En smak
av Asia
Lotus Taste restaurant åpnet
i all stillhet i Bodø i går, som
siste skudd på stammen av
restauranter i Bodø.
FRI KULTUR SIDE 4-5
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Kraftig
økning i
båtsalget
NÆRING SIDE 12 OG 13

Her finner
du sol og
sommer!

Nå får den
jage bjørn
uten bånd

NYHETER SIDE 26

NYHETER SIDE 14

Backpackermødre med klar oppfordring:

– Kom deg ut

med babyen!

En gjeng turglade mødre i mammapermisjon har funnet opp
konseptet «babybackpacking». De bestiger fjell, besøker øyer
og tråkker kilometervis langs Bodøs mange stier.

– Vi er turister, men blir også behandlet som turistattraksjoner. Det er synd at vi er et så sjeldent syn, sier trebarnsmor
NYHETER SIDE 6 OG 7
Hanne Olafsen.
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70 fag fenger ikke studentene

Utenlandsk par lurte mann

BODØ: Over 70 fag ved 28 forskjellige lærersteder fikk ingen første-

RANA: Tirsdag tok en mann i 80-årene kontakt

valgssøkere i første runde av årets Samordna opptak.
Havbruk ved Universitetet i Nordland, industriell elektronikk
ved Høgskolen i Narvik og bachelor i menighetspedagogikk ved
NLA Høgskolen er tre av totalt 72 studieretninger ved 28 lærersteder som manglet førstevalgsvelgere før sommerferien, viser en
oppdatert statistikk fra NTB. Fraværet av søkere skyldes i noen tilfeller at enkelte studier ikke blir tilbudt hvert år eller har blitt slått
sammen med et annet, påpeker Samordna opptak.

med politiet i Mo i Rana.
Han meldte at han hadde blitt frastjålet cirka
800 kroner fra sin lommebok.
Dette hadde skjedd da han skulle være behjelpelig med å veksle penger til en utenlandsk dame
og en utenlandsk mann utenfor Byporten på Mo i
Rana, skriver Rana Blad.

På topp. – Turen til Festvågtind var definitivt en høydare for oss, sier
Maren Rishaug (i midten). Her sammen med Jannicke Sørfonden
Foto: Privat
Heimly og Hanne Olafsen.

Fan av friluft. Jannicke Sørfonden Heimly og Leah Margrete (5 mnd)
er større fan av villmarka enn kafeer.

Ingen begrensninger. Hver dag er en ny turdag for de spreke mødrene og friluftserfarne babyene. – Det
misjonen, sier babybackpackerne. F.v.: Espen Olafsen (9), Jannicke Sørfonden Heimly med Leah Margrete

Med babyer i tu
For noen betyr mammaperm øyhopping
og toppturer.
Kirsti Kringstad 97 03 48 62
kk@an.no

Svangerskapspermisjon
trenger ikke være en kavalkade av
kafébesøk og småsysling hjemme. For Hanne, Anette, Maren og
Jannicke er dette tiden for markaturer, øyhopping og toppturer.
Nå håper de at «babybackpacking» blir en trend.

BODØ:

– Permisjonen er lang. Likevel
er det fort gjort at den forsvinner
fordi man soser rundt hjemme.
Det blir det ikke mange minner
av. Jeg vil ha noe spesielt å se tilbake på, sier Hanne Olafsen.

Øyhopping. Hver ukedag møtes
en gjeng mødre med babyer for å
røre på seg i naturskjønne omgivelser.
– De fleste har svangerskapspermisjon én til tre ganger i livet.
Da nytter det ikke å angre på at en
ikke fikk gjort mer, sier Olafsen.
– Det er nok mange som velger

å gå på kafé fordi det er lettere og mnd) fikk de ideen om «babyøyhopping». De pakket bleiebagen,
føles tryggere, sier Anette Nybø.
De to fant ut at de ville bli ba- steg om bord i båt og opplevde øybybackpackere for om lag to år si- ene rundt Bodø. De tok også med
seg flere mødre og
den – da de hadde
babyer. I alt var de
sin forrige mamopp mot åtte par.
mapermisjon.
– Ungene liker å
– Vi satt igjen
være i bevegelse.
med mange flotte
Dessuten har de godt
opplevelser, men
av å se andre ansikfølte at vi hadde
Hanne Olafsen,
ter, sier Maren Risekstremt mye til
babybackpacker.
haug.
gode.
Da de gikk ut i
permisjon med AkNervøs. Hun er førsel (7 1/2 mnd) og Magnus (5 1/2 stegangsmor og et av de ferskeste

– Det skulle
vært flere
av oss.

tilskuddene i turgjengen. Da hun
og sønnen Johannes (5 mnd) skulle være med på den første babyøyhoppingen, var hun veldig nervøs.
– Jeg tenkte på alt som kunne
gå galt. Hva om han blir sulten?
Om han begynner å skrike? Om
han må ha bleieskift? Om jeg tar
med for lite klær?
Det hele endte med at Rishaug
hadde med så mye bagasje at det
erfarne reisefølget fikk låne klær
av henne.
– I dag skjønner jeg ikke hvorfor jeg var så nervøs, ler hun.
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Trafikkinformasjonsmøte
om Artic Race

Kjørte i 134 km/t

Kjørte uten lappen

SALTDAL: En mann i slutten av tenårene

I anledning gjennomføringen av Artic Race Of
Norway den 8.august, inviterer Bodø Næringsforum og Salten Politidistrikt til et åpent møte
i Næringslivets Hus. Fungerende politistasjonssjef Bent Are Eilertsen vil forklare det
overordnede trafikkbildet med stenging og åpning av gater i sentrum. I tillegg er det naturligvis rom for å stille spørsmål til Eilertsen.

ble stoppet av politiet etter å ha kjørt en
personbil i 134 km/t i 90-sonen i Saltdal.
Dette var ved 14:15-tiden søndag 16.
juni.
For dette må mannen betale ei bot
på 10.000 kroner til statskassen, samt at
han er fratatt førerkortet i seks måneder.

En mann i 30-årene er bøtelagt etter at
han kjørte bil uten å inneha gyldig
førerkort. Hendelsen fant sted i Glomfjord i Meløy torsdag 2.mai kl 13.30.
For å ha brutt vegtrafikkloven må mannen betale en bot på 8000 kr. Hvis
boten ikke betales risikerer han fengsel
i 16 dager.
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Alltid med. Magnus (5 1/2 mnd)
har vært på langt flere turer enn
de fleste på under et halvt år.

Mødrene gir råd til
babybackpacking:
n Legg ut på korte turer først.

Vent med de lengste, tyngste
og bratteste.
n Velg deg en godværsdag for
din første tur.
n Ikke stress på tur – du har

permisjon og all verdens tid.
n Ha med reiseveske – men
bare med det aller nødvendigste. To bleier, renseservietter
og kanskje litt mat til deg selv
er nok.
n Bruk jakken som stellebord.
n Ikke vær redd for om du må

skifte bleie eller stoppe for å
amme. Alle babybackpackere er
i samme situasjon og forstår
derfor hverandre.

handler om å se muligheter framfor begrensninger. Så lenge vi er så heldige at vi er friske etter fødselen gjelder det å unytte svangerskapsper(5 mnd), Hanne Olafsen med Magnus (5 1/2), Maren Rishaug med Johannes (4 mnd) og Anette Nybø med Aksel (7 1/2 mnd).
Alle foto: Kirsti Kringstad

ursekken
541 moh. I forrige uke tok sprekingene turinteressen til nye høyder – bokstavelig talt. Tre par reiste til Lofoten for å bestige Festvågtind. Fjelltoppen er 541 meter
over havet.
– Jeg ville nok aldri ha startet
med den turen, sier Jannicke Sørfonden Heimly, mamma til Leah
Margrete (5 mnd).
Hun, Olafsen og Rishaug slet
seg opp de bratte fjellsidene –
med hver sin baby hengende på
magen.
– Mottoet vårt er: Vi prøver,
men det er alltid en vei tilbake,

sier Rishaug.
De snudde ikke før toppen var
nådd.

Får oppmerksomhet. I går var
det tid for en mindre strabasiøs
tur. Keiservarden var målet, og
med i følget var Hannes eldste
sønn, Espen Olafsen (9). Han er
oppvokst i bæresele og bæremeis.
– Det handler om å skape turglede fra ungene er bittesmå. I dag
trenger jeg aldri å tvinge Espen
med på tur, sier Olafsen.
Ikke nok med at babybackpackerne lever livet som turister. De

har også en tendens til å bli sett på
som selve turistattraksjonen.
– Vi får mye oppmerksomhet
fra andre turgåere, og noen vil til
og med fotografere oss. Utrolig
hyggelig, men det er også et tankekors, sier Olafsen, og fortsetter:
– Det er synd at vi er et så sjeldent syn at vi blir sett på som turistattraksjoner. Det skulle vært
flere av oss, konkluderer hun.

Opplært til turglede. Espen Olafsen (9) er nærmest oppvokst i bæresele. I dag elsker han å være med på babybackpacking.

