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AVISA NORDLAND

for 25 år siden
Kuriøs byggetabbe. Et bolighus som
er under oppføring i Sørstrupen i Den Stille Dal i
Bodø skiller seg ikke nevneverdig ut fra andre ny
bygg av utseende. Men det kjedelige er at huset
bygges på feil tomt. Det skulle vært reist på tom
ten ved siden av. Grunneieren så plutselig en dag
at det nytt og helt ukjent hus var i ferd med å ta
form på den tomten han seiv så smått hadde tenkt
å bebygge. Dette er utvilsomt en av de mest kuriø
se tabber innen byggesektoren i Bodø så langt.
Nordlands Framtid

for 100 år siden

Kartlegger miljøgifter

Spitsbergen. I Trondhjem er dannet et
Aktieselskab, der agter at udnytte Spitsbergens
Kulleter. Kullerne antages efter en nøgtern Be
regning at indeholde mere end 500,000 Millio
nerTons god Kul. Aktiekapitalen er sat til Kr.
350,000 og Aktiernes Størrelse er paa 1000 Kr.
Kaptein H. Angell, godt kjendtfra sine
mange Reiseskildringer, reiser en af de første
Dage til Elsass og Lothringen for at besøge
Slagmarkerne fra 1870-71.
Nordlandsposten

Fylkesmannens miljøvernavdeling har fått tilsagn om
300.000 kroner over statsbudsjettet i 2002 for å kart
legge miljøgifter i havnene i Nordland.
Det er Statens forurensningstilsyn som har bevil
get pengene til sluttføring av prosjektet. Hovedele
mentene er en kartlegging av miljøgifter i forskjellige
marine organismer og bunnsedimenter i flere utvalg
te havne-og fjordområder i Nordland. Prosjektet
gjennomføres som et samarbeid mellom miljøvernav
delingen i Nordland, SFT, Statens næringsmiddeltil
syn og de utvalgte kommunene. Endelig rapport om
tilstanden i havnene skal være ferdig våren 2003.
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dagens glis
Buksen
- Unnskyld, ekspeditør.
Kryper denne buksen?
- Nei frue. Den holder
seg stort sett i ro

før

nå

1964: Den nye Turisthytta er under oppføring, mens den gamle ennå ikke er revet

2002: Den 37 år gamle «nye» Turisthytta er igjen pusset opp. Bildene er tatt fra vest mot
øst
Foto: Tore John Andreassen

Turisthytte fra 1891

Den gamle Turisthytta
på Rønvikfjellet hadde
historie tilbake fra
1896. Den nye sto
ferdig i 1964.

Allerede i 1891 såtte Bodø og Om
egns Turistforening (BOT) opp
den første hytta på Rønvikfjellet.
Den brant ned etter noen måne
der. Så sto en stor hytte ferdig i
1896. Den skulle få stå til 1964. Da
ble den revet, og en ny moderne
turisthytte åpnet.

Tore John Andreassen 75 50 50 15
tore. John.andreassen(S>an no

Folksomt. Den gamle hytta ble

kraftig påbygget i 1937, i forbin
delse med den store varemessen
som var i byen. Årbøkene fra BOT
forteller at det på det meste kunne
være 4 000 mennesker på Turis
thytta og platået rundt, på en dag.
Like etter andre verdenskrig var
besøkstallet på det meste oppe i
over 50 000 på en sesong. Allere
de da begynte man å snakke om å
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bygge nytt. Men det var først i 1955
at Ole M. Larsen fikk nedsatt en
komite for bygging av ny hytte. 10
år senere sto den ferdig.
Konkurranse. - Det var en arki
tektkonkurranse for den nye Tu
risthytta, leg tror den var kun for
nordnorske arkitekten Det kom
ikke inn så veldig mange forslag.
At valget ble som det ble, hang
sammen med at dette ble den
mest kompakte og rimeligste løs
ningen, forteller Ole Martin Tjæ
randsen, som har en lang BOT-his
torie bak seg.
Den nye Turisthytta i glass og
betong skulle snart vise seg å bli et
slit for AS Turisthytta, der BOT var
største aksjonær. Etter to sesong
ers drift var det konkurs, og fra
BOTs årbok siterer vi:
«Turisthytta gikk i 1966 kon
kurs, etter to dårlige sesonger. Vi
tapte 100 000 kroner - med et
smil.» Årsaken til smilet var at nå
kunne turistforeningen slippe
restaurantdriften, og heller kon
sentrere seg om drift av hytter i
fjellet rundt om.
Det ble Kjell M. Soløy og hjem
vendt norskamerikaner Harald
Vik som kjøpte Turisthytta fra
konkursboet, og drev sammen i
1968.
Turister. - Vi fikk da til «Midnight
Sun Fligth», minnes Kjell M. Soløy
stolt.
- Det var et charterfly som kom

sørfrå om kvelden. Passasjerene
ble tatt til Turisthytta, der de ble
servert gravlaks, reinsdyrkjøtt og
multer. Så bar det hjem igjen utpå
natta. Enten fikk de se midnattso
la fra Turisthytta, eller så fikk de
den fra flyet. Det var en suksess,
med en flylast i uka, forteller Sol
øy.
Siden overtok Vik hytta alene,
før han døde. Hytta ble så solgt til
Edvard Andreassen, før Jan Rivels
rud (Rica-kjeden) tok over. Deret
ter var det Hans Olav Fjærvoll sin
tur. Han ville utnytte eiendom
men til fornøyelsespark og 280
boliger. Det ble kommunalt nei,
og hele området ble så solgt til
Bodø kommune. I dag er det Kjell
run og Kristian Andersen som eier
hytta, som de vil åpne i slutten av
måneden, men bare for lukkede
selskap.
Trist? - Var det ikke trist at den
gamle Turisthytta forsvant?
- Både ja og nei, sier Ole Martin
Tjærandsen.
- Den var ingen debatt om det
egentlig, ettersom den ble drevet
på dispensasjon fra helsemyndig
hetene. Kjøkkenet var ikke bra og
hytta var trekkfull og kald. Debat
ten om Turisthytta kom først et
ter at det nye bygget sto ferdig, og
det viste seg å være vanskelig å få
skikkelig økonomi inn i driften,
sier Tjærandsen.

