Tore på besøk i Bergen Mai 2013
God morgen!
Først: takk for emailer og bilder - men jeg tror du har snudd tingene på hovve: det er oss som skal takke for at så
mange "tok seg fri" (fra hva, aner jeg ikke, men det er jo alltid ett eller annet) og orket å samle seg i Fjellien. Og
toppen på kransekaken var jo at vi møttes på bokstavelig talt gamle tomter - en ekstra takk til Per og Gerd. Kjempefestlig!
Jeg vet ikke om noen har tatt et slikt cruise - hvis ikke blir vel en slik tur like overraskende som den ble det for oss.
Nå er jo denne skuten en del større enn gode, gamle "Venus" - 37,000 tonn mot sånn ca. 7.000, men underholdningen! BDS klarte seg med litt Bingo om ettermiddagen og noen småspill om kvelden - alt i salongen akterut, på
turene til Madeira og Tenerife; det var alt.
Da jeg sa "ja" til denne turen, mot å holde 4 "foredrag" de dagene vi var i sjøen, hvert begrenset til maks. 45 minutter, ante jeg ikke hva det hele gikk ut på: jeg forstod det slik at jeg kom til å bli en av tre-fire "guest lecturers" og
at vi da ville prate på samme tid, i forskjellige smårom, til ca. 20-30 interesserte personer. Det viste seg at jeg var
den eneste - og alle foredragene ville finne sted i teatersalen, og det var en skikkelig teatersal med over 400 sitteplasser, pluss galleri. Da vi ble vist rundt ombord av Cruise Director - en meget hyggelig og ytterst dyktig ungdom
i 40-årene! - tirsdag ettermiddag da vi kom ombord, og han sa: "Her er detdu skal holde din forelesning i morgen
kl. 11" og pekte mot scenen, fikk jeg hattefnatter aldeles. På en scene - med 400 tilhørere?
Onsdagen daffet vi da i Nordsjøen med 11 knops fart - og kl. 10.45 ble jeg "innkoplet" med mikrofon og hva ikke.
Det var fullt teknisk opplegg ombord, med stort kinolerret; teknikeren kopierte alt han trengte fra min laptop til det
utstyret han hadde. Vel vel - alt gikk fint - jeg valgte senkingen av "Königsberg" som første historien fordi vi kom til
å legge til nøyaktig der krysseren ble senket.
Bergen!" - Ja, det var litt av en minnerik opplevelse! Trøste meg, kjempeflott! Per Knutsen, Per Andersen og Snaiten hadde jeg ikke sett siden - vel, når? Elin hadde jeg ikke sett siden Arne Oddvar for til Junaiten, Kien - ihvertfall
mange år siden.
Turen til Geiranger, natten over, var stampesjø og rulling - men deretter var det speilblank sjø og sol. Vi var innom
Sortland (første gang Sortland var med i programmet), hvorfor, aner jeg ikke - ikke mye å se); Honningsvåg - derfra 45 minutter med buss til Nordkapp hvor tempen var 17 grader, blå himmel, sol - og vindstille - litt av en tur/opplevelse! Derfra til Tromsø og Kr.sund i sol og stille, videre til Flåm, og derfra direkte tilbake til Newcastle.
De andre "forelesningene" gikk fint - jeg trodde at bare noen få ville komme i og med solen skinte og det var varmt
og fint på dekk, men jammen var det ikke fullt hus hver gang. Forbausende - men hyggelig. Og etter det Cruise
Director sa fikk han mange gode tilbakemeldinger, så da så. Men det er jo så, sier de: Bergenserne lander som
regel med beina ned.
Underholdning? Du verden: fra kl. 10.00 til over midnatt - allverdens diverse underholdninger. Musikk (piano og
fele) i én salong, piano i en av barene, en super trio (to gitarer og kontrabass) i den ene baren, - kino med filmer,
spørreleker osv. osv. - og om kvelden førsteklasses West End Shows på scenen - fullt på høyde med de beste i
London, alt inkludert i prisen selvsagt. Neten utrolig hva passasjerene får for pengene - aldri trodd det var så mye
og så godt.
Men stjernen for turen var da gjensynet i Bergen - absolutt. Og toppen var da i nr. 1 - men tiden gikk altfor fort. Og
synd Eikis og Piddien ikke kunne komme. Jaja, man kan ikke vente alt her i livet.
Men hyggelig var det mange takk!
Beste hilsener fra oss begge
Tore og Anne

