. 

Det var dagens utflukt før vi så dro tilbake til hotellet for middag senere på kvelden. 



 

    Middagen ble inntatt i «baren» i 17 etasje på hotellet. 

 

 

 

Siste hele dag, søndag, var avsatt til en tur til Kjerringøy. Som egentlig ikke er en øy men en 

halvøy man må ha ferge for å komme ut til. Buss tur til ferge ca. 45 minutter og ferge tur på 

ca. 10 minutter. Deretter en kort busstur til selve tettstedet. 

Kjerringøy er egentlig et gammelt handelssted , og det sted «Bodø» var før Bodø ble anlagt. 

Her fikk vi en kort men veldig grei omvisning og forklaring, på stedets opprinnelse og bruk, 

av guiden vår, Bjørn Greve Alsos. 

 
         Bjørn Greve Alsos orienterer om Kjerringøy handelssted. 

Etter omvisningen på Kjerringøy var det lunsj/koldtbord på Kjerringøy Bryggehotell. 



 
                       Lunsj på Kjerringøy. 

Etter retur til hotellet var det middag om kvelden i hotellets restaurant. 

 

 

 

 

 

 

Siste dag ble også amputert i forhold til opprinnelig plan. Igjen pga. billettrot Widerøe/Tide, 

som forårsaket flyavgang ca. 6 timer før planlagt tid. 

Men vi fikk med oss 2 timer omvisning på Norsk Luftfartsmuseum, som ligger tett ved 

flyplassen i Bodø. Guiden her var vår første guide, Henry Johnsen, som hadde «sertifikat» på 

guiding i museet. Vi hadde fått åpnet museet 1 time før normal tid pga. billettrotet.  

Henry Jonsen ga oss en god, omfattende omvisning. Og fortalte mange historier om de flyene 

som han viste frem. 



 
       Fra flymuseet i Bodø. 

 
         Henry Johnsen forteller. 

 

 

Etter omvisningen ble vi kjørt til flyplassen for flyavgang til Bergen kl. 1235. 

Alt i alt var det en trivelig tur selv om et par aktiviteter måtte utgå eller ble litt amputert.  

All honnør her til Berit Snipsøyr og Hans F. Lien som i tett samarbeid og mye telefonkontakt 

med hotellet i Bodø og Stella Polaris greide å ro land en ny turplan på så kort varsel (dagen 

før avreise kl. 1500) som vi fikk på endring av flybilletter.  


