Innkalling til digitalt Årsmøte fredag 12.mars 2021 kl.18.00 på Zoom.
Årsmøtesaker i henhold til vedtekter.
Se vedlagt saksliste.
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av 2 personer til undertegning av protokoll
4. Årsberetning for 2020 fra styret i Hurum historielag, Bygdesamlingen, Kystsamlingen,
Kvernhusdalen, Årbokkomiteen og Gårds og slektshistorie.
5. Regnskap 2020 og revisjonsberetning
6. Budsjett for 2021 etter forslag fra styret
7. Medlemskontingent for 2022
8. Innkomne forslag
9. Valg

Årsberetning fra styret 2020
Styret i Hurum historielag har i 2020 bestått av leder Sigmund Stokke,
nestleder Bjørn Risberg, sekretær Arne Hjorth, kasserer Aslaug Nora Ask, styremedlem Stein Erik Haugbro,
vara Tor Harald Lunder og Kirsti Trollsås Rødby.
Ved årsskifte hadde vi 442 medlemmer.
Vi har hatt 8 styremøter, 2 har vi behandlet via digitalt pga.Korona.
Vi har behandlet 58 saker.
Vi har beklageligvis måtte sette alle ekskursjoner på vent da hele Norge ble rammet av Korona.
Så da historielaget ikke kunne arrangere høstmøte med salg av "Årbok for Hurum 2020" ble det bestemt at
medlemmene kunne bestille bøkene på e-post, og få de levert gratis i postkassa si. Dette har vært et tilbud
mange har benyttet seg av i høst,
og styret er veldig fornøyd med at salget har gått så bra.
Håper vi kan få arrangert noen innlands turer i 2021.
Hurum historielag har fått stønad til Gårds og slektshistorie med kr.163.627,00
i 2 omganger fra Asker kommune, samt stønad til skilter langs Sandstien fra Huseby til Sems porten med
kr.80.000,- Dette arbeidet håper vi kan starte opp i løpet av sommeren 2021, men ansvarlige må først
gjennomgå et skiltkurs.
Fra Landsforeningen for lokalhistorie har vi fått kr.30.000,- . Dette er øremerket til "Lokalhistorie i
skolesekken", og skal brukes til opplæring av lafting i
Kverhusdalen i løpet av våren for skoleelever.
Historielaget søkte også om kompensasjon fra krisepakka som følge av pandemien, og fikk tildelt kr.21.000,- .
Grasrotandelen fra Norsk Tipping i år ble på kr.8.427,- .
Historielaget vil også få takke for pengegaven fra Per Johan Møyen på kr.3000,-.
Nytt av året er at historielaget har fått sin egen Facebook side.
Gå på vår hjemmeside www.hurumhistorielag.org og trykk på Facebook på høyre side. Dette har blitt en
populær side som alle kan gå inn å lese, og mange legger også inn gamle bilder fra Hurum der.
En stor takk til alle som støtter foreningen vår med dugnader, og alle som kjøper årbøker og medlemmer som
betaler medlemsavgiften slik att Hurum Historielag kan fortsette å ta vare på historien vår.
Hilsen
Leder Sigmund Stokke
6-1-2021

Årsorientering bygdesamlingen 2020
Året 2020 ble dessverre preget av Corona Viruset og satte en kraftig demper på en del aktiviteter på museet
dette året, men likevel fikk vi til en del arbeid utført.
Vi hadde planer om å bygge et kjøkken i gammel stil 1900 talls. Det ble ferdig og fylt med tidsmessig inventar.
I bakrommet ble det plassert noen gamle ovner og vaskemaskiner.
I første etasje er det også blitt hengt opp en del plansjer og bilder av hvordan Hurum hadde blitt seende ut hvis
det hadde blitt bygd flyplass.
Den største og viktigste jobben i 2020 var å lage nytt lagerrom for bøker og dokumenter. Det skulle være
frostfritt og mest mulig brannsikkert. Alle man gjorde en strålende innsats. Det ble lagd og montert hyller for
bøker. Det ble lagt inn godt arbeidslys og varme. Senere er det satt inn bord og stoler der vi nå kan spise lunsj
uten å få frostbitt vinterstid.
På grunn av Coronasituasjonen har det vært restriksjoner på ukentlig treff. Fare for smittespredning og sykdom
for oss over 60. Dette har vi tatt hensyn til.
Vi har likevel utviklet hjemmefrontavdelingen i 2. etg. Vi har fått et gevær brukt til elgjakt under krigen et
engelsk armegevær Le Enfield fra Bjørn Leknes. Videre har vi fått en del gamle interessante kameraer som etter
hvert skal stilles ut.
På grunn av smittesituasjonen ble det bare en åpen dag i år. Den ble fastlagt til 1. august. Det kom mange på
besøk og vaflene fikk bein å gå på. Vår faste attraksjon med taksering av gjenstander utført av Orville Nordnes
var populær. Den ser ut som det blir en årlig tradisjon å invitere Orville som takstmann.
Andre aktiviteter 2020 var to besøk fra kompetansesenteret med en delegasjon av våre nye landsmenn. I høst
hadde vi også en åpen dag på Hønehuset. Vi hadde også besøk fra Asker museum. Vi viste dem rundt og fortalte
dem om Hurum Historielag vi bilte rundt til smia, slippen og steinalder gravene på Rødttangem. Senere skal vi
på besøk til Asker museum når smittesituasjonen er avklart.
Vi i gruppa for bygdesamlingen hilser for oss og ser optimistisk på fremtiden uten virus og styggedom. Vi
ønsker oss mange åpne dager og skolebesøk til våren 2021.
Egil Hansen, Arne Lislerud , Arne Antonsen, Tor H Lunder, Kåre Pettersen, Kjell Austad, Gunnar Hoel.
Vi takker Jens Petter Blichfeldt for godt samarbeide
Klokkarstua 13.012021 Tor Harald Lunder Leder for Bygdesamlingen

Årsrapport for 2020 Kystsamlingen
Styret har i år bestått av Bjørn Kristoffersen, Hans Blichfeldt, Stig Tulin og Knut K. Gransæther.
Siden både Hans og Bjørn ba seg fritatt har vi p.t. ingen leder.
Styret har imidlertid ved uformelle møter løst de spørsmål som er kommet opp.
Knut har hele tiden fungert som sekretær og fortsetter med det.
Dugnadsgjengen består for øvrig av: Anders Eknes, Birger Fagerli, Arne Mathisen, Yngvar Mathisen, Tom
Mjelde, Holger Svendberg og Jo Wennesland. I oktober fikk vi to nye kystsamlere, Lars Koløen og Henry
Hennum Pasala.
Koronaen har begrenset vår aktivitet dette året. Vi stoppet all dugnad i mars, allerede før dette hadde flere tatt
frivillig karantene. Vi kom litt i gang igjen i juni, men i november ble det stopp på nytt.
Kombijollen ble ferdig oppbygget utpå våren. Den er satt sammen av deler vi fikk etter Gunnar Fagerli på
Sætre. Kombijollene ble bygget i flere tusen eksemplarer på Engene, Sætre, i årene 1959-1961.
Ancas-snekka ble pusset opp og sjøsatt og lagt ved brygga vi lagde i fjor. Det har ikke lykkes oss å få tak i en
manglende stempelfjær, så motoren har ikke latt seg starte. Den har derfor ikke blitt montert om bord.
Oslofjordens Friluftsråds Holmsbupram ble pusset opp og sjøsatt i god tid før sesongen på Bakkeskjær startet.
Ut på sommeren kjøpte O. F. en mer passende plastbåt, og prammen ble gitt til oss, mot at vi tar oss av
vinterlagring og puss av deres båt i tre år. Dette er en mye bedre ordning for begge parter. Prammen slet mye
vondt av ukyndig behandling. .
I juni ble også siste bordgang på Filtvet-snekka montert. Nå holder vi på med bunnstokker, spanter etc.
Vi hadde åpent for besøk på lørdager i tiden 27/6 – 8/8. Det nye i år var at vi, takket være velvillig bistand fra
styret i Historielaget, kunne tilby kaffe og vafler. Det ble ikke det store salget, men det var hyggelig for vakten å
ha selskap (vanligvis kvinnelig).
Etter ferien var aktiviteten lav og på grunn av sykdom, ble båtbyggeravdelingen redusert fra tre til to. Flere av
oss er i frivillig karantene. I september ble Ancas-snekka, vår nyervervede pram samt OFs nye plastbåt tatt opp
og lagret for vinteren.
9/9 hadde vi besøk av Cathrine Arnesen fra Oslofjordmuseet i Vollen. Hun fikk dokumentasjon og fotos
vedrørende kombijollen, som de har et eksemplar av på museet.
4/11 hadde vi besøk av 8 personer fra Asker Museum, en meget interessert og ivrig forsamling, Hans og Knut
viste rundt.
Etter dette ble det koronastopp igjen, og den pågår i skrivende stund.
Vi har i år mottatt gaver fra følgende personer:
Henry H. Pasala: Hefte om sandjakter, 1 bind av «Den norske los»’, mappe med gamle sjøkart.
Morten Berner (via Frode Stub Andersen): Seagull påhengsmotor
Jan Kristensen: Seagull påhengsmotor
I likhet med tidligere år takkes det for bidrag til kaffekosen (dvsi sosialt samvær).
For Kystsamlingen
Knut K. Gransæther

Årsrapport fra Kvernhusdalen 2020
Dugnadsarbeidene startet 7. januar med valg av ny komiteleder, men uten frivillig motkandidat ble det et
midlertidig gjenvalg.
Årsplanen var klar: Å fullføre midlertidig gjenoppbygging av laftehuset fra Knivsvik. Med koronaavbrudd 1
måned fra 15. mars og stort sett ut året fra 5. november holdt det hardt.
Lokalhistorie i skolesekken heter et fellesprosjekt som administreres av Landslaget for Lokalhistorie hvor vi
søkte om og fikk kr. 30.000,- . Til våren skal elever fra Tofte ungdomsskole lafte et hundehus. Vi har skaffet
materialer til dette og brakt disse til Kvernhusdalen.
Diverse dugnadsarbeid utført gjennom året ble raust honorert av: Tone S. Bergen, Holmshornet AS og
Ann Kristin Hagby .
Skjerping av gamle sirkelsagblad er en omstendelig prosess. I Veggli finnes kunnskap og verksted som fortsatt
mestrer dette. Den 28. feb. reiste Arne Sundbye og Idar Bakke opp med 2 sagblad. Den 5. april var de ferdige og
undertegnede med barnebarn som «øvelseskjører» hentet dem.
Lars Kristian Evans, student ved Universitetet i Sør-Øst-Norge , Rauland lånte smia i Kvernhusdalen under
koronastenging våren / sommeren 2020 til undervisningsoppgave. (Smi en hammer.) Hyggelig med
ungdommelig innslag blant gubbene i Kvernhusdalen og i tråd med Historielagets målsetting.
Reisverkmaterialer til boklager i låven ble sortert ut ved bygdesaga i Kvernhusdalen, justert i Knivsvik og
transportert til låven på Tronstad.
Sommerferie fra organisert dugnad i Kvernhusdalen fra 26. juni til 11. august.
Åpen dag Tronstad lørdag 1. august. I Kvernhusdalen møtte kunstsmed Einar Jørgensen, Idar Bakke og Arne
Sundbye. I tillegg kom det noen få besøkende. Det var sauebeite rundt saga. (Åpen dag - stengt sag)
Bevaringspris Buskerud. På oppfordring ble det samlet informasjon om huset fra Knivsvikbråtan og sendt som
bakgrunn for å foreslå dette nominert til årets bevaringspris. (Frist 15/9, mye jobb)
Mønsås-dugnad 29. aug. Sigmund Stokke møtte opp med kranbil og dugnadsfolk fra Bygdesamlingen og
Kystsamlingen bidro med takkonstruksjon. Etter 2 hektiske uker var taket på plass og en forsiktig velfortjent
avslutning holdt den 15. september mellom kl. 12:00 og 14:00 med pølser, lompe og alkoholfritt øl,
tidligere kalt KRANSESKÅL.
Saging av materialer har pågått hele året av evigunge 90 år gamle sagfører Arne Sundbye, som også rakk et
vedlikeholdsstrøk med oljedekkbeis på saga innimellom.
For utlodding i Historielaget har Idar Bakke laget krakk og fuglekasse.
Bjelkelag og vinduer ble midlertidig satt inn i Knivsvikhuset slik at det kan brukes til lager inntil videre. Og fra 5.
oktober var det ny koronastenging igjen.
Fra Asker museum kom 8 personer på snarvisitt den 4/11.
3 tilhengerlass med diverse materialer ble transportert til Kvernhusdalen som årets siste innsats av Arvid, Per
Otto og Bjørn, 25/11.
Gaver: Historielaget har mottatt en stor mengde verktøy og utstyr fra Bjørn Volden, Klokkarstua og ei
smiestikke (kraftig skrustikke ) fra Tor Brosø, også Klokkarstua
Knivsvikhuset. Komiteen som fikk i oppdrag av styre å gjenoppbygge huset fra Knivsvikbråtan høste 2018 har
kommet i mål. Nå står huset trygt bevart de nærmeste par årene, men for varig beskyttelse må det lages
permanent fundament, huset laftes opp på dette og takstein, som nå ligger lagret på Knivsvikbråtan, komme på
plass. Som avtroppende komiteleder takker jeg for hyggelig samarbeid til alle som har hjulpet til. Timelistene
viser at denne prektige dugnadsgjengen har arbeidet mer enn 900 timer i år; Bjørn Solbakken, Dagfinn Jahren,
Oelle Rowohlt, Per Otto Andersen, Sven Hansen, Kjell Torbjørnsen + 3 med i særklasse flest oppmøtedager, Idar
Bakke, Arne Sundbye og Arvid T. Jensen.
Ny komiteleder. Per Otto Andersen ble enstemmig valgt til ny komiteleder i Kvernhusdalen fra 2021 etter SMS
avstemming 24. november 2020. Lykke til.
10/12-2020 Bjørn Heien

Rapport fra redaksjonen for Årbok for Hurum 2020
Årbokkomiteen har bestått av Frank Tangen (redaktør), Ole Furua Rødby, Helge Wulff-Engh og Nils Willy
Kristiansen.
I tillegg til redaksjonsmedlemmene har disse bidratt med artikler:
Håvard Kilhavn, Johnny Gimmestad og Einar Schie.
Det har vært god tilgang på tekster og ideer til temaer. Dette gjør arbeidet med årboka for 2021 enklere, ved at
redaksjonen har et visst overskudd liggende over. Likevel er redaksjonen hele tiden på jakt etter nye skribenter
og ideer.
Ved utgangen av året merker vi et engasjement på historielagets egen side på Facebook og i andre lokale
nettfora som kan være et godt bidrag både til innhold og markedsføring.
I løpet av året har det vært en diskusjon om framtiden for årboka, internt i redaksjonen og mellom redaksjonen
og styret.
Salgstallene for 2020 er ikke helt klare, men gjennom noen år har salget vært synkende. Prisen ble økt noe i
2020 for å sikre finansieringen av prosjektet.
Styret og redaksjonen er enige om å dreie den redaksjonelle profilen mot mer samtidshistorie. Grunnen til
dette er både at vi tror dette kan appellere til yngre lesere, og at det er viktig materiale fra vår nære fortid det
er viktig å sikre før de levende kildene blir borte.

Gårds- og slektshistorie-prosjektet, Årsrapport 2020.
Det har vært avholdt 23 bokmøter siste året. I hovedsak er disse avholdt pr telefon pga Corona-situasjonen. Vi
har også erfart at denne løsningen fungerer godt praktisk og sparer tid og utgifter, og vi vil fortsette med dette.
Det har dette året blitt jobbet primært med Huseby-gårdene samt gårdene i Sandsbygda. Gnr 50-57 er i
hovedsak nå ferdig skrevet og er under ombrekking. Gnr 48-49 samt noe på gnr 55 gjenstår. Det gjenstår
dessuten en god del koordineringsarbeid gårdsnumrene imellom.
Vi har nå mot slutten av året startet arbeide rundt innledningskapitlene i boken, samt begynt å planlegge
detaljene for utforming og utarbeidelse av registrene.
Gerd Heien påtok seg før sommeren oppgaven med å koordinere og sende ut det nyere stoffet for faktasjekk til
de enkelte nåværende og tidligere eiere. Hun startet med Kirkebygda og har fått inn svar fra de fleste her i
løpet av høsten. Hun har mot slutten av året gått i gang med å sende ut vedr nordlige halvdel av
Tronstadfjeringen. Rettelser og nye nødvendige opplysninger blir fortløpende innarbeidet i gårdsdokumentene.
Vedr gårdsbilder i farger av dagens gårdsbruk gjenstår ennå ca. 10 bilder som det er ønskelig å ta om igjen men
med andre vinkler. Det er ikke gjort noe med dette i 2019/20.
En av prosjektets medarbeidere har gjennom større deler av året jobbet 40% stilling vedr å skrive for å forsere
progresjonen i prosjektet. Videre har også en av de andre medarbeiderne vært noe frikjøpt fra ordinær jobb i
ferien for å skrive, ca. en uke i sommerferien.
Historielaget har nylig mottatt kr. 63527,- fra Asker kommune til prosjektet.
Vennlig hilsen
Prosjektgruppa for Gårds- og slektshistorien
Torunn Haug, Tale Marie Eriksen, Svein Becken,
Håvard Kilhavn og Erik Bjune

REGNSKAP FOR HURUM HISTORIELAG 2020
INNTEKTER
310 Salg av årbøker
320 Medlemskontingent
330 Gaver og tilskudd
340 Arrangementer
350 Bygdesamlingen
360 Kystsamlingen
370 Momsrefusjon fra LLH
380 Renter bankinnskudd
390 Endring lager årbøker
400 Sandstien
410 Lokalhistorie i skolesekken
Sum inntekter

92110,00
90709,00
18868,93
23055,00
8454,00
9000,00
13769,00
3355,69
0,00

100000
95000
47000
23000
7000
9000
12500
2500
0

259321,62

296000

År 2020
31.12.2020
134470,00
87950,00
214441,60
0,00
4195,00
7770,00
20468,00
1490,72
0,00
0,00
0,00
470785,32

UTGIFTER
610 Årboka
615 Endring lager årbøker
620 Arrangementer
625 Bygdesamlingene
630 Kvernhusdalen
635 Kystsamlingen
640 Gårds og slektshistorie
645 Hjemmeside / Foredrag
650 Diverse utgifter
655 Porto
660 Medlemskontingent til LLH
665 Trykking folder
Sum utgifter

82457,00
3398,15
14401,35
31937,97
8887,15
44488,25
105775,00
10671,50
5430,34
4299,00
7372,00
0,00
319117,71

87000
0
13000
40000
20500
36100
250000
10000
6500
5000
7500
0
475600

84868,75
1654,14
0,00
34378,63
9136,21
34549,62
377551,50
3938,00
5649,66
1643,00
7520,00
0,00
560889,51

-59796,09

-179600

-90104,19

Årsresultat
BALANSE 31. desember
100
114
120
130
210

DNB 1594.07.61732 Brukskonto
DNB 1202.91.94228 Sparekonto
Kontanter
Lager av bøker
Kortsiktig gjeld
Sum eiendeler

280 Egenkapital 1/1
290 Årsresultat underskudd 31/12
Sum egenkapital

År 2019

Budsjett 2020

2019
63817,40
414964,26
2000,00
41434,14
-37365,00
484850,80

2020
Pr.DD
126547,42
275101,19
2000,00
39780,00
-48682,00
394746,61

544646,89
-59796,09
484850,80

484850,80
-90104,19
394746,61

Budsjett 2021
INNTEKTER
310 Salg av årbøker
320 Medlemskontingent
330 Gaver og tilskudd
340 Arrangementer
350 Bygdesamlingen
360 Kystsamlingen
370 Momsrefusjon fra LLH
380 Renter bankinnskudd
390 Endring lager årbøker
Sum inntekter

UTGIFTER
610 Årboka
615 Endring lager årbøker
620 Arrangementer
625 Bygdesamlingene
630 Kvernhusdalen
635 Kystsamlingen
640 Gårds og slektshistorie
645 Hjemmeside / Foredrag
650 Diverse utgifter
655 Porto
660 Medlemskontingent til LLH
665 Trykking folder
670 Sandstien
675 Lokalhistorie i skolesekken
Sum utgifter
Årsresultat

Budsjett 2020

År 2020

Budsjett 2021

100000
95000
47000
23000
7000
9000
12500
2500
0
296000

134470,00
87950,00
214441,60
0,00
4195,00
7770,00
20468,00
1490,72
0,00
470785,32

130000
90000
60000
23000
4500
0
25000
1000

87000
0
13000
40000
20500
36100
250000
10000
6500
5000
7500
0

475600

84868,75
1654,14
0,00
34378,63
9136,21
34549,62
377551,50
3938,00
5649,66
1643,00
7520,00
0,00
0,00
0,00
560889,51

80000
30000
352000

-179600

-90104,19

-18500

333500

87000
5000
20000
24000
30000
56000
4500
6500
2000
7000

Hurum Historielag - protokoll fra årsmøte 2021
fredag 12. mars kl. 18.00
Grunnet korona ble møtet avholdt på Zoom.

Leder, Sigmund Stokke, kunne ønske 23 medlemmer velkommen til årsmøte.
Sak 1. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent, men med følgende innsigelse fra valgkomiteen:
Endringsforslag mht. regnskapsfører er ikke tatt med i innkallingen.
Sak 2. Valg av møteleder
Sigmund Stokke ble valgt til møteleder.
Sak 3. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
Valgt ble Kirsti Rødby og Åse Løkkebø, men da ingen av disse kom inn på Zoom blir
protokollen undertegnet av møtedeltagerne Eva Bache-Mathiesen og Gerd Heien.
Sak 4. Årsberetninger 2020 fra styret, bygdesamlingen, kystsamlingen, Kvernhusdalen,
gårds-og slektshistorie og årbokkomiteen.
Det var ingen merknader til årsberetningene.
Vedtak:
Alle beretninger godkjent.
Sak 5. Regnskap for 2020 og revisjonsberetning
Kasserer Aslaug Ask fremla revidert regnskap for 2020. Dette viser inntekter på kr 470.785
og utgifter på kr 560.889. Årsregnskapet viser da et underskudd på kr 90.104. Egenkapitalen
utgjør kr 394.746.
Vedtak:
Revidert årsregnskap godkjent uten merknader.
Sak 6. Budsjett for 2021 etter forslag fra styret
Kasserer Aslaug Ask fremla styrets budsjett som viser inntekter på kr 333.500 og utgifter på
kr 352.600. Dette gir et negativt resultat på kr 18.500.
Vedtak:
Budsjettet godkjent uten merknader.
Sak 7. Medlemskontingent for 2021
Årsmøtet vedtok styrets forslag om å opprettholde nåværende medlemskontingent på kr 200.per medlem per år.
Sak 9. Innkomne forslag
Ingen forslag innkommet.

Sak 10. Valg
Innledning:
- Valgkomiteen innstilte på at historielaget skulle benytte et regnskapskontor, noe styret
ikke kunne godkjenne.
- Aslaug Ask ønsket å fortsette som regnskapsfører i ett år.
- Arne Hjorth ønsket ikke å fortsette som sekretær.
- Innstillingen fra valgkomiteen på Aslaug Ask som sekretær ble ikke godkjent da hun
hadde gitt valgkomiteen beskjed om at hun ikke ville påta seg denne oppgaven.
- Styret innstilte på Stein Haugsbro som sekretær.
- Valgkomiteen hadde forslag på Trude Granli som nytt styremedlem. Her kom det
benkeforslag på Arne Hjorth og han ble valgt med 13 mot 4 stemmer.
- Britt Østli Andreassen trakk seg som leder av valgkomiteen. I hennes sted ble valg
Randi Maakestad.
- Styret fikk i oppgave å finne et nytt medlem til valgkomiteen.
Valget fikk da dette resultat:
Leder: Sigmund Stokke Leder velges for 1 år av gangen
Nestleder: Per Otto Andersen Ny, velges for 2 år
Sekretær: Stein Haugsbro, valgt for 1 år
Kasserer: Aslaug Nora Ask for ett år
Styremedlem: Arne Hjorth, velges for 1 år
1. vara: Kristi T. Rødby Ikke på valg, 1 år igjen
2. vara: Tor Lunder Ny, velges for 2 år
Revisor: Tor Bjørvik Velges for 2 år
Revisor: Åse Løkkebø Ny, velges for 2 år
Valgkomite: Leder Randi Maakestad Ny, velges for 2 år
Gerd Eva Volden Ny, velges for 3 år
Valgkomiten 22.01. 2021
Ellen Marie Litangen
Britt Østli Andreassen
Trude Granli
Arne Hjorth
17.03.21
_________________________________
Eva Bache-Mathiesen

______________________
Gerd Heien

