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For de, der fører Verden frem, er de, der vil og tør 
og ikke Nettiteterne, der spør’ om hvad de bør.

Teller-Hellerup



Fot. Chr. A. Matthiesen.

ennem Tiderne er mange 'Skoleformer blevet udformet i Teori, 
X og mange af disse er blevet forsøgt i Praksis; men alligevel er 

Resultatet den Dag i Dag det, at man i det store og hele er blevet 
staaende ved den Skoleform, der har bestaaet i en Menneskealder, 
og som bestaar deri, at Eleverne paa Skolen faar et Pensum for i 
de enkelte Fag, hvilket de er pligtige at lære hjemme til den følgende 
Time i det paagældende Fag. At Systemet har sine Fordele, skal jeg 
ikke nægte; men det har sandelig ogsaa sine store Skyggesider.

Af Erfaring ved jeg, hvad det for mange Hjem betyder med den 
daglige Hjemmelæsning. Ofte Kiv, Strid og Skænderi. Naar en Mel
lemskoleelev kommer hjem fra Skole Kl. 2 eller 3, skal han først 
have noget at spise, og i nogle Hjem forlanges det saa, at Lektierne 
til den følgende Dag skal læses, hvilket for en meget stor Del af 
Aarets Vedkommende betyder, at det næsten er mørkt, inden Dren
gen kan komme ud at lege i den friske Luft, d. v. s. at Friluftslivet, 
der baade efter almindelig sund Menneskeforstand og efter Lægers 
Opfattelse er af vital Betydning foi’ Børnenes gode og sunde Op
vækst, indskrænkes til saa godt som intet. At dette, særlig i en 
Storby, er en Skavank, er givet.
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i andre Hjem, der har Öjnene oppe herfor, faar Børnene Lov 
til at lege først, for saa efter at have spist til Middag, at læse deres 
Lektier. Det har ligeledes sine uheldige Sider. Thi enhver kan jo 
sige sig selv, at et Barn, der har gaaet 5 eller 6 Timer i Skole og 
derefter har leget et Par Timer, ikke er oplagt til Lektielæsning, 
der skal begynde efter Middag, altsaa henad Kl. 7. Dels bliver de 
søvnige og utidige, og dels bliver Lektierne gennemgaaende daarlig 
læst, hvilket atter medfører, at Børnene den følgende Dag i Skolen 
er nervøse for, hvorledes det skal gaa dem i Timerne, hvad der 
naturligvis ikke fremmer deres rolige Udvikling.

Hvis Faderen eller Moderen skal læse Lektier med Børnene hjemme, 
ved enhver, hvor hyppigt dette giver Anledning til Strid mellem 
Børnene og Forældrene. Faderen er ikke vant til at undervise, og 
hvis Drengen eller Pigen ikke forstaar Lektien, taber han hurtigt 
Taalmodigheden og giver sig til at skælde, og Hjemmets Fred er 
forstyrret. Tilmed er der jo noget meningsløst i, at Faderen eller 
Moderen, der om Aftenen er trætte efter en anstrengende Dag paa 
Kontoret og i Hjemmet, skal holde Skole med deres Børn, og mange 
Gange har jeg hørt Forældre sige, at de ikke kan forstaa, at Bør- 
nede ikke kan lære det, der forlanges af dem, i Skoletiden.

En Fysiktime.
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Fra en Matematiktime. Kot. Ohr. A, Matthiesen.

Hver enkelt Elevs Pensum i samtlige Fag bliver ved Begyndel
sen af Skoleaaret inddelt i 8 lige store Dele, hver Elev vil 8 Gange 
om Aaret blive hørt i 8. Delen af sit Pensum hos hver Lærer og 
blive bedømt af denne og en Censor. For at bestaa kræves mindst g-H 
Hvis en Elev ikke opnaar denne Karakter, maa han læse paagæl
dende Lektie om og kan melde sig til Overhøring i denne naar som 
helst efter Aftale med den paagældende Lærer —• dette skal dog 
ske inden næste Overhøring.

Ved Overhøringen i December afholdes en Halvaarsprøve for 
hver Elev i alt det gamle Stof fra Sommerferien til denne Dato. Saa- 
fremt en Elev ikke bestaar denne Prøve i enkelte Fag, maa disse 
læses om, og Eleverne høres i dem inden næste Prøve. For de Elever, 
der skal op til henholdsvis Mellemskole-, Real- og Studentereksamen 
vil der blive afholdt en Prøveeksamen i Marts, hvis Udfald er be
stemmende for vedkommende Elevs Indstilling til Eksamen paa Uni
versitetet. Sidst i Juni er der Overhøring for alle Elever i det sidste 
Halvaars Pensum. Efter hver Overhøring vil der blive givet Hjem
met Meddelelse om Resultatet af denne.

Det vil af dette være indlysende, at langt den overvejende Tid 
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ofres paa selve det at lære Stoffet, idet Kontrollen indskrænkes til 
de bestemte Dage.

Der kræves til Prøveeksamen for at blive indstillet:
Til Mellemskoleeksamen.............  4,00 (For at bestaa Eksamen 3,75)
„ Realeksamen......................... 4,25 ( „ „ „ „ 4,00)
„ Studentereksamen................. 4,25 ( „ „ „ „ 4,25)

For Eksaminernes Vedkommende er Karaktergivningen følgende
ug = 8, Ug^ = 72/3,

mg+ = 7 Vs, mg = 7, mg-v- = 6V3,
g+ = 52/3, g = 5, = 3 2/3,

tg+ = 2V2, tg = 1, tg4- = -i- l2/3,
mdl+ = 4Vs, mdl =
slet+ = 172/3, slet = 23.

7, mdl-^ = 4- 12 Vs,

Saa godt som alle Prøver foregaar med Censor, dels for at 
vænne Eleverne til det hele Eksamensapparat, dels for at give en 
saa retfærdig Bedømmelse af Elevernes Præstation som muligt.

For at gaa op til Studentereksamen er Foreksaminer ikke nød
vendige; men det er jo klart, at der uden disse maa ofres mere Tid 
paa Forberedelsen.

Lærere som Ryttere.
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Eksaminer afholdes i Maj—Juni paa Universitetet.
Der optages ogsaa Elever, der ikke ønsker at afslutte med no

gen Eksamen, men som vil ud i praktisk Virksomhed ved 14 Aars 
Alderen. For disse vil der blive lagt ganske særlig Vægt paa de 
praktiske Fag, Dansk, Regning og Skrivning.

Efter at have læst dette kunde maaske en og anden tro, at der 
her er Tale om en af de saakaldte frie Skoler. Jeg vil her benytte 
Lejligheden til meget stærkt at pointere, at en saadan Opfattelse er 
forkert. Skolens Maal er at føre Eleverne op til de afsluttende 
Eksaminer, Studenter-, Real- og Mellemskoleeksamen. Det nye er 
udelukkende Undervisningsformen, den for Eleverne mere selvstæn
dige Arbejdsmetode, den intimere Forbindelse med Lærerne og dis
ses nøjere Kontakt med den enkelte Elev og dennes Arbejde.

Timefordelingen 1932—33.
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1. Forb......... 8 8 4 3 1 24

2. Forb......... 8 9 4 3 3 1 28

3. Forb......... 9 8 3 3 1 2 2 2 30

5. Forb......... 9 8 3 3 1 2 2 2 30

I. Mellem.. . . 6 7 1 3 1 2 2 4 7 2 35

II. Mellem. . . 5 7 1 3 1 2 2 4 4 5 2 36

III. Mellem. . 4 7 3 2 2 4 5 5 2 34

IV. Mellem. . 4 7 3 3 3 4 4 5 3 36

Gymnasiet . . 4 2 1 3 6 6 5 6 1 2 36

Lærertimer . 57 73 16 25 4 5 13 13 23 26 21 9 5 6 1 2
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FORBEREDELSESSKOLEN

Da vi oprettede en Forberedelsesskole til Mellemskolen og Gym
nasiet, skabtes atter Enhedsskolen inden for den højere Skole, 

saaledes som den var, før Staten og Hovedstadskommunerne over
tog de private Gymnasier og Mellemskoler, og Forberedelsesskolen 
udskiltes fra disse to Skoleafdelinger, hvorved der skabtes et For
hold til stor Skade for Eleverne og til Kval for Forældrene. Det 
er jo, som Forholdene er i Øjeblikket, ikke Forældrene, der bestem
mer, i hvilken Skole deres Børn skal gaa, men en Kommission — 
et Kontor, der fordeler Eleverne, som det nu synes samme Kom
mission mest hensigtsmæssigt uden megen Hensyntagen til, hvor 
Børnene i Kraft af hele deres Indstilling over for Skolearbejdet 
passer bedst. Man fristes til at tro, at man mener, at vore Skoler 
er et stort Hjul, der drejer rundt, og hvor det egentlig er ligegyl
digt, om man sidder paa den ene eller paa den anden Tap. Hvor 
er det personlige, det særprægede henne ? — Man har set ganske bort 
fra den meget store Værdi, der ligger deri, at en lille Pige eller Dreng 
kan gaa i den samme Skole lige fra 6-7 Aars Alderen til Udgangen af 
Skolen med Artium eller Realeksamen. Børnene lever sig ind i Skolens 
hele Aand og Tone, præges af Skolen i bestemte Retninger og faar Tid 
til at slaa Rod. Som Forholdet er nu, skal Barnet ved 11-12 Aars 
Alderen plantes om — ind under helt nye Forhold, og dette først 
efter at have bestaaet en Eksamen. Man undres over, at denne Ord
ning virkelig har kunnet gennemføres — denne Uhyrlighed at'udsætte 
Børn for en veritabel Eksamen med fremmede Lærere — og hvad værre 
er — man har ladet denne Eksamen være afgørende for Barnets hele

Klar til Ridning.
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videre Udvikling. Det maa være meget kloge Pædagoger, der tør 
afgøre, om et Barn, der ved en saadan Lejlighed ofte er præget af 
Nervøsitet, er egnet for Mellemskolen eller ikke! Nej, lad Børn 
ganske roligt og langsomt arbejde sig frem Klasse for Klasse uden 
denne meningsløse Kontrol og Standsning midt paa Vejen. For at 
komme bort fra denne Ordning har jeg oprettet Forskolen, og saa 
fordi jeg ønsker at fritage de smaa Børn helt for Hjemmelæsnin
gen. Lad os dog huske, at det er Børn, som skal have Lov at 
leve deres Barneliv i Fred — skal have Lov at lege uden Sam
vittighedsnag over ikke at have læst deres Lektier. Og naturligvis 
kan man lære Børn at læse, skrive, regne, lidt Naturhistorie, Geo
grafi og Fædrelandshistorie i de 5 Aar, de gaar i Forberedelses
skolen, uden at det er nødvendigt med det meget Hjemmearbejde. 
Og endelig er det jo ogsaa Skolens Pligt at lære Børnene det, de 
skal lære. Ofte er det Hjemmene, som nu maa tage den værste Tørn. 
Naturligvis forudsætter dette, at Klasserne ikke overfyldes. Et Antal 
af 15-20 i hver Klasse maa anses for passende i Forberedelsesskolen, 
medens Mellemskole- og Gymnasieklasserne aldrig maa overstige 17 
Elever. Lærerne kan da naa at tage sig af de enkelte Elever, give 
dem netop, hvad de trænger til efter deres Evner og Arbejdstempo. 
Det er ofte i Forberedelsesskolen, at Eleverne ganske taber Lysten 
til Skolearbejde, fordi de føler, at de ikke kan — ikke er saa dyg
tige som de andre. Vi maa bort fra denne Sippenippethed, der i 
mange Tilfælde præger vore Forskoler. Allerede her maa vi give 
Børnene større Linier, hvis vi ønsker, at de skal blive større Men
nesker. Vi maa straks den første Dag tage Barnet ved Haanden 
og stadig have Øje for, at det er en helt ny Verden, Barnet plud-

Fot. Chr. A. Matthiesen,
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selig kommer ind i — vi maa gøre Skolen til et Sted, hvor de er 
lykkelige ved at komme — det er ikke nok at gøre de første Dage 
festlige for dem — nej, hver eneste Dag skal virke festlig, saa er 
det hævet over enhver Tvivl, at Skolearbejdet ogsaa vil lykkes. Det 
er egentlig'deri, den hele Kunst bestaar. Har Børn Tryghedsfølelse, 
vil Arbejdsglæden ogsaa komme, og det er dog først og fremmest 
den, man skal søge at vække.

TILBAGEBLIK

Nu da det første Skoleaar er ved at rinde ud, kan jeg ikke lade 
være med at kaste Blikket tilbage og se paa, hvad det bragte.

Denne Skole blev

Fire Aldersklasser. Fot. Chr. A, Matthiesen.

modtaget med meget 
stærk Kritik fra mange 
Sider, en Kritik, der 
endnu ikke er helt for
stummet, men dog afta
get i Styrke. I første 
Omgang gik den ud 
paa, at Børnene intet 
vilde lære, at Skolen 
var et Sted, hvor Ele
verne maatte gøre, 
hvad de vilde, komme, 
hvis de havde Lyst, 
gaa, i Fald det bekom 
dem bedre o. s. v. Se
nere fortaltes der, at 
der spilledes Grammo
fon i Timerne, at Læ
rere og Elever til Mu
sikkens Toner dansede 
Tango og Fox-Trot 
mellem Bordene, naar 
Undervisningen kedede 
dem. Ingen kan for
tænke mig i, at jeg
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Eksamenslæsning. Fot Clir. A. Matthiesen.

fandt det aldeles over
flødigt at tage til Gen
mæle over for den 
Slags Nonsens.

Et karakteristisk 
Eksempel paa den al
mindelige Indstilling 
over for en saadan ny 
Skole er følgende : En 
offentligt ansat Lærer
inde, der hørte, at vi 
allerede efter det før
ste Skoleaars Forløb 
skulde indstille nogle 
Elever til Mellemskole
eksamen, fortalte mig, 
at hvis disse Elever 
bestod, kunde denne 
Skole ingenlunde tage 
Æren derfor; thi Stør
steparten af det, de 
kunde, havde de jo lært 
i de Skoler, hvor de 
kom fra. Naar man 
sammenholder denne 
Udtalelse med en an

den, der blev fremsat af en Herre, kommer Skolens ejendomme
lige Stilling tydeligt frem. Han sagde nemlig, at hvis de Elever, vi 
indstillede til Eksamen, ikke bestod, var det dermed til fulde godt
gjort, at vi intet kunde lære Børnene, og at vort System altsaa var 
umuligt. Det vil med andre Ord sige, at bestod de, var det ikke vor 
Skyld, dumpede de, var Skylden vor.

Hvad selve Undervisningsformen angaar, kan det siges, at i 
hele Forberedelsesskolen og i Mellemskoleklasserne, med Undtagelse 
af 4. Mellem, der jo skal til offentlig Afgangseksamen, er Hjemme
læsning overflødig for et normalt begavet Barn, mens det, hvor der 
er Tale om Elever, der af en eller anden Grund er tilbage i et Fag 
eller har særlig svært ved det, bliver fornødent, at de i et vist Om
fang forbereder sig hjemme efter Lærerens Anvisning. Det maa jo 



erindres, at vi forsøger at gennemføre Daltonsystemet i saa vidt 
Omfang som muligt; men hvor det viser sig, at en eller anden Del 
af Systemet ikke passer for vore lokale Forhold, betænker vi os 
ikke paa at fravige det i ethvert nødvendigt Omfang. Enhver Form 
for Principrytteri vilde kun være af det onde. Formaalet med hele 
Undervisningen er jo, at Eleverne lærer de Pensa, som de offentlige 
Prøver kræver, og for at naa det Maal kan det jo være nødvendigt 
at anvende een Fremgangsmaade over for den ene, en anden over 
for den anden Elev, med andre Ord, at bruge en saa individuel Un
dervisning som muligt.

I det kommende Skoleaar agter vi at gennemføre vort Under
visningssystem i store Træk, saaledes som det har formet sig i det 
forløbne Skoleaar, dog med enkelte Ændringer, og det er mit Haab, 
at vore nye Elever vil være lige saa glade ved det, som vore Ele
ver har været i Aar.

Hvil paa Skaaneturen. Fot. Poul Wiese.
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Optagelse i Skolen.

Flaget hejses. Fot. Chr. A. Matthiesen.

I Forberedelsessko
len optages Elever fra 
6 Aars Alderen. Under
visningen bliver saa- 
ledes tilrettelagt, at de, 
livis Forældrene ønsker 
det, ved Udgangen af 
5. Klasse kan indstilles 
til Mellemskoleprøven.

I Mellemskolen op
tages Elever uden Hen
syn til om Mellemskole
prøven er bestaaet el
ler ej.

For at blive optaget 
i Realklassen kræves, 
at Mellemskoleeksamen 
er bestaaet.

Til Optagelse i Gym
nasieklasserne kræves 
ingen Foreksaminer.

Ved Indmeldelse'be
des Forældrene med
bringe Børnenes Daabs- 
og Vaksinationsattest.

Skoletiden.

Skoletiden bliver fra 8—1.40, idet Timerne bliver af følgende 
Længde:

Kl. 8 - 8.50
„ 8.55— 9.45
„ 9.50—10.40
„ 11.00—11.50 
„ 11.55—12.45 
„ 12.50— 1.40

Forberedelsesskolen begynder dog Kl. 8.55.
Lørdag ophører Skolegangen Kl. 11.50.



Religion, Skrivning.
Elever under 14 Aar vil faa Religion og Skrivning 2 ugentlige 

Timer.
Sygdomme og Forsømmelser.

Udbryder der smitsomme Sygdomme i en Elevs Hjem, maa Ele
ven ikke komme i Skole, før det ved Lægeerklæring er godtgjort, 
at der er foretaget Desinfektion og Isolation, saaledes at det maa 
anses for udelukket, at der er Smittefare.

Bortset fra Sygdomstilfælde, Dagen efter Konfirmationen samt 
Altergangsdagen maa ingen Elev forsømme Skolen, uden ganske 
særlige Omstændigheder taler derfor — og da altid kun efter Til
ladelse af Bestyreren.

Skolebøger.
I Løbet af Sommeren vil alle de indmeldte Elever faa tilsendt 

en Bogliste. Stilebøger, 
Kladdebøger, Blyanter 
og desk forhandles paa 
Skolen.

Indvielsen.
Ved Indvielsen, der 

overværedes af Skole
direktionens Formand 
Hr. Professor Ellinger, 
og Skoledirektøren, Hr. 
Thorbjørnsen, havde et 
meget stort Antal For
ældre og andre inter
esserede givet Møde.

En Række Sange af 
Forfatteren Gunnar 
Jørgensen blev afsun
get.

Udstillingsbesøg.
Under den britiske 

Udstilling aflagde Sko
len Besøg baade i Fo
rum, i Industribygnin Skolebygningen. Fot. Ohr. A. Matthiesen,
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gen og i Tivoli for at bese de Produkter, sóm britisk Industri 
kan skabe.

Skolens Lærerkræfter.
Mogens Brix, Skolens Bestyrer.
Gudrun Bæklund, cand. mag.
Helge Gad, cand. mag.
H. Heinberg, cand. phiL
Karl Hornelund, cand. mag.
Bernhard Kjær, cand. mag.
Svend Larsen, exam. Lærer.
Th. Lind, cand. mag.
Immanuel Matzen, cand. mag.
Arni Nielsen, cand. mag.
Johannes Schmidt, cand. mag.
Helge Stegner, exam. Lærer.
Ib lorrild, cand. phil.
E. F. Wickmand, cand. polyt.
N. P. Wieth-Knudsen, mag. scient og cand. mag..
Rigborg Volquarlz, exam. Lærerinde.

Som Hjælpelærer har i det forløbne Skoleaar virket stud. mag. 
Erik Lundgren.

Ridetur.
Den 24. September foretog Skolen en Ridetur i Dyrehaven helt 

op til Skodsborg paa islandske Heste. 38 Elever deltog.

Oplæsning.
Den tyske Skue

spiller Paul Mür
be har i en Time 
reciteret tyske 
Digte for Gym
nasiet og Mellem
skolen. Vi haaber 
ved ensenere Lej
lighed at faa Ad
gang til at høre 
Hr. Mürbe igen.

Tredie Klasse. Fot. Heinberg»
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Karneval.
Den 17. Februar afholdt Skolen Karneval for alle Eleverne med 

deres Paarørende. Hele Bygningen var taget i Brug, og der deltog 
saa mange, som der overhovedet kunde være. Gymnastiksalen var 
meget smagfuldt dekoreret åf Hr. Kunstmaler Vermehren. Dansk 
Jazzmusikforening opførte Jazzoratoriet: De fire og tyve Timer.

Tur til Sverige.
I Bededagsferien foretog en Del Drenge en Cykeltur i Skaane. 

Den gik fra Malmø til Ringsøen, derfra til Skäralid, hvor de til
bragte 2 Dage. Hjemturen gik over Helsingborg.

Boksning og Fægtning.
For de Elever, der maatte ønske det, vil der blive givet Un

dervisning i Boksning og Fægtning. Efter Sommerferien vil der 
fremkomme nærmere Meddelelse om disse Kursus.

Lejrskolen.
Fra Peripatetikernes græske Friluftsskole, over Jean-Jaques Rous

seaus Idéer om Opdragelsens Frihed er den moderne Lejrskoletanke fra 
Tyskland, England og Sverige naaet ind over Danmarks Grænser og 
har sat Spor i danske Skolefolks Arbejde for Undervisning i Na
turfag, Historie og desk midt i Skov og Mark.

I Begyndelsen af September vil der blive sendt to Mellemskole- 
klasser til Herregaarden Raunstrup i Syd Vestsjælland. Det skal ikke 
opfattes som en ekstra Ferie, men det er selve Undervisningen, der 
henlægges dertil, idet de respektive Faglærere følger med. Medde
lelse herom vil blive udsendt umiddelbart ved det nye Skoleaars 
Begyndelse.

Ferier og Fridage.
Det nye Skoleaar begynder Tirsdag den 17. August Kl. 10.
Efteraarsferie: Mandag den 16. Oktober—Lørdag den 21. Ok

tober. Juleferie: Fredag den 22. December—Mandag den 8. Januar. 
Paaskeferie: Onsdag den 28. Marts—Tirsdag den 3. April. Bededags
ferie: Fredag den 27. og Lørdag den 28. April. Pinseferie: Fredag 
den 18. Maj—Tirsdag den 22. Maj. (I alle Tilfælde er begge Dage 
medregnet).
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Fra Karnevallet.



BRIX’ SKOLE
FREDERIKSBERG

U Søn
ildertegnede indmelder herved min batter   

født den / 19 i BRIX’ Skoles..........Klasse fra den / 19 at regne.
Jeg er bekendt med, at Udmeldelse kun kan ske fra den 1. i en Maaned, og at jeg da 

er pligtig at betale 3 Maaneder frem i Tiden, 
at Skolepengene for den første Maaned betales ved Indmeldelsen, 
at der betales Skolepenge i 12 Maaneder, 
at Skolepengene erlægges maanedsvis forud, 
at der betales for hele den Maaned, i hvilken Indmeldelsen er sket, 
at Skolepengene andrager.................. pr. Maaned,
at Brændselspengene (25 Kr. aarligt) opkræves med Kr. 12,50 i Oktober og Januar.

København, den I 19

Navn: .....      .............................. ...

Stilling: ..................................................... ..................................... ..... ...........

Adresse: .........................   Telefon:.............. ......................



BRIX’ SKOLE
AMICISVEJ T9, V.

TELE: CENTRAL SS4 
TRÆFFETID KL. 5—6 og efter Aftale.

TéU«rs Tryk


