Blottet puppene - sprutet brystmelk

UTELIV GLASSHUSET RESTAURANT DYKK I ARKIVET
Noen kvinner gjorde "sport" i å sprute brystmelk på den populære uteplassen i romjula for
17 år siden.
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ARKIVDYKK:Artikkelen sto på trykk i Nordlands Framtid 4.januar 2001.
Den første avisen i 2001 ble preget av en hendelse på utestedet Da Carlo i Bodø sentrum, i
lokalene der restauranten Bjørk holder til nå. Her er artikkelen i sin helhet, der det åpnes
med følgende ingress:
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Gjester og vakter ble oversprutet med brystmelk, da to unge nybakte mødre slo ut håret på
Da Carlo sist lørdag.
- Jeg skvatt og ble ganske paff da jeg plutselig fikk en sprut brystmelk midt i panna, forteller
en av gjestene i baren på Da Carlo sist lørdag.
Han trodde knapt sine egne øyne da to unge, tydeligvis nybakte mødre, plutselig blottet
barmen, og med latter og skrål sprayet bpde gjester og bardisk med brystmelk.
- Spruten sto flere meter bortover i lokalet, forteller gjesten, som også fikk melk sprutet
utover skjorta.
Han reagerer litt på at ikke vaktene fikk satt en stopper for sølet, som gikk ut over flere av
gjestene samt dørvakter.
- Det hadde nok blitt en annen reaksjon dersom det hadde vært menn som hadde sprayet
om seg på lignende vis, mener han.
Flere viste seg frem
Ifølge barsjef Christian Olsen var hendelsen på Da Carlo sist lørdag ingen vanlig foreteelse i
hans bar.
- Jeg har stor forståelse for at andre gjester synes dette ble i meste laget. Jeg vet ikke riktig
hva som gikk av damene på byen denne kvelden. Disse to var nemlig ikke de eneste som
blottet barmen, sier Olsen.
Barsjefen forteller at det var tre utenbys damer som dro det hele i gang. Ved at de blottet
brystene. - Svisj, så dro de opp genseren.
Barsjef Olsen er forøvrig ikke uvant med at bodøfolk ut i de fuktige nattetimer finner på litt
av hvert.
- Men vi prøver å holde moralsk kontroll over våre gjester, sier Olsen, som røper at det den
siste tiden har vært en "sport" blant mannlige gjester å blotte seg nedentil foran bardisken.
- De bare løsner beltet, slipper ned buske og underbuske - og står der i bare tisseluren. Det
er ikke enkelt for oss bak disken å oppdage dette. Vaktene har flere ganger måttet ta affære
med de barrompede gutter, forteller Olsen.
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Han ønsker ikke at Da Carlo skal bli oppfattet som en nakenbar. Og brystblotting blant
jentene vil bli slått like hardt ned på som "lurblotting" hos gutta, poengterer han.
Samleier på toalettene, eller oppvarming til samleie, er noe vaktmannskapet også stadig må
rydde opp i på byens utesteder.
- Det er mye folk som driver slik aktvitet. Da pleier vi å banke på døra og be dem holde opp,
hvis ikke så truer vi med å låse opp fra utsiden, forteller barsjef Olsen.
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Barsjef Christian Olsen på Da Carlo, tilbake for 16 år siden.
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