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RØD 
lldLGdLLldnSE . 
av AKPCm-D og uavhengige sosialiste;-1............,"""7 

ARBEIDSPLASSENE I BÆRUM MÅ SIKRES. 
Stopp raseringen av arbeidsplassene 
i Lommedalen 
Norge opplever i dag den verste 
økonomiske krisa etter krigen. De 
;;gode;; etterkrigsåra har tatt slutt, 
monopolkapitalen produserer for 
lager, arbeidsfolk permitteres, 
monopolenes profitter synker og 
stat og monopolkapital finner tida 
moden for storstilte rasjonali
seringsframstøt. Som alltid når 
kapitalen ~r i krise, forsøker den å 
velte byrdene over på arbeidsfolk. 

Vi har spurt Andreas Olsen, faglig 
tillitsmann, styremedlem i Bærum 
Samorganisasjon og annenmann på 
RØD V ALGALLIANSEs Bærums
liste , om hvordan denne krisa ram
mer bygda vår. 

Hammerverk i Stavanger blei i alt 
15 mann ulovlig oppsagt - med 
DNAs velsignelse. De oppsagte 
arbeiderne ba om stø tte og opp
fordret folk til å danne støtte
komiteer. Her i Bærum, og de fleste 
andre steder, boikotter SV disse 
komiteene og angriper dem i stedet 
med primitiv kommunisthets. Det 
er bare borgerskapet som tjener på 
det! 

Bærum SV nar også utmerket seg 
med å stille »erke»revisjonisten og 
anti-kommunisten Kolbjørn Harbu 
på 1. plass på kommunelista sL Det 
er samme hr. Harbu som angrep de 
streikende telefonsentralmontørene 
i velkjent Haakon Lie- og McCarty
stil. 

Ellers nektet Bærum SV å delta i 
Faglig 1. mai-fronts klassekamptog, 

• FRAM FOR DEN SOSIALISTISKE REVOLU
SJONEN OG PROLETARIATETS DIKTATUR! 

• BEKJEMP DE IMPERIALISTISKE SUPERMAKTENE 
USA OG SOVJET: STØTT FRIGJØRINGSKAMPEN! 

• BOI KOTT OG BE KJEMP DNA OG SVs 
BORGERLIGE POLITIKK! 

• MOBILISER ARBEIDERKLASSEN TIL KAMP MOT 
DEN ØKONOMISKE KRISA! BEKJEMP OPPSIGELSER 
OG PERMITTERINGER! 

• AVSLØR PRATET OM "FOLKESTYRE"! BARE 
FOLKETS EGEN KAMP GIR SEIER! 

fordi fronten gikk klart mot begge 
supermaktene. Det er klart at 
Harbu ikke er alene om å forsvare 
sosialimperialismen. 
- Hva så med progressive i SV og 
alle andre som støtter klassekamp
linja og avviser klassesamarbeidet? 
- Vi i RØD V ALGALLINASE 
moraliserer ikke over at folk er 
medlemmer av SV. Vi vil til de 
progressive, ærlige folka som fram
leis er med i SV si : Meld dere ut av 
SV, støtte RØD VALG
ALLIANSE! 
Ingen som går mot klassesam
arbeidet til DNA og SV kan være 
tjent med å gi disse borgerlige, 
reaksjonære partiene sin stemme. 
Det er bare RØD VALGALLIANSE 
som fører fram en politikk på den 
revolusjonære arbeiderklassens 
grunn! 

1. Kjersti Ericsson, psykolog, 
Franzefoss 
2. Andreas Olsen, transport

arbeider, Kirkerud 
3. Kjersti Løkken, yrkesskole

elev, Østerås 
4. Dag Øseth, papirarbeider, 

Kirkerud 
5. Bente Væren, vernepleier, 

Emma Hjorts hjem 
6. Arne Larsen, telefonsentral

montør, Østerås 
7. Tone Bødtker, hjelpe-

arbeider (grafisk), Eiksmarka 
8. Pål Ivar Bergersen, lærer, 

Rykkinn 
9. Petter Stangebye-Nilsen, 

banearbeider, Haslum 
10. Laila Breng, husmor, Hosle 

- Det hardeste angrepet hittil er 
vel Løvenskiolds og statens planer 
om å nedlegge dørfabrikken på 
Bærum Verk. Godseieren jamrer seg 
og klager over at profitten blir for 
li ten og DNA-pampene følger opp 
og snakker om rasjonalisering og 
»stordriftens fo rdeler». Det er tyde
lig at storkapitalistene betyr mer 
for toppene i »arbeiden>partiet enn 
arbeidsfolk. 

RØD VALOALtlANSE FOR 
folk slåss mot all slags under-
trykking og forverring. 

SV saboterer folkets kamp. 
Ferske eksempler er SVs svik mot 
valgløftene om sjølbestemt abort og 
deres angrep på streikende arbei
dere nå i vinter. 1. mann på SVs 
Bærums-liste var spesielt aktiv i 
disse angrepa. 

Arbeiderne på andre bedrifter får 
også merke krisa. På Elko i Sand
vika blei de ansatte permittert i to 
uker i samband med ferien. Egentlig 
er Elko og Løvenskiold samme sak, 
arbeidsfolk må betale fo r kapitalens 
krise. Både flytte tilskuddet som sta
ten forærer Løvenskiold og arbeids
løysetrygda til Eike-arbeiderne er 
de t jo arbeiderklassen som har be
talt. 

- Hva er svaret på disse an
grepene? 
- Det er bare kamp som duger -
arbeidsfolk har bare seg sjøl å stole 
på når borgerskapet angriper. I dag 
blir det viktig å reise kamp mo t 
permitteringer og oppsigelser, 
kjempe mot DNA/LO-toppen som 
sammen med monopolkapitalen går 
inn for kriseforlik og samordna 
oppgjør til høstens tariffoppgjør. 
Videre vil aktivt støttearbeid på 
steder der arbeidsplasser blir ned
lagt bli viktig. Dette er hele 
arbeiderklassens kampoppgave. 
På lang sikt er det å gjøre LO til en 
kamporganisasjon det som blir den 
viktigste oppgaven. Mange, ja flere 
og flere , ser i dag at vi trenger en 
fagbevege lse som tør gå til kamp for 
arbeidsfolks kår og som tjener 
arbeiderklassen, en ledelse som ikke 
samarbeider med arbeidskjøperne, 
men som går i spissen mot all slags 
utbytting og underkuing. 
- SV spiller vel en viktig rolle her? 
- Nei, SV er ingen viktig organi-
sasjon nå! I virkeligheten opptrer 
SV som motstander i viktige klasse
kampsaker. Vi kan ikke stole på 
SV! 

Både her i Bærum og i landet 
forøvrig er SV blitt et selvstendig, 
revisjonistisk parti, et agentur for 
sosialimperialismen og en aktiv 
støtte for klassesvikerne i DNA. Et 
virkelig stygt eksempel er SVs opp
treden i Hammerverksaka. På Norsk 

REVOLUSJONÆRE 
ARBEIDSFOLK 
RØD VALGALLIANSE, som be
står av Arbeidernes Kommunist
parti(m-1), R ød Ungdom, Norges 
Kommunistiske Studentforbund og 
uavhengige sosialister, stiller for 
f ørste gang liste ved kommune
valget i Bærum i år. 
RØD VA LGALLIANSE deltok og
så i siste stortingsvalg, men det er 
nå alliansen for alvor markerer seg i 
lokalpolitikken. 

RØD V ALGALLIANSEs pro
gram for kommunevalget er svært 
omfattende, det tar opp både lokale 
saker og f.eks. kampen mot de 
imperialistiske supermaktene USA 
og Sovjet. Hvorfor det, Kjersti 
Ericsson, 1. kandidat på lista i 
Bærum? 
- Rød Valgallianse tar opp det 
som er viktig for arbeidsfolk i dag, 
uansett om det er lokale saker eller 
ikke. Vi har stilt opp fire hoved
paroler for høstens valgkamp. 

- Kamp mot oppsigelser, arbeids
løshet og dyrtid 

- Kamp mot imperialismen, mot 
supermaktene USA og Sovjet 

- Kamp mot DNA/LO-toppen og 
deres allierte i SV 

- For den sosialistiske revolu
sjonen og proletariatets diktatur. 
Arbeiderklassens historie viser klart 
og tydelig : Når folk går sammen og 
slåss for re ttferdige saker kan de 
overvinne all motstand. 

Men dette med imperialismen, 
Kjersti Ericsson, hvorfor tar Valg
alliansen opp dette i kommunevalg
programmet? 
- - Den sovje tiske imperialismen, 
sosialimperialismen, har i dag vokst 
seg like sterk som den amerikanske. 

Sammen går USA og Sovjet inn for 

å kue alle verdens nasjoner. Den 
sovjetiske støtten til de fascistiske 
overgrepene i India nå i sommer 
taler sitt tydelige språk. Rød Valg
allianse tar ikke opp kampen mot 
imperialismen fordi det er et 
»spesielt interessant» spørsmål, men 
fordi vi mener det er en viktig 
kampsak for hele det norske folket. 
Supermaktene ruster seg for en ny 
verdenskrig, særlig er Sovjet en 
trusel her i nord. Deres stilling til 
utvidet fiskerigrense, deres krav i 
Svalbard-spørsmålet, flåteøvelsen 
OKEAN 7 5 som bl.a. var trening i 
landgang i Norge, viser at sosial
imperialismen er en høyst virkelig 
trusel mot folket i Norge. Rød 
Valgallianse vil bruke valgkampen 
til å gjøre sitt syn kjent i denne 
saken. 

Rød Valgallianse hevder at både 
DNA og SV er borgerlige partier? 
- Verken »Arbeider»partiet eller 
SV er sosialistiske partier. De reiser 
ikke arbeiderklassen til kamp for 
sosialismen, de avviser proletariatets 
diktatur, de liter ikke på arbeids
folk , men sprer illusjoner om at 
Norge kan bli sosialistisk ved at 
staten kjøper opp storindustri! Det 
de fortier er at staten er en borger
lig stat, ja borgerskapets våpen mot 
arbeidsfolk. DNA og SV vil innbille 
norske arbeidere at vi kan nå et 
sosialistisk samfunn på fredelig vis. 
I realiteten har ingen av disse bor
gerlige »arbeiderpartiene» noen 
interesse av sosialismen. Illusjonen 
om »den fredelige veien» er livs
farlig! Vi i RØD VALGALLIANSE 
tar på det skarpeste avstand fra 

slike påstander, og i programmet 
vårt tar vi dette opp og viser at 
sosialismen bare kan nås gjennom 
en væpnet revolusjon. 
- Likevel vil vel mange sosialister 
stemme på SV fordi SV har større 
sjanse til å få inn representanter? 
- Vi i Rød Valgallianse mener poli
tikken er langt viktigere enn et 
partis mandat-sjanser. For det 
første har et kommunestyre svært 
liten makt, for det andre er det 
arbeidsfolks egen , kamp, og ikke 
representantenes prat som gir seier. 
Noen på venstresida har fremdeles 
tro på at SV er et brukbart alterna
tiv for arbeidsfolk. Dette går vi 
imot. La meg ta fram fem eksemp
ler på hva SV står for : 

SVs støtte til statlige overtakinger 
betyr i all hovedsak støtte til mono
polkapitalen og dens statsapparat. 

SV støtter Sovjet. Som jeg før har 
nevnt er Sovjet i dag en imperialis
tisk makt som truer verdens folk. 

SV sprer illusjoner om at en 
fredelig overgang til sosialismen er 
mulig. 

SV setter parlamentarismen i 
høysetet og vil heller jobbe i kom
munestyret enn ute i bygda, der 

For revolusjonære arbeidere er ver
ken DNA eller SV noe alternativ. 
En stemme til disse partiene er en 
støtte til den borgerlige linja i arbei
derbevegelsen. Vi oppfordrer alle 
progressive til å støtte en virkelig 
arbeiderpolitikk, - til å bli med i 
lokale valgkampgrupper, - til å 
støtte RØD VALGALLIANSE øko
nomisk, - til å stemme på RØD 
VALGALLIANSE! 
- Rød Valgallianse henvender seg 
først og fremst til industri
arbeiderne, de progressive kvinnene 
og ungdommen. Hvilke konse
kvenser har dette fått for frontens 
kvinnepolitikk? 
- For det første har Rød Valg
allianse lagt stor vekt på å nominere 
mange kvinner øverst på lista, slik 
at klassebevisste kvinner sjøl kan 
være med og føre fram sine krav 
gjennom Rød Valgallianse. 

For det andre er samtlige som 
står på våre lister forpliktet til å 
kjempe for kvinners rett til arbeid, 
utbygging av daghjem, sjølbestemt 
abort ·osv. Dette i motsetning til SV 
som stiller sine representanter fritt 
og dermed saboterer bl.a. kampen 
for sjølbestemt abort. 

Ikke minst her i Bærum må det 
føres en nådeløs kamp mot den 
borgerlige ideologien som rosemaler 
den hjemmeværende mors- og 
hustrurollen og som tjener som 
skalkeskjul for kommunens kvinne
fiendtlige politikk. Det er skrikende 
mangel på daginstitusjoner i 
Bærum. Og få steder var borger
skapets mest reaksjonære mannfolk 
så aktive i kampen mot sjølbestemt 
abort som her i bygda. 
Rød Valgallianse støtter fullt ut 
Kvinnefrontens kamp for kvinnens 
frigjøring. 
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Abonner på 
Klassekampen! 
Kvifor ikkje abonnere 

på Klassekampen, - den 
einaste kommunistiske 
avisa i Noreg? 20 sider, 
kjem ut kvar veke. Kostar 
21 kroner for eitt kvartal, 
40 kroner for eit halvt år 
og 7 5 kroner for eit år. 
Om du vil abonnere, skriv 
til Klassekampens distri
busjon, boks 2046, Gru -
nerløkka, Oslo 5. Oppgje 
kor mange månader du vil 
abonnere, namn, adresse, 
poststad og postnummer, 
Rekning vert sendt til deg. 

ARBEIDERUNCDOMMEN STØT-
TER RØD VALCALLIANSE 

Ynskjer du å vite meir om politik
ken vår? Ta del i arbeidet? 

Kontakt Raud Valallianse i Akers
hus, førebels adresse: c/o AKP(m-1), 
boks 211, Sentrum, Oslo 1. Førebels 
telefonnr.: 42 62 69. Gje opp namn, 
adresse, poststad og nr. - og vi skal 
hjelpe deg med informasjon, og evt. 
setje deg i kontakt med RV der du 
bur eller jobbar. 

Send stønad til Kampfondet, post
giro 2208130, postboks 9152, Vater
land, Oslo 1. Alle mon~r dreg! · 

For alle sosialistar og revolusjonære 
er den politiske plattforma til Raud 
Va/allianse naudsynt. Ho er eit grun
dig politisk dokument som inne held 
såvel analyser av utviklinga i verda 
og overgangen til sosialismen, som 
liner for dagskampen i Noreg. Ho er 
eit krasst og kompromisslaust opp
gjer med borgarskapet og <leira 
politiske tenarar i arbeiderklassa, 
sosialdemokratane og revisjonistane 
i DNA og SV.Tilrådaspå det beste! 
64 sider, pris : kr. 6,-. Tingas frå 
Raud Valallianse. 

Kapitalismen går nå inn i ei øko
nomisk krise, lik den i 30-åra, og vil 
særlig ramme ungdommen. Av regi
strerte arbeidsløse i landet er 1 /3 
under 25 år, men tallet er langt 
høyere i virkeligheten, fordi man 
må ha vært i arbeid for å bli 
registrert som arbeidsløs. Dette 
fører til hardere konkurranse om 
plassene på yrkesskole og gymnas, 
samtidig skjæres bevilgninga til ut
danning ned. DNA-regjeringa går 
feks. inn for den såkalte enhets
skolen, dvs. en samling av yrkes
skole og gymnas, som skal erstatte 
lærlingeordninga. Dette betyr ei ut
huling av fagutdanninga, men til
fredsstiller monopolkapitalens be
hov for fleksibel arbeidskraft. 
- Hvordan er de spesielle forholda 
for arbeiderungdommen her i 
bygda? 
Kjersti Løkken, medlem av Rød 
Ungdoms distriktstyre for Akers
hus, er nr. 3 på Rød Valgallianses 
liste i Bærum. Hun svarer: 
- Fordi det bare er en yrkesskole i 
Bærum tvinges ungdommen ut i 
ufaglærte, usikre og dårlig betalte 
yrker, hvis de i det hele tatt får 
arbeid. 

Bærum er et pressområde, med 
mye innflytterungdom. De er for 
det meste ansatt i varehandelen, 
mange i Samvirkelagene. De får 
dårlig lønn, og er ofte bundet til 
arbeidsplassen fordi de bor i firma
eide hybler. Men også i fritiden blir 
ungdommen undertrykt . Kom-

munen skryter av å ha landets 
laveste kommuneskatt, men dette 
går ut over ungdomsbudsjettet. 
- Nå som krisa utvikler seg og 
klassekampen skjerpes benytter 
borgerskapet seg av sine reserve
tropper, fascistene, for å drive anti
kommunistisk propaganda. Det er 
særlig blant ungdommen at ny
nazistene rekrutterer sine med
lemmer. 
- Ja, ungdommen er jo ingen en
hetlig gruppe, hvor alle har de 
samme objektive interesser. Det 
foregår klassekåmp her som ellers i 
samfunnet. Vi har det siste året lagt 

FYLKESTINGSVALGET I AKERSHUS 1975 

Fram for den sosialistiske revolusjonen og proletariatets diktatur! 
Bekjemp de imperialistiske supermaktene 
USA og Sovjet! Støtt frigjøringskampen! 

Boikott og bekjemp DNA og SVs borgerlige politikk! 
Mobiliser arbeiderklassen til kamp mot den økonomiske krisa! 

Bekjemp oppsigelser og permitteringer! 
Avslør pratet om»folkestyre»! Bare folkets egen kamp gir seier! 

Grethe Thowsen om valget: 
Bare arbeidsfolks egen kamp duger! 

Rød Valgallianse i Akershus har 
nominert Grethe Thowsen, Asker, 
på l. plass på lista ved høstens 
fylkestingsvalg. Hun er bl. a. leder 
for Kommunale bibliotekarbeideres 
forening. 

- Grethe, hvorfor går Rød Valgalli
anse prinsippielt inn for å stille til 
valg i 1975? 

- Ingen valg vil noengang avskaffe 
den kapitalistiske utbyttinga, 
arbeidsløshet forbundet med kriser, 
eller undertrykking. Tvert om brukes 
valgene som kamuflasje for at finans
herrene og deres borgerlige statsap
parat skal få utøve sitt klassediktatur. 
For arbeidsfolk går den eneste veien 
til et rettferdig samfunn gjennom en 
norsk revolusjon. Arbeiderklassen 
må gripe den politiske makta i staten 
med våpen i hånd - og opprette 
sosialismen: arbeiderdiktaturet over 
borgerskapet. 

Men : Så lenge borgerlige 111yter 
om at kommunestyrer, fylkesting og 
andre parlamentariske organer kan 

bli redskaper for »folkemakt» er 
utbredt blant det arbeidende folket, 
vil kreftene i Rød Valgallianse stille 
ril valg. Det er på tide at det stilles 
et skikkelig alternativ til det borger
lige valgsirkuset. 

Vare talsmenn og -kvinner vil 
konsekvent bruke valgkampe n og 

plasser i kommunestyrer og fylkes
ting som en talerstol for å støtte og 
reise arbeidsfolks kampkrav, og til å 
avsløre pampevelde, korrupsjon og 
borgerlig hestehandel om folks in
teresser. 
- Rød Valgallianse vil kun gi ett 
løfte når vi stiller til valg: Det er 
bare arbeidsfolks egen kamp som 
duger - både for levelige kår idag, 
og for sosialismen! 

- Hvordan ser Rød Valgallianse på 
fylkestinget, som det for første gang 
skal være valg på i høst? 

- Det vil gi folk ytterligere illusjon
er om »medbestemmelse» og »desen
tralisering» - og fange opp misnøye 
og kamp. I virkeligheten skjer en 
veldig utbygging av den statsmono
politiske sektoren, der bl.a. ei rekke 
oppgaver lesses over på et maktesløst 
fylkesting. 

Bare et rødt alternativ kan vise 
vei ut av dette borgerlige »demokra
tiet». 

- Hva ser du på som hovedproblem
ene for arbeidsfolk i Akershus? 

- De henger alle nøye sammen med 
at fylket ligger rundt Oslo, der 
monopolene har konsentrert vold
som produksjon og kapital, og der 
hovedsetet for statsbyråkratiet er. 

Nærkommµnene er pr<.:ss- og sove
kommuner for Oslo, mens ytter
kommunene er fraflyttings/pendler
kommunerved siden av rasjonaliserte 
jordbruksstrøk. 

Både den delen av arbeiderklassen 
i Akershus som jobber i industri og 
anlegg i Oslo - og dem som jobber i 
Akershus - er rammet og truet av 
den økonomiske krisa. 

Rød Valgallianse vil reise og støtte 
kamper mot oppsigelser, arbeidsløs
het og dyrtid. Kvinners rett til arbeid 
er også et sentralt kampkrav i Akers
hus. Byrdene av den økonomiske 
krisa kapitalismen har skapt, må ik
ke lesses over på arbeidsfolk! La stor
kapitalen og staten betale! 

Videre er det arbeidende folket i 
nærkommunene utsatt for dyrtid -
spesielt boligdyrtid - og sosiale 
problemer som følger med »urolige 
miljøer». 

Fylket har også vært utsatt for 
harde angrep på miljøfronten: raser
ing av friareal og dyrkbar mark i 
forstadskommunene til Oslo, støy 
fra nye motorveier - mens små 
jernbanestasjoner legges ned, og stor
flyplass-planene. 

Alle disse problemene er et resul
tat av den kapitalistiske samfunns
utviklinga. Fylkestinget i Akershus 
»får lov» til å vedta den politikken 
som interessene til de private 
monopolselskapene og statsappa
ratet tvinger fram. 

Fylkestinget i Akershus kan ikke 
avskaffe utbyttingen eller hindre 
sentraliseringen. Arbeidsfolk må sjøl 
ta opp kampen! 

spesiell vekt på å avsløre Unge 
Høyres reaksjonære holdning til og 
konsekvente sabotasje av de kamper 
som arbeiderklassens ungdom har 
ført i bygda. Kampen mot UH blir 
svært viktig nå som vi ser at de 
fungerer som yngleplass for fascis
tene. Eksklusjonen av fascisten Per 
Danielsen på UHs landsmøte i fjor 
taler sitt tydelige språk. Unge 
Høyre må derfor tas ytterst alvorlig 
her i Bærum hvor de har stor 
oppslutning sammenliknd med 
andre deler av landet. 
- Til slutt, Kjersti Løkken: Hvor! 
for er R0d Valgallianse det eneste 
alternativet for flertallet av norsk 
ungdom i dag? 
- For det første er det bare RV 
som konsekvent støtter våre krav på 
våre egne premisser. De oppfordrer 
oss til å organisere oss til kamp for 
våre rettigheter i steden for å spre 
illusjoner om at ungdommens pro
blemer kan løses ved hjelp av et 
eventuell flertaJJ i kommunestyret. 
ror det andre gir RV kampen et 
større perspektiv. Den skal føre 
fram til den sosialistiske revolusjon 
og proletariatets demokratiske dik
tatur over borgerskapet. Bare ved å 
knuse det kapitalistiske systemet 
som bygger på rå utbyaing av det 
arbeidende folket, er det at vi, både 
ungdom og eldre, kan bygge opp et 
samfunn med et produksjonssystem 
som dekker det store flertallets 
behov og ikke mindretallets, slik 
det gjør i dag. 

Dette er de 15 første på Rød Valg
allianses liste ved fylkestings
valget i Akershus 197 5 - kvinner 
og menn med erfaringfra kamper 
for folkets krav og med tillit hos 
arbeidsfolk i fagforeninger og 
andre interesseorganisasjoner: 

1 Grehte Thowsen, 
bibliotekar, Asker 

2 Leif 0 . Solheim, 
tømrer, Ski 

3 Kristian Grøndahl, 
anleggsarbeider, Skedsmo 

4 Kjersti Løkken, 
yrkesskoleelev, Bærum 

5 Guri Breien, 
lærer, Ullensaker 

6 Leif Johannesen, 
heismontør, As 

7 Martin Gulliksen, 
karttegner, Bærum 

8 Henry Stokmo, 
sporveisbetjent, Oppegård 

9 Reidun Jensen, 
husmor, Fet 

10 Terje Kol/botn, 
ungdomsleder, Nesodden 

11 Dag Øseth, 
papirarbeider, Bærum 

U Tove Nødland, 
pleier, Asker 

13 Tor Oppedal, 
arbeidsløs, Eidsvoll 

14 Henrik Heyer, 
student, Lørenskog 

15 Audi Thoresen, 
reingjøringsass. Enebakk 
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