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Årsmøde 2016 
 Lørdag d. 21. maj kl. 10.45-12.15 

 
 
 
0. Dirigent og dagsorden 

 
Hardy Petersen (far til Laura på Svalebo) påtog sig hvervet som dirigent og 
konstaterede at årsmødet var indkaldt i overensstemmelse med forretningsordenen.  
Der er ikke indkommet forslag til årsmødet, men Lokalrådet ønsker at drøfte 
Marjatta værdigrundlag og dets betydning for SampoVig under dagsordenens punkt 
6. 

 
1. Formandens beretning 
 
På SampoVig har mange pårørende ligesom i resten af Marjatta-fællesskabet en stor 
sult efter information om beboernes dagligliv. Det kom tydeligt frem på Marjatta’s 
pårørendekonference i marts. Den sult kan være svært at stille for medarbejderne, og 
det skulle jo nødigt ske på bekostning af arbejdet med beboerne. Heldigvis findes der 
både individuelle og fælles midler til dette. Nogle beboere har for eksempel meget 
glæde af en digital dagbog med billeder og videoklip fra dagligdagen på SampoVig.  
 
Et fælles middel er beboersiden på Marjatta’s hjemmeside, men ikke alle pårørende 
har fundet vej til denne. Formanden viste derfor i praksis, hvordan man: 
- finder nyheder på www.marjatta.dk, 
- finder videoen om Marjatta, 
- får adgang til beboersiderne under både Værksteder og Voksencentre, 
- finder lokalrådsreferater, 
- finder Marjatta’s Facebookside. 

 
Dette indhold vi stadig være at finde, selvom hjemmesiden snart får et nyt design. 
 
Værdigrundlaget og dets betydning for SampoVig behandles under punkt 6, men 
formanden begrundede hvorfor dette er så vigtigt: 
”Jeg har jo heldigvis nogle lejligheder til at komme forbi SampoVig i hverdagen, og 
hver gang tager jeg herfra med en god fornemmelse i maven. Selvfølgelig er der altid 
noget, vi kan gøre endnu bedre, men jeg synes altid jeg oplever at der er en god 
stemning eller ånd om I vil. Noget i luften, noget i måden at tale sammen på både 
blandt beboere og medarbejdere, noget som man ikke lige kan tage og føle på. Det er 
ikke kun de smukke omgivelser, blomsterne og den gode duft i køkkenet, det er en 
holdning til hvordan man omgås hinanden som meget forskellige, men dog lige 
værdifulde mennesker.  
 

http://www.marjatta.dk/
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Den holdning eller ånd er svær at sætte ord på, men det er alligevel det vi prøver ved 
at tale om Marjattas værdigrundlag og hvad det betyder for livet på SampoVig.  Og 
omvendt gælder det så også, at hvis værdigrundlaget ikke kan mærkes i hverdagen, er 
det ikke det papir værd det står på! ” 

 
2. Forstanderens beretning 
 
Se bilag 2. 

 

3. Værkstedets beretning 
 
Se bilag 3. 

 
4. Valg af beboerrepræsentanter til Lokalrådet 
 
På valg er Grethe Clausson-Kaas og Hans-Ib Myra, der efter mange års indsats som 
beboerrepræsentant ønsker at trække sig tilbage. Årsmødet takker Grethe og Hans-Ib 
for det store engagement, de har vist til glæde for alle beboere. 
 
I henhold til vedtægterne indstilles beboerrepræsentanter af lokalrådet.  
Lokalrådet indstiller Birger Skov-Hansen (bror til Gitte på Tranekær) og Marianne 
Guldbek (søster til Bo i Vibehuset) som nye beboerrepræsentanter. Årsmødet 
godkender denne indstilling med akklamation. 
 

5. Præsentation af øvrige lokalrådsmedlemmer 
 
Se oversigt over alle lokalrådsmedlemmer i bilag 1. 
 

6. Indkomne forslag: Drøftelse af Værdigrundlag 
 
Formanden gennemgår det udsendte debatoplæg fra Lokalrådet (vedlagt som bilag 4) 
og forklarer at de pårørendes input til værdigrundlag sammen med input fra beboere 
og medarbejdere vil indgå i det samlede værdigrundlag, som ventes færdiggjort i 
løbet af 2016.  
 
På spørgsmål om SampoVigs boliger er tidssvarende oplyser formanden, at emnet 
allerede er taget op i Lokalrådet, som har en rådgivende rolle i denne sammenhæng 
(se lokalrådsreferater fra 6/10-2015 og 12/1-2016). Dialogen med Daglig ledelse om 
bygningsmæssige behov ventes fortsat i det nye Lokalråd. 
 
Forstanderen oplyser at Daglig ledelse besøger SampoVig allerede i næste uge med 
henblik på at forstå behov og drøfte ideer, herunder ideer til fremtidig anvendelse af 
Eman’s hus og Uglebo, som er blevet ledigt. Forstanderen understreger at der ikke er 
truffet beslutninger om dette endnu. 
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Bernhard Schmitz bemærker, at fondens byggeplaner altid indebærer et hensyn til 
hele fællesskabet, og det gælder også i forhold til ønsker fra SampoVig.  
 
Formanden forklarer at dialogen om bygningsmæssige behov hidtil er taget 
sideløbende med behandling af værdigrundlaget, men at man udmærket kan 
formulere en værdi om tidssvarende og behovstilpassede boliger for alle beboere.  
 
Med disse bemærkninger tilslutter årsmødet sig at debatoplægget udgør grundlaget 
for Lokalrådets videre arbejde med værdigrundlaget.  

 
7. Eventuelt 
 
På spørgsmål om samordning mellem bosteder og værkstedet oplyser forstanderen at 
samordningen er styrket blandt andet gennem fælles mål og delmål for den enkelte 
beboer i journalsystemet ”Bostedet” og gennem fast ugentlig opfølgning på disse. 
Hertil kommer den uformelle daglige kontakt, som der løbende arbejdes på at sikre.  
 
På spørgsmål om regnskaber henviser forstanderen til fondens årsmøde, hvor 
regnskab for hele Marjattafællesskabet gennemgås og godkendes. Fondens regnskab 
er offentligt tilgængeligt, forstanderen vil undersøge om det kan lægges på 
hjemmesiden. 
 
På spørgsmål om driften af Eman’s hus oplyser forstanderen, at man har afprøvet 
flere muligheder (klubhus, kærlighedshus, udlejning som medarbejderbolig, 
selvstændig bolig for beboere), men ingen af dem har endnu vist sig bæredygtige. 
Fremover skal det derfor sikres, at huset ikke uforholdsmæssigt belaster SampoVigs 
driftsøkonomi. 
 
Årsmødet takker alle medarbejdere for den store og engagerede indsats, der gør 
SampoVig til beboernes gode hjem.  
Det nye Lokalråd har efter årsmødet konstitueret sig som vist i bilag 1. 
 
Lokalrådet mødes på SampoVig onsdag 29. juni kl 14-17.  
Foreløbige emner til dagsordenen:  
- Lokalrådets arbejde og forretningsorden 
- Næstformand 
- Opfølgning på årsmødet 
- Orientering om økonomi 
- Behov for tilpasning af bygninger 
- Videre arbejde med fælles værdigrundlag 
 
På Lokalrådets vegne 

  
 Sonny Ferm    Jørgen B. Svendsen 
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             Tlf: 20 51 38 60  Tlf: 53 80 28 56 

E-mail: sof@marjatta.dk  E-mail: jbsvendsen@mail.dk  

 

mailto:sof@marjatta.dk
mailto:jbsvendsen@mail.dk
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      Bilag 1: 

SampoVig Lokalråd pr. 21. maj 2016 

 
Birger Skov-Hansen (bror til Gitte i Tranekær), beboerrepræsentant 

Klodskovvej 15, Klodskov 

4800 Nykøbing F. 

Mobil 2484 1303 

E-mail:  birger@absh.dk 
 

Søren Mortensen (far til Thea på Lærkegården), beboerrepræsentant 

Hørhusene 75, 4000 Roskilde  

Mobil 6167 1787 

E-mail: soren@roskildekattepension.dk 

 

Inge Lise Holmgren (mor til Andreas i Svalebo), beboerrepræsentant 

Nøddevænget 20, Dalby, 4690 Haslev 

Hjem 56 39 86 72 

E-mail: ingelise@dalbynet.dk 

 

Marianne Guldbek (søster til Bo i Vibehuset), beboerrepræsentant 

Rosenhøj 11,  Veddinge Bk,  4540 Fårevejle  

Mobil 6150 6902 

marianneguldbek@gmail.com 

 

Jørgen Svendsen (far til Johanne i Svalebo), Driftsfonden Marjatta’s repræsentant, formand 

Nordkrog 9, 2900 Hellerup 

Mobil 5380 2856 

E-mail: jbsvendsen@mail.dk 

 

Bernhard Schmitz, antroposofisk uddannet, daglig leder af Marjatta 

Strandvejen 15, 4733 Tappernøje 

Kontor 55 96 51 19  Mobil 24 62 74 31  
E-mail: bfsc@marjatta.dk 

 

Medarbejderrepræsentant Kenneth Klint 

Medarbejder på Svalebo 

Tlf: 5650 4195 

E-mail: kepk@marjatta.dk 

 

Sonny Ferm, forstander SampoVig, deltager ifølge forretningsordenen uden stemmeret 

Sampovig, Trommeslagervej 12, 4660 Store Heddinge 

Kontor 56 50 21 90 Fax 56 50 28 00  Mobil 20 51 38 60 

E-mail: sof@marjatta.dk 
 
 

mailto:birger@absh.dk
mailto:soren@roskildekattepension.dk
mailto:marianneguldbek@gmail.com
mailto:bfsc@marjatta.dk
mailto:kepk@marjatta.dk
mailto:sof@marjatta.dk
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Bilag 2: Forstanderens årsberetning: 

 

Beretning fra SampoVig – 2015. 
 

”Vi bestræber os på, som professionelle omsorgsmedarbejdere og pædagoger at målrette 

og opkvalificerer så mange kompetencer som der løbende er brug for så vi kan stå mål 

med og være vel forberedte på det livet måtte byde beboerne. Ingen hverken os selv eller 

beboerne kan blive for gamle til forvandling i takt med livets gang”. 

 

Jeg vil til årets beretning medtage dette ”grundlag” som så vel formuerets i Lærkegårdens 

beretning og som er et af SampoVig vigtigste og grundlægende arbejde i at møde de 

udfordringer som kommer os til mødes. 

 

Beboere:  

 

Det pædagogiske fokusområde er forsat selvstændighed og indflydelse på eget liv. Der 

arbejdes meget med at give mulighed for beboerne at træffe valg selv og kunne overskue 

konsekvensen af et valg, hvad det enten er positivt eller negativt. Forståelse for 

rettigheder og ansvar samt at kunne se muligheder i at kunne bestemme selv men også 

nødvendigheden at tage hensyn til andre og blive delagtigt i fælles beslutninger og 

dermed være medbestemmende. Det er klart at mange års institutionsprægning som på 

trods af at vi forsøger skabe en så udviklende og naturlig hverdag som muligt, dok kan 

påvirke evnen til at træffe selvstændige valg. Her er vores opmærksomhed særligt 

skærpet.  

Helt konkret er det derfor der er et beboerråd med repræsentanter fra alle husene. De 

afholder også møde uden en repræsentant fra medarbejderne og har bl.a. været ansvarlige 

for flere fælles aktiviteter som f.eks. diskotek.  

Beboermøde holdes i hver enkelt hus hver uge, hvor ønsker samles op for at vendes i 

gruppen.   

Vi prøver også at arrangere individuelle aktiviteter for at give mulighed at få en oplevelse 

som strækker sig ud over de personlige begrænsninger og forestillinger. Her kan nævnes 

en vildmarkstur til Sverige (med overnatning i telt) som en af beboerne var på med en 

medarbejdere.     

Et andet tema som vi bevidst arbejder med er tolerance beboerne i mellem. Den kan ind i 

mellem stilles på prøve og vi mener at det er vigtigt at man snarest behandler en eventuel 

konflikt og se vores forskeligheder og få en forståelse for den andens adfærd.    

Alment har der været stort fokus på det individuelle og hvordan det kan udfoldes i 

fælleskabet. Nye initiativer og ideer kommer fra både beboere og medarbejdere. Her kan 

nævnes hvordan en af de ældste beboerne kommer med ønske at spise på et samlingssted i 

Store Heddinge, Café Stevnen, og mere og mere glædes ved at tage den lille promenade op 

til byen for at spise frokost og der hjælpe til med noget. 
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Det mere individualiserende giver sig også udtryk i at i Tranekær er måltiderne blevet 

opdelte i mindre grupper. En i havestuen, en i Nattergalen og en i Tranekærs køkken for at 

give mulighed til mere samvær med den enkelte og dermed mere ”kvalitetstid”.   

 

Kurser og aktiviteter: 

 

Beboerne deltager i et flertal aktiviteter både på SampoVig og ude i samfundet. En stor 

gruppe rider hver uge og de fleste danser folkedans om torsdagen. Der har man lavet to 

forskelige hold så hver enkeltes undervisning bliver optimalt. Mange deltager også i et 

madlavningskursus oppe på St. Heddinge skole som afsluttes med et festlig måltid, hvor   

venner indbydes som gæster. SampoVig lille fløjte ensemble øver en gang om ugen for at 

kunne glæde os med fløjte spil til morgensamlingen. Vi har der ud over haft glæden at øve 

eurytmi i 2015 som blev afsluttet med en forestilling ved årets jule-kom-sammen, hvor alle 

pårørende fik se en jul fortælling af Selma Lagerlöf som blev fremført eurytmiskt. 

En af de større begivenheder i 2015 var deltagelsen i KIK-festivalen på Fuglsø. Over 400 

deltagere fra mange lande mødte op og deltog i dette Nordiske ”Allkunstverk”. Fra 

SampoVig deltog over 40 beboere og medarbejdere. En film fra denne festival blev lavet 

af en medarbejdere på SampoVig og den har været til glæde for mange af os da den viser 

på meget af det som foregik under disse intensive dage. 

I efteråret blev SampoVig også inviteret til Skanderborg af Jette Rymer som i flere år sunget 

med os. Temaet var ”X-faktor” og det blev øvet intensivt til den store finale, hvor gæster 

fra omkringliggende virksomheder, Hertha og Tornsbjerggård, var inviteret. 

 

Terapier: 

 

Vi har i året startet en terapi og sundhedsfremmende tværfaglig koordinationsgruppe 

bestående af terapeuter, helsepædagoger, forstandere, værkstedsledere og de 4 

gruppeleder samt den antroposofiske læge Tomas Johansen. Gruppens formål er at 

evaluerer, følge op, planlægge og forberede kommende terapier. 

 

De terapier som for nærvarende er ordinerede er: 

 Helseeurytmi   v. / Rolf Kær 

 Massage  v. / Ekstern 

 Ride fysioterapi  v. / Strålen  

 Bothmer terapi  v. / Mette Arvad 

 Embodyment  v. / Mette Arvad 

 Varmvands svømning v. / Stevns svømme hall 

 Fysioterapi  v. / Ekstern 

 Fodterapi  v. / Daniel Bomark  
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Kurser og uddannelser for medarbejdere: 

 

Vi bliver ved at søge kurser eller uddannelser som kan udvide viden for den enkelte og 

komme vores beboerne til glæde. Her er et udvalg af de kurser der var i 2015.  

 5 X 2 internt kursus på Marjatta 

 Praktikvejleder uddannelsen på USSJ 

 Bostedskursus  

 Værdi,- Mål, og Handlegrundlag 

 Rett temadag  

 Kommunikations kursus  

 Praktikvejleder uddannelsen på UCSJ  

 Sorg & Krise  

 Traumepædagogik  

 Medicin Basis kursus  

 Ekhard Fiedler helsepædagogisk kursus 

 Temadag omkring fornyelsen af Værdi, Mål og Handlegrundlaget 

 Diplomuddannelse i ledelse  

 Coaching som arbejdsredskab – Ledelsesbaseret coaching 

 Kursus i salen for alle medarbejdere: Bothmerterapi og Embodyment, 

Magtanvendelse, VMH-grundlaget 

 

  Økonomi: 

 

Vi har videre bevidst fokuseret og gjort et stort stykke arbejde for at synliggøre for de 

betalende myndigheder det øgende behov af særskilte indsatser som flere og flere beboerne 

har. Det er lykkes os meget godt og i dag så har vi tillægstakster på over 3 millioner om 

året. Det er specielt i Tranekær, som med de udfordringer som de aldrende beboere giver i 

form af ændret adfærd og større omsorgsbehov, som har fået tillægs takster bevilget. Vores 

intention er at bibeholde færdigheder og udvikle nye, så det giver de bedste forudsætninger 

for den enkelte til et kvalitativt og værdigt liv. Dette kræver dog resurser ud over de 

bevilgede og derfor lægger vi stor betydning ved kommunikationen med kommuner og 

sagsbehandlere for tydeliggøre dette.  

 

Afsluttende tanker:  

 

SampoVig er som en lille ”landsby” hvor det hele hænger sammen. Arbejde i 

aktivitetshuset og fritid i bostederne har her en mulighed at koordineres så mennesket / 

beboeren kommer i centrum udefra alle de forskellige aspekter. At udvikle dette samarbejde 

kommer i 2016 at blive et internt fokusområde sådan at de bedste forudsætninger skabes til 

den enkelte og helheden SampoVig.  

 

SampoVig den. 20/5 2016 

           Sonny Ferm 
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Bilag 3: Værkstedets årsberetning: 

 
Årsberetning 2015 
A-Huset SampoVig  

 
 

Brugere og medarbejdere. 
 

2015 var et roligt år, uden de store bedrifter. 
Brugerne var meget optaget af KIK-festivalen hvor temaet var H.C Andersen. Vi 
beskæftigede os en del med relevante eventyr. Svend Otto og undertegnede deltog med 
en arbejdsgruppe, hvor der blev malet på Stevns-importerede sten, med tematikken "de 
fire elementer" (vand, luft, ild, jord). Alle de malede sten blev til slut til fire store 
installation, hvor alle elementtegnene blev præsenteret. 
Vores køkken/bageri er endelig blevet færdigt og der bages nu på fuld krig, til 
bostederne, pauserne, gæsterne og til medarbejdere mm. En dejlig og meget anerkendt 
beskæftigelse, som vi alle nyder godt af. 
Medarbejdergruppen fungerer godt. Janni Jeppesen er gået på barsel fra oktober og 
vender tilbage igen oktober 2016. I barselstillingen til Hjerterummet har vi ansat Ann-
Louise Ertmann der er uddannet Socialpædagog.  
Ved udgangen af 2015 fik vi bevilliget tillægstakst til en beboer, hvilket har udløst en 
tidsbegrænset stilling til Hjerterummet. Vi har ansat Bente Kristiansen også uddannet 
Socialpædagog indtil udgangen af februar 2017. 

 
Økonomi.  

 
Værkstedets økonomi er sund og uden nævneværdige udsving. 

 
Kurser og uddannelse. 

 
Som vanligt er der gennemført en del kurser igennem året. 
Konflikthåndtering, introkursus, demenskursus, økologisk/biodynamisk dyrkning, 
afslutning af Praktikvejleder uddannelse på UCSJ, mm. 

 
Afslutning 
Vi har på værkstedet haft besøg af Arbejdstilsynet, hvor vi fik fire påbud. Alt er ordnet og 
godkendt. En af de store poster var asfalteringen af gårdsplads, fonden finansierede den. 
Hele året har været i værdi, mål og handlingsgrundlagets tegn, som har fyldt en del, på 
grund af deltagelse i selve skrivearbejdet. Der arbejdes videre i 2016, hvor beboerne 
indføres i arbejdet. 

 
A-Huset SampoVig 
Lidia Bjørndal Foustanou 
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Bilag 4: Debatoplæg om værdigrundlag til SampoVigs årsmøde 2016  

 

Kære pårørende, 

 

Som I nok husker var der lejlighed til at give input til Marjattas fælles værdigrundlag ved 

pårørendekonferencen på Bredeshave 12. marts.  

 

Men det var ikke sidste chance for at give sit besyv med. På årsmødet 21. maj 2016 vil lokalrådet lægge 

op til en mere lokal debat: Hvilke værdier er særligt vigtige for netop SampoVig, og hvilke emner bør 

vi særligt arbejde med at udvikle i de kommende år? Det er store spørgsmål, som vi gerne vil høre jeres 

mening om, og vi vil også gerne give jer en mulighed for at forberede jer og samle tankerne inden selve 

årsmødet. Derfor får I nu dette debatoplæg. 

 

Fra pårørendekonferencen har vi en bruttoliste på 80 udsagn fra de pårørende, som I finder vedlagt. 

Bemærk at det netop er en bruttoliste af ideer, ikke et forsøg på at samle et færdigt værdigrundlag. Men 

vi tror den kan være god inspiration til at tænke over, hvad I hver især finder værdifuldt. Lokalrådet har 

drøftet listen og giver nedenfor sit bud på:  

- Hvilke værdier er særligt vigtige at fastholde for SampoVig, og 

- Hvilke værdier er særligt vigtige for at udvikle det gode liv på SampoVig yderligere. 

Måske har vi overset noget, måske har I en helt anden mening – det glæder vi os til at høre på 

årsmødet, så det nye lokalråd kan arbejde videre ud fra det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SampoVig grundlag, fastholde

SampoVig vækstlag, udvikle

Stabilt

tilbud for livet

Engagerede

medarbejdere i

udvikling

Lange relationer

Kendte rytmer

dag, uge, år
Musik og kunst

i terapien

Fælles værdier

Marjatta grundlag

Respekt for individet

(Steiners menneskesyn)

Dyrke

netværk

Bevare

sundhed

Indflydelse

på eget liv

Vokse hele livetInfo til/fra

pårørende

Kontakt til

søskende mm

Kost og

motion

Tilgang til

demens

Kost og

motion Udnyttelse

af IT

Tilgang til

demens Relevante

tilbud

Kost og

motion

Hvem er jeg?

Livshistorie
Hvem bestemmer,

hvem udfordrer?

Økonomisk

råderum/pension

SampoVig grundlag, fastholde

SampoVig vækstlag, udvikle

Stabilt

tilbud for livet

Engagerede

medarbejdere i

udvikling

Lange relationer

Kendte rytmer

dag, uge, år
Musik og kunst

i terapien

Fælles værdier

Marjatta grundlag

Respekt for individet

(Steiners menneskesyn)

Dyrke

netværk

Bevare

sundhed

Indflydelse

på eget liv

Vokse hele livetInfo til/fra

pårørende

Kontakt til

søskende mm

Kost og

motion

Tilgang til

demens

Kost og

motion Udnyttelse

af IT

Tilgang til

demens Relevante

tilbud

Kost og

motion

Hvem er jeg?

Livshistorie
Hvem bestemmer,

hvem udfordrer?

Økonomisk

råderum/pension



 

 

 11 

På årsmødet vil vi gennemgå dette oplæg nærmere, men her er en kort introduktion: 

 

Langvarige relationer er vigtige for at beboere og medarbejdere kan lære at kende og forstå hinanden. 

Derfor ønsker vi at fastholde stabiliteten i SampoVig’s medarbejder- og beboergrupper.  

 

Kendte rytmer og strukturer i dagligdagen skaber en tryg ramme, som vi ønsker at fastholde, men der 

skal stadig være plads til velovervejede afvigelser. 

 

Musik og kunst i terapien bidrager til at nå og udvikle beboerne på nye måder, og det ønsker vi 

fastholdt. 

 

Udviklingsområder: 

 

Indflydelse på eget liv har allerede været et emne for temauger med beboerne, som vi vil høre på på 

årsmødet. Et emne, der kan føre til mange gode spørgsmål, f.eks.: 

- Hvem bestemmer egentlig hvad, og hvem giver modspil til de umiddelbare interesser? 

- Hvem er jeg, og hvem kender min livshistorie? 

- Har jeg økonomisk tryghed og råderum også i min alderdom? 

 

At vokse hele livet vil sige at fastholde det man kan og udvikle nye sider af sig selv. Det bør være en 

mulighed for alle, men har vi de rigtige tilbud i forhold til behovet, og udnytter vi f.eks. nye muligheder 

i de digitale medier? 

 

At bevare sundheden kan kræve en større og større indsats med alderen. Hvordan fastholder vi gode 

vaner, og hvad kan vi gøre for at forebygge og håndtere aldring og demens? 

 

At dyrke netværket bliver endnu vigtigere med tiden. Hvordan kan vi støtte beboeren i at holde en 

god kontakt til familie og venner? Og hvordan informerer vi bedst de pårørende, så de kan gøre den 

indsats, de ønsker?  

 

Vi ser frem til en god samtale om dette på årsmødet! 

 

Med venlige hilsner på lokalrådets vegne 

 

 

Jørgen B. Svendsen 

 


