2

nyheter

Lørdag 6. august 2016

Drammens Tidende

God
morgen
En fri og uavhengig avis basert
på et konservativt grunnsyn
Grunnlagt i 1832
Ansvarlig redaktør
Kristin Monstad
kristin.monstad@
dt.no
975 39 530
Nyhetsredaktør
Alf Petter Øverli
alf.petter.overli@dt.no
922 67 104

Politisk redaktør
Karianne Braathen
karianne.braathen
@dt.no
904 04 885
Publiseringsredaktør
Janne Sundelius
Braathen
janne.sundelius.
braathen
@dt.no
984 59 384
Administrerende
direktør (konst.)
Ole Petter Lilleengen
ole.petter.lilleengen
@dt.no
906 14 427

TIPS

03232
MANGLENDE AVIS ELLER
SPØRSMÅL OM ABONNEMENT

800 41 111
SENTRALBORD

32 20 40 00
BESØK OSS
Strømsø torg 9.
POSTADRESSE
Drammens Tidende
Postboks 7033
3007 Drammen
TRYKK
Amedia Trykk, Lillestrøm
Innhold fra avisen kan ikke gjengis
uten avtale.

Supersenior satser på

Per Wesseltoft overlot livsverket til neste
generasjon, men
klarte ikke å slippe
arbeidsdagen. Nå
satser den 85 år gamle gründeren på sengevarme og nye oppfinnelser.
Gro Ellingsgard
gro.ellingsgard@dt.no

Wesseltoft har allerede bleket
et langt lerret i arbeidslivet.
Den kreative oppfinneren fra
Svelvik har holdt på med strøm
og varme hele livet og var lenge
en av nøkkelspillerne på Adax,
før han startet sin egen virksomhet. Wesseltoft har pønsket ut, utviklet, designet og
produsert en lang rekke produkter, og han kan smykke seg
med designprisen anno 1968.
Lista er lang: Håndmiksere,
telefonapparater,
elektriske
fotfiler, rulleski og pengeskap.
– Jeg er nok mest stolt av
håndmikseren. Da lå vi milevis
foran alle andre i Europa, sier
Per Wesseltoft, som ennå har
produksjonsnummer én og to
av håndmikseren stående i sine
bedriftslokaler på Havna i Svelvik. Men i de samme lokalene
foregår det en helt annen produksjon i dag. Det er kuldefjernere – eller sengevarmere om
du vil – som opptar Wesseltoft
nå om dagen.

Fra kirkebenk til senger
Det begynte i Wesseltoft Innovation AS, bedriften han nå har
overlatt til sønnen, og med en
helt ny måte å varme opp kirker
på. Nå har han videreført ideene og Petter Smart-tankene
sine til soverommet og kalde
føtter.
– Enkel filosofi: Vi må varme
opp individet, mennesket, ikke
rommet, sier Wesseltoft og formelig gløder når han får legge
ut om varmeteoriens mange
muligheter.
– Det sier seg selv: Hvis du

fryser på beina, nytter det lite å
ta på lue! I mer enn 20 år har bedriften hans arbeidet med å
løse oppvarmingsutfordringene i kirkebygg. Det er ekstremt
dyrt å varme opp de store kirkerommene. I tillegg har mange
av kirkene høy bevaringsverdi,
og sterk oppvarming kan være
uheldig for selve bygget.
Så Per Wesseltoft utviklet

benkevarmere, som ble plassert under kirkebenkene og enkelt varmet opp de som satt
der.
– Rimelig, effektivt, energisparende og ikke minst behagelig for den enkelte, sier produktutvikleren, som har tatt de
samme ideene og det samme
tankesettet videre. Nå lager han
sengevarmere og fotvarmere

etter samme prinsipp; varm
opp mennesket!

Genialt enkelt
De nye sengevarmerne kan
brukes av alle og har ikke de
samme begrensningene som et
varmeteppe.
– Det er jo det som er det geniale, sier Per Wesseltoft.
– Teppene har sine begrens-
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å sengevarme

øyeblikket

Sørlandsidyll:

Her midt i byen har
Svein Iversen fanget de
tte motivet. – Sørlandsi
dyll
midt i byen, skriver han
om skøytene som ligger
ved
Gyldenløve Brygge på Str
ømsø. Har du et bilde, et
godt
øyeblikk, merk det med
#dtavis.

frokostpraten
Natalie antonsen
rodrigues
Bor: Drammen
Yrke: Barnehageassistent
Aktuell: Er en
«Coachsurfer».

GOD MEDISIN: Per Wesseltoft er 85 og kan se tilbake på et langt liv som kreativ næringsdrivende. Men
oppbrukt er han ikke. – Skal du ha 60 års erfaring, så MÅ du jo være litt oppi åra, smiler han.



ninger. De kan ikke brukes av
for eksempel barn, demente eller sengevætere. Mens varmelistene skal plasseres under
sengen, sånn at alle kan bruke
dem. Det er bare å plugge inn
kontakten. Såre enkelt. Det fins
ingen av-og-på-bryter en gang.
– Det er så enkelt at mange
som hører om ideen, sier: At ingen har tenkt på det før! Per

Foto: Gro Ellingsgard

Wesseltoft feiret nylig sin
85-årsdag. Han har fem barn,
tolv barnebarn, to og et halvt
oldebarn og en hel haug sudoku-oppgaver å knekke. Men
like forbannet stiller han på jobben hver eneste dag og blir der i
fem-seks timer.
– Arbeidet er god medisin,
sier han. – Sammen med sudoku holder det hodet i gang. Det

er jo utfordringer som er gøy!
Hvor lenge han har tenkt å
fortsette? Nei, det kan han ikke
svare på. Men i hvert fall en
stund til ...
– Jeg liker å finne ut ting selv.
Som unge fikk jeg kjeft hjemme
fordi jeg alltid stilte spørsmål
ved saker og ting, men vi trenger nyskapning. Det er jo det
som skaper utvikling!

Hva spiste du til frokost?
– To knekkebrød med smøreost,
et glass vann og en kopp te.

og fordi de har en helt annen
kultur enn oss. Og så har jeg lyst
til å se alle de kule, gamle bilene.

Hva er det kjedeligste du
gjør?
– Det må være å rydde.

Din største tabbe?
– Det var et vanskelig spørsmål..
Jeg kommer faktisk ikke på noe
på stående fot.

Hva gleder du deg til?
– Jeg gleder meg til at datteren
min kommer hjem. Hun har
vært lenge borte på ferie.
Hva er ditt beste boktips
eller serietips for tiden?
– En mann ved navn Ove, av
Fredrik Backman. Den er veldig
bra.
Hva er ditt drømmereisemål,
og hvorfor?
– Cuba. Både fordi de fortsatt
har igjen så mye fra 50- tallet,

Hvilken låt gjør deg glad?
– Mange. For eksempel «We are
the champions» av Queen.
Hva vil du lese mer og
mindre om i Drammens
Tidende?
– Jeg vil gjerne lese mer
kulturstoff fra spennende
arrangementer og lignende. Og
mindre sport, for det synes jeg
er kjedelig.

