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RYSENSTEENSGADES 
SKOLE

SKOLEN FOR SVAGTHØRENDE BØRN 
TALEKLASSER

MEDDELELSER FOR 1960-61

Til at overvære undervisningen tirsdag d. 20. og onsdag d. 21.,juni indbydes 
forældre eller værger samt i øvrigt enhver, der har interesse for skolen.



Lærerpersonalet.

Skoleinspektør: H. Chr. Rudolph.

Overlærere Fru Thora Bliddal, frk Ellen Cederborg, fru Ester Egeblad, frk. 
Agnes Hansen, Find Henriksen (lærerrådets formand), H. Kirchheiner, fru 
Anna Marie Koch, fru Nina Lisse, fru Anna Mølsted, Poul Nørlit (lærerrådets 
næstformand), H. F. Skovgaard, fru Ruth Svendsen, fru Karen Wesarg.

Lærere: Kurt Danielsen, J. Chr. Bo Ege, Harry Hammelboe, fru Lizzie 
Mitchell, fru Tove Staugaard.

Husholdningslærerinde: fru A. Berg.

Endvidere har fru Ulla Sondergaard dette skoleår været knyttet til skolen som 
vakancelærer.

Skolebetjent: Otto Hindsberg.

Assistent ved skolebespisningen: Fru Nora Nielsen.

Den 1. maj 1960 tog overlærer fru Martha Thors sin afsked. Skolen siger 
tak for godt samarbejde til en kyndig og myndig medarbejder og ønsker alt godt 
for årene fremover.

Sundhedsplej en.

Skolelæge: dr. Hans Friderichsen.

Ørelæge: overlæge dr. med. Steen ]ohnsen.

Tandbehandlingen foregår på Ny Carlsberg Vejens skole, Ny Carlsberg Vej 35.
Skolesundhedsplejerske: fru Karen Christensen.

Den 7. april 1960 led skolen et smerteligt tab, idet vor skolelæge, dr. med. 
Axel Friedländer afgik ved døden.

Arbejdet med netop vore børn interesserede dr. Friedländer overordentligt, 
og hele hans store viden og dygtighed som børnelæge kom vore børn til gode.

Dr. Friedländers minde vil længe blive bevaret på skolen.
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Skoleefterretninger.

I skolen for svagthørende børn, optages børn, som på grund af nedsat hørelse 
ikke kan følge undervisningen i normalskolen med tilstrækkeligt udbytte. For
uden undervisning i de almindelige skolefag, får børnene undervisning i mund
aflæsning, og de, der har behov derfor, tillige høretræning og taleundervisning. 
Ved mundaflæsning opøves eleverne i at opfatte, hvad der siges, ved at se på 
den talendes mundbevægelser, og de supplerer deres manglende hørelse med 
denne færdighed. Høretræning er opøvelse i bedre at forstå tale gennem øret. 
Mange af børnene har svært ved at høre forskellige af sproglydene korrekt, 
mange forveksles, fordi de lyder ens for den tunghøre. Dette kan der rådes nogen 
bod på gennem høretræningen. Hørelsen i sig selv bliver ikke bedre, barnet lærer 
blot at bruge den bedre. Taleundervisningen har til formål at forbedre elevernes 
udtale, der ofte er mangelfuld som følge af den nedsatte høreevne. Den foregår 
på små hold med 3 elever hver anden dag en halv time før den egentlige undervis
nings begyndelse. Elevantallet pr. klasse overstiger ikke 15.

Overlæge dr. med. Steen Johnsen, er én gang om ugen på skolen for at un
dersøge børnenes ører og foreskrive den tiltrængte behandling. En del af børnene 
behandles udelukkende af ørelægen, mens andre får behandling hver dag på skolen 
forud for undervisningen. Denne behandling består i det væsentligste i øreudskyl
ning. Børnenes høreevne prøves hver måned af klasselærerne med hviske- og tale
stemme og med toneaudiometri på Kommunehospitalet, når overlægen skønner det 
nødvendigt.

Ved erhvervsvejledningen har skolen et nært samarbejde med Erhvervs- og 
vejledningskontoret for tunghøre.

Elever, der på grund af alder udskrives af skolen, kan søge „Ørelæge Carl 
Mailands Legat“, hvoraf der ydes hjælp i læretiden. Ansøgning indsendes til 
skolens inspektør. Legatet uddeles for ét år ad gangen med 120 kr. årligt.

I taleklasse optages talelidende børn, som ikke kan klare normalskolens 
milieu og undervisningsform. Optagelse finder sted efter en taleundersøgelse, en 
psykologisk og i en del tilfælde en psykiatrisk undersøgelse. Foruden taleunder
visning får børnene almindelig skoleundervisning, og man bestræber sig særligt 
på samtidig at opbygge og udvide barnets ordforråd og forestillingsområde. 1 
yngste klasse anvendes halvdelen af det ugentlige timetal til rationel udtale- og 
sprogkorrektion, i de øvrige klasser en halv time daglig før den egentlige under
visnings begyndelse; men naturligvis arbejdes der i alle undervisningstimer med 
udtalen og sproget. Elevantallet pr. klasse overstiger ikke 15.

Børnene har adgang til undersøgelse på skolen én gang ugentlig hos overlæge, 
dr. med. Steen Johnsen og eventuel behandling før skoletid.
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Ved udskrivning fra taleklasse foretages ny undersøgelse, såvel taleprøve 
som psykologiske og pædagogiske prøver af hensyn til barnets fremtidige skole
mæssige placering.

Pr. 31. december 1960 havde skolen 11 klasser for svagthørende børn med 
153 elever og 5 taleklasser med 66 elever, ialt 16 klasser med 219 elever.

Den 10. maj havde skolekomedien premiere. Elever fra de ældste klasser 
opførte „Fyrtøjet“. Eventyrkomedien fik et aldeles udmærket forløb, og successen 
blev fastslået med endnu en fyldt sal den 11. maj.

Den 17. maj deltog 23 af skolens tunghøre børn i de københavnske skolers 
cyklistprøve, og 14 bestod. Et fint resultat, lidt over gennemsnit. Yderligere fik 
skolen én elev Verner Stenrølle, 7. av, med i. „finaleprøven“, hvor kun de del
tagere, der har kørt ekstra godt, er med. Prøven kørtes den 1. juni. 85 børn deltog, 
og Verner placerede sig som nr. 2 og fik i præmie et flot campingtelt.

I tiden 17. til 20. maj havde 6. au og fru Lisse en vellykket tur til Bornholm, 
hvor de fra Sandvig foretog udflugter til mange af øens seværdigheder.

Den 19. maj var skolen i Zoologisk Have.
Skovturen fandt sted den 14. juni. De yngste klasser var som sædvanlig i 

Dyrehaven, de ældste i Roskilde.
Ved årsafslutningen den 21. juni underholdt nogle af skolens børn med 

blokfløjtespil og sang under ledelse af fru Ingrid Schack Steenberg, hr. Henriksen 
og hr. Nørlit.

Det er efterhånden tradition, at 7. klasserne i slutningen af august rejser 
på lejrskole. Sammen med klasselærerne fru Wesarg og fru Egeblad tilbragte de 
i tiden 19. til 25. august syv fornøjelige og lærerige dage på feriekolonien „Eriks
minde“ ved Rørvig.

Den 1. september fyldte skolen 44 år. Som sædvanlig var der filmsforevis
ning i gymnastiksalen, og børnene trakteredes med en ispind, før vi klokken 12 
sluttede skolen.

Sammen med fru Wesarg var 7. au fra 7. til 14. september på rundrejse i 
Jylland. Fra Hobro og Århus foretoges udflugter til bl. a. Rebild Bakker, Hirtshals, 
Ålborg og Mariager. En fornøjelig og udbytterig tur for både børn og lærer.

FN-dagen fejredes som sidste år af hver klasse for sig.
I forældreugen talte onsdag den 2. november politikommissær, cand. jur. 

Svend Gredsted om „Præventivt børne- og ungdomsarbejde“. 127 forældre var 
kommet til stede. Samme aften afholdtes møde for forældre med børn i 5. klasserne. 
Inspektøren gjorde rede for den nye skolestruktur, for delingen efter 5. klasse, 
de vejledende standpunktsprøver, bestemmelserne for oprettelse af udelt 6. og 7. 
klasse m. m. Derefter var der lejlighed for forældrene til samtale med klasselærere 
og inspektør.

Den 29. november afholdtes en vellykket skolefest for eleverne i skolens 
ældste klasser og tidligere elever.

Som led i erhvervsvejledningen samledes den 8. december børn fra de fire 
ældste klasser og deres forældre. Socialrådgiver frk. Inger Tuxen fra Erhvervs- 
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og vejledningskontoret for tunghøre og erhvervsvejleder fru Palle Petersen fra 
Psykoteknisk institut talte.

De unge piger, som gennem „Foreningen af 1915“ undervises på skolekøk
kenet, glædede os atter i år med et smukt optog gennem skolen på Luciadagen.

I forbindelse med skolens julefest opførte elever fra flere klasser Finn Vi- 
derøs smukke krybbespil. Ved selve julefesten underholdt elever med blokfløjtespil.

Indsamlingen til flygtningehjælpen gav kr. 368,00, til Congo kr. 160,91.
Skolens ældste elever solgte den 19. december „Julehjertet“ til fordel for 

Børnenes Kontor. I alt solgtes for kr. 665,32.
Papirindsamlingen i september til fordel for vor skolefond indbragte kun kr. 

116,47, idet priserne var meget lave.
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Skolens ordensbestemmelser.

Vedtaget på lærerrådsmødet den 5. februar 1952

Ved samlingen før skoletiden.

1. Før undervisningstidens begyndelse samles børnene på legepladsen. Der må 
ikke leges, råbes eller støjes. Børnene må ikke samles uden for skolebygningen 
eller på gadehjørnerne.

2. De må ikke uden tilladelse gå op i skolebygningen før undervisningstidens be
gyndelse.

3. De skal møde rene og sømmeligt påklædte og må kun medbringe, hvad de skal 
bruge på skolen. Brug af tyggegummi er forbudt på skolens grund.

I skoletiden.

1. Børnene skal anbringe deres overtøj på knagerækken ved klassen.
2. Forsætlig beskadigelse af skolens eller kammeraters ejendele påtales. Eventuel 

erstatning sker efter skolens skøn. Uforsætlig beskadigelse skal straks anmeldes 
af vedkommende selv til skolens inspektør eller en af skolens lærere.

3. De af skolen udleverede bøger betragtes som lån, for hvilke hjemmene er ansvar
lige. Børnene skal altid have bind om bøgerne.

4. Børn må ikke alene hente eller bringe undervisningsmateriale.
5. Kun med lærerens tilladelse må et barn åbne eller lukke vinduer.
6. Det er forbudt at henkaste papir, mad- og frugtrester o. a. på gulve og trapper 

eller i gården.
7. Al slags handel mellem eleverne indbyrdes er forbudt.
8. Henvendelse angående glemte sager sker til „Det lille kontor“ på 1. sal.
9. Børnene må ikke benytte skolens håndklæder ved badning.

I frikvarteret.

1. Ved timens ophør ledsager læreren klassen til stueetagen. Piger, der skal til 
toiletterne, træder fra på 1. sal eller i stuen.

2. Ved skoletidens ophør ledsager læreren klassen til den yderste port, hvorefter 
børnene går stille og roligt hjem.

3. Al leg på skolens toiletter er forbudt. Der må kun være ét barn ad gangen i 
klosetrummet.

4. Intet barn må uden tilladelse opholde sig i klassen eller på gange og trapper. 
Ejheller må noget barn opholde sig ved vinduerne.
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5. Hvert barn tager sit madpapir o. 1. med ned i papirkassen. Dog kan det også 
samles i madkurven og bæres ned før flaskerne.

6. Intet barn må uden en lærers tilladelse forlade skolen eller legepladsen.
7. Børnene må afholde sig fra slagsmål og voldsom eller farlig leg.
8. Børnene må ikke opholde sig i cykelrummet eller i baggården, ejheller i 

portrummet ud til gaden. I vintertiden må der ikke laves glidebaner, og der må 
ikke slås med sne.

9. Når det ringer op, ophører al leg straks, og børnene går stille og roligt op efter 
opstilling.

Ordensdukse.

1. Klasselæreren vælger skiftevis mellem klassens elever to ordensdukse. Ordens
dukse til særlige fag bør så vidt muligt undgås.

2. Ordensdukse må ikke færdes på trapper og gange eller i andre klasseværelser.
3. De skal ved frikvarterets begyndelse sammen med klassen gå til toiletterne.

Disse ordensregler gennemgås hvert år umiddelbart efter sommerferien og jule
ferien med eleverne. Skolen beder om forældrenes støtte til at opnå ordensbestem
melsernes hensigt: en ren og pæn skole, hvor der er ro, orden og tryghed.
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Praktiske oplysninger.

Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12-13 og desuden onsdag kl. 173"- 
1830. Telefon Byen 6535.

Ørelægen, overlæge, dr. med. Steen Johnsen, træffes onsdag kl. 12-13 og 
lørdag kl. 1130—1230.

Skolelægen, dr. Hans Friderichsen, træffes torsdag kl. 10.
Skolesundhedsplejersken, fru Karen Christensen, træffes daglig kl. 830—915.
Tandbehandlingen foregår på Ny Carlsberg Vejens skole, Ny Carlsberg Vej 35.
Forsømmelser, der ikke skyldes sygdom, kan kun finde sted efter forud 

indhentet tilladelse hos klasselæreren eller skoleinspektøren.
Udebliver et barn på grund af sygdom, skal dette så vidt muligt samme dag 

meddeles skolen, enten skriftligt, telefonisk eller ved en voksens henvendelse.
Hvis sygdommen strækker sig over mere end 3 dage, skal, hvis skolen forlanger 

det, en tilsendt blanket påtegnes af lægen og forevises på skolen. Denne fore
visning kan kræves gentaget én gang om ugen, med mindre barnet er indlagt på 
hospital, eller lægen har givet anden påtegning.

Hvis et barn mere end én gang inden for en måned forsømmer på grund af 
sygdom, kan skolen straks kræve sygemelding med lægepåtegning.

Fritagelse for gymnastik og gymnastikbad (obligatorisk fra 4. kl.) kan i reg
len kun ske på grundlag af en lægeudtalelse.

Budtjeneste. Børn, der ikke er fyldt 14 år og lovligt udskrevet af skolen, 
må anvendes til egentlig budtjeneste af erhvervsmæssig karakter i indtil 2 timer 
daglig efter skoletid.

Udskrivning. Et barn kan udskrives til sommerferien, hvis det fylder 14 år 
senest den 11. august. Det samme er tilfældet, hvis barnet fylder 14 år senest den 
31. januar året efter og har gået 7 år i skole.

Cykling til og fra skole må ikke finde sted.
Erhvervs- og vejledningskontoret for tunghøre, Tordenskjoldsgade 22, er åbent 

daglig kl. 10-13, tirsdag tillige kl. 17-19.
Konfirmationsforberedelsen skal, for at det kan gå mindst ud over undervisnin

gen, så vidt muligt finde sted i 7. klasse.
Konfirmandrejser må ifølge skoledirektionens bestemmelse kun finde sted i 

forbindelse med påske- eller efterårsferien.
Skolens bøger. På grund af de meget høje priser på papir er det absolut nød

vendigt, at børnene er omhyggelige med deres bøger, og vi beder venligst for
ældrene være børnene behjælpelige med at holde dem i god stand.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc. Skolevæsenet yder ikke erstatning 
for ure, smykker o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene at lade eleverne med
bringe sådanne genstande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget 
ansvar, og erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gøres opmærk
som på, at der heller ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende 
mindre beklædningsgenstande; disse må af eleverne medtages i klassen.
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Smitsomme sygdomme. Uddrag af regler for skolernes forhold i tilfælde af 
smitsomme sygdomme (undervisningsministeriets bekendtgørelse af 27. maj 1950).

En elev eller lærer må ikke modtages i skolen:
1. før 10 dage efter sygdommens begyndelse (ikke efter udslettets fremkomst) 

ved mæslinger,
2. før 4 uger efter hosteanfaldenes begyndelse ved kighoste,
3. før det akutte stadium er overstået ved røde hunde, skoldkopper, rosen, in

fluenza, fåresyge og halsbetændelse,
4. før der foreligger smittefrihedsattest fra læge ved tyfus, paratyfus, para- 

dysenteri, difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epi
demisk meningitis) samt børnelammelse. — For de under 4. nævnte syg
domme kræves også smittefrihedsattest efter sygdommens optræden i ele
vens eller lærerens hjem.

Høreapparaterne

er et lån fra Statens Hørecentral og må behandles omhyggeligt og holdes i god 
stand. Apparaterne bør bæres i en pose, som skal sidde fast midt på brystet, hver
ken for højt oppe eller for langt nede. Lad barnet få apparatet på hjemmefra 
om morgenen ; sørg for at få barnet til at bruge det så meget som muligt, 
så får det først det rette udbytte og den rette glæde af det.

Det er klogt at købe batterier til en måned ad gangen; de kan sagtens holde 
sig, når de blot opbevares tørt og køligt. Batteriet må tages ud om natten, og når 
apparatet ikke bruges i længere tid. Barnet må altid have et batteri hos sig som 
reserve.

Når ledningen skal skilles fra apparat eller telefon, må det ske uden at trække 
i den, men ved at tage fat om stikkene. Da det meget ofte er ledningen, det er 
galt med, når apparatet svigter, anbefales det altid at have en ekstra ledning 
liggende.

Det er vigtigt, at kanalen i ørefangeren holdes ren for ørevoks. Den kan 
renses med en piberenser eller, hvis den er meget snæver, med en lille fjer. Un
der rensningen må den skilles fra telefonen, ellers kan man let komme til at be
skadige denne. Det samme gælder, når man af og til vasker det udvendige af øre
fangeren med lidt vat og lunkent sæbevand.

Er der noget i vejen med apparatet, henvend Dem da til skolen, før de sen
der det til reparation.

Statens Hørecentral, Dronningens Tværgade 7, indkalder mindst én gang 
årligt børnene til kontrol af høreevnen, udbyttet af høreapparatet m. m., og hver 
måned efterses og eftermåles alle apparaterne. Også på andre måder vises der 
os en enestående service, og skolen har god grund til på det hjerteligste at takke 
Hørecentralen og dennes chef, overlæge dr. med. H. W. Ewertsen.
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Beretning fra skolenævnet.

Det ved Rysensteensgades skole valgte skolenævn har gennem skoleåret 
1960-61 haft følgende sammensætning:

Desinfektor A. Andersen, Dybbølsgade 55.
Fru Tove Bødker, Vigerslev allé 174.
Metalsliber J. W. Rye Jensen, Studsgårds Passage 5 (formand).
Ekspeditionssekretær Lauge R. Kallestrup, M. B. Kanslergade 4.
Fru Elna Nielsson, Skovløbervej 4 st.

I forældreugen i november hørte 127 forældre med stor interesse politi- 
kommisær Svend Gredsted tale om „Præventivt børne- og ungdomsarbejde“. Efter 
foredraget samledes man som sædvanligt i klasserne til samtale og kaffebord.

I de 5 møder, skolenævnet har holdt, har der hersket fuld enighed med skolens 
ledelse om afgørelserne i de forelagte sager.

På skolenævnets vegne 
Jørgen Rye Jensen.
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Arsafslutningen 1961.
(Besøgsdage).

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Taleundervisning kl. 830-9.
(De børn, der skal

Taleklasser.
l .u (nr. 9) kl. 9 - 95" dansk ................. I

- 10 -1050 regning ............. f FU
2. u (nr. 4) kl. 9 - 930 regning ..............]

- 10 -1030 dansk ................ I
2. v (nr. 14) kl. 9 - 950 dansk .................]

- 10 -103<> regning ............. J

Svagthørende klasser. 
l/2.u(nr. 2) kl. 9 - 95" dansk ............... ]

- 10 -1030 regning ..............i
2. u (nr. 10) kl. 9 - 95“ regning ............. 1

- 10 -1030 dansk ................ I
3. u (nr. 13) kl. 9 - 93<1 dansk ................ I

- 10 -1030 regning .............
4. u (nr. 3) kl. 9 - 95" dansk ............... )

f hr- 10 -1030 regning .............J
5. u (nr. 5) kl. 9 - 930 kristendomsk. .. fru 

- 10 -1050 dansk ................ hr.
5/6.au(nr. 6)kl. 9 - 950 dansk ............... 1

/ frk
- 10 -1030 historie .............J

6.au (nr. 11) kl. 9 - 930 regning ............. fru
- 10 -1030 engelsk ............. hr.

7.au (nr. 15) kl. 9 - 930 regning .............1
> fru

- 10 -1030 dansk ............... i
7.av (nr. 16) kl. 9 — 93<l geografi .............. hr.

- 10 -1030 regning .............. fru
3.fu (nr. 7) kl. 1110—12 regning .............. frk

- 1210—13 engelsk .............. fru
3.fv (nr. 17) kl. 1110-;12 naturlære ........... hr.

- 12’°-13 geografi ..............

møde, får besked.)

Lærer. Gæstelærer.

Lizzie Mitchell

Anna Mølsted

Anna Marie Koch

Ulla Sondergaard

Ruth Svendsen

. Ellen Cederberg

Harry Hammelboe fru Thora Bliddal
hr. H. Skovgaard

Ester Egeblad - Poul Nørlit
Kurt Danielsen fru Thora Bliddal

Agnes Hansen hr. H. Skovgaard
- J. Chr. Bo Ege

Nina Lisse - H. Kirchheiner
Find Henriksen fru Nina Lisse

Karen Wesarg hr. J. Chr. Bo Ege
- H. Kirchheiner

Kurt Danielsen - Find Henriksen
Ester Egeblad hr. Poul Nørlit
Ellen Cederberg - Kurt Danielsen
Lizzie Mitchell fru Ulla Sondergaard
Find Henriksen - Lizzie Mitchell
J. Chr. Bo Ege hr. Kurt Danielsen
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ONSDAG DEN 21. JUNI

Taleundervisning kl. 830-9. 
(De børn, der skal møde, får besked.)

Taleklasser. Lærer. Gæstelærer.
3. u (nr. 12) kl. 9

- 10
- 95" 
-1050

dansk ..........
regning .......

j-fru Thora Bliddal

3. v (nr. 8) kl. 9
- 10

- 950
-105“

regning .......
dansk ..........

|hr. Poul Nørlit

Svagthørende klasser.
4. u (nr. 3) kl. 9 - 95“ kristendomsk. .. fru Ulla Sondergaard fru Anna Mølsted

5. u (nr. 5)
- 10

kl. 9
-105“
- 950

geografi .......
regning ....... J hr. Kurt Danielsen frk. 

fru
Ellen Cederberg 
Lizzie Mitchell

- 10 -105“ historie ....... .... - J. Chr. Bo Ege - Nina Lisse
5/6. au (nr.6) kl. 9 - 950 kristendomsk. - Harry Hammelboe hr. H. Kirchheiner

- 10 -105" regning ....... .... frk. Agnes Hansen fru Ruth Svendsen
6. au (nr. 11) kl. 9 - 93" dansk .......... .... fru Nina Lisse frk. Ellen Cederberg

- 10 -1050 naturlære .... .... hr. Find Henriksen fru Anna Marie Koch
7.au (nr. 15) kl. 9 - 9“ engelsk ....... .... frk. Agnes Hansen - Ruth Svendsen

- 10 -1030 naturhistorie .... fru Karen Wesarg - Lizzie Mitchell
7.av (nr. 16) kl. 9

- 10
- 93’"
-1050

naturhistorie
dansk ..........

’ J - Ester Egeblad
hr.

Anna Marie Koch
H. Kirchheiner

3.fu (nr. 7) kl. 9 - 950 dansk .......... .... hr. Find Henriksen fru Karen Wesarg
- 10 -105" geografi ....... .... - Harry Hammelboe - Anna Mølsted.

3.fv (nr. 17) kl. 9
- 10

- 950
-105“

dansk ..........
regning .......

1 - H. Skovgaard hr. 
fru

J. Chr. Bo Ege 
Ulla Sondergaard

Klokken 1110 afslutning i gymnastiksalen. Vi håber, st mange forældre vil 
komme til stede.

Børnenes håndarbejder, sløjd og tegninger er begge besøgsdage fremlagt i 
gymnastiksalen.

Omflytningsdag torsdag den 22. juni.
Første feriedag fredag den 23. juni.
Det nye skoleår begynder mandag den 14. august 1961 kl. 9. Undervisningen 

slutter denne dag kl. 1O‘°.

København, den 7. marts 1961.

H. Chr. Rudolph.
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