
PÅ BESØK HOS ”KOMMANDANTEN” I FREDRIKSTAD. 
 
Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP), avdeling Lillehammer med omland, 
var i begynnelsen av juni på tur. Denne gangen var det en tur på tre dager til Østfold 
og Bohuslän i Sverige. 
Dette området var veldig nytt og spennende for mange, også for oss som er godt 
voksne. 
 
Med en flunkende ny buss,  som var nesten full, og en  kjent og erfaren sjåfør dro vi 
sørover på E-6.  Vår første oppgave var å telle gravemaskiner i og uten jobb under 
bygging av E-6 i Ringsaker, og der kom vi til kort. Det ble for mange. 
Etter en varm lunsj på Mortens kro, bar det rett til Fredrikstad, hvor vi hadde kvelden 
til egen rådighet.  
Dette er en flott by, med over 80 000 innbyggere, ved nedre Glomma. For mange av 
oss, som ikke hadde vært her før, var det de mange båtene, parkanleggene og de 
mange skulpturene, som slo oss. 
Neste dag var det en fornøyelig omvisning i Gamle 
Fredrikstad med en guide kledd i                       
en gammel uniform og ullstrømper i en sterk hete. 
Det var denne dagen ca 30 varmegrader, og det var 
meldt både tornado og styrtregn. Heldigvis uteble 
dette uværet. 
Senere på dagen var vi på busstur til alle de fire store øyene i Hvaler. Vi besøkte et 
fiskemottak, tettstedet Skjærhalde og Hvaler kirke.  Dette var en oldtidskirke og den 
var litt spesiell, fordi golvet hellet oppover mot alteret. Forklaringen på dette var så 
ymse, men ikke helt til å stole på. 
Vi hadde denne dagen to suverene guider, og vi tror Hvalerguiden kjente alle gårder 
på øyene. 
Neste dag dro vi inn i Sverige og Strømstad og videre med båt til Sandefjord. Her ble 
det anledning til litt harryhandling. 
Det var nok mange som satte pris på at det var flott og stille vær over fjorden. 
Til slutt bar det hjemover med buss, bare avbrutt av et lite vinlotteri om bord på 
bussen. Turen ble akkurat passe lang, med et ikke for stramt opplegg. Østfold har 
tydeligvis mye å by på, så vi kan godt komme tilbake igjen på et seinere tidspunkt. 
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