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RYSENSTEENSGADES 
SKOLE

SKOLEN FOR SVAGTHØRENDE BØRN 
TALEKLASSER

MEDDELELSER FOR 1962-63

Til at overvære undervisningen og årsprøven torsdag den 20. juni og 
fredag den 21. juni indbydes forældre og værger samt 

iøvrigt enhver, der har interesse for skolen.



Lærerpersonale.

Skoleinspektør: H. Chr. Rudolph.

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

Lærere: Kurt Danielsen, Harry Hammelboe, fru Lizzie Mitchell, fru Tove 
Staugaard.

Fru Bodil Hjøllund Jensen, fru Anne-Lis Lystrup, Arne Nyholm, Kurt Pedersen 
og Svend Sørensen har vakante skemaer.

Husholdningslærerinde: fru Karen Bronée.

Skolebetjent: Otto Hindsberg.

Assistent ved skolebespisningen: Fru Nora Nielsen.

Overlærer fru Karen Wesarg og overlærer fru Anna Mølsted tog deres afsked 
henholdsvis 1. august og 1. november 1962. Skolen siger tak for godt samarbejde 
til to kyndige og myndige medarbejdere og ønsker dem alt godt for årene fremover.

Kommunelærer J. Chr. Bo Ege udnævntes 1. december 1963 til tale-tunghøre- 
konsulent i Herlev kommune. Skolen siger tak for godt samarbejde og ønsker hr. 
Ege lykke og held i sit nye arbejde til gavn for talelidende og tunghøre skolebørn.

Sundhedsplejen.

Skolelæge: dr. Hans Friderichsen.

Ørelæge: overlæge dr. med. Steen Johnsen.

Tandbehandlingen foregår på Ny Carlsberg Vejens skole, Ny Carlsberg Vej 35. 
Indgang Slesvigsgade 4.

Skolesundhedsplejerske: fru Karen Christensen.
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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 mundaf
læsning, 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 ta
lendes mundbevægelser, og de supplerer deres manglende hørelse med denne fær
dighed. Høretræning er opøvelse i bedre at forstå tale gennem øret. Mange af bør
nene 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 høre- 
træningen. 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 undervisnings begyndelse. 
Elevantallet pr. klasse overstiger ikke 15.

Overlæge dr. med Steen Johnsen, er én gang om ugen på skolen for at under
søge børnenes ører og foreskrive den tiltrængte behandling. En del af børnene be
handles 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 taleundersøgelse, en psykolo
gisk og i en del tilfælde en psykiatrisk undersøgelse. Foruden taleundervisning får 
børnene almindelig skoleundervisning, og man bestræber sig særligt på samtidig 
at opbygge og udvide barnets ordforråd og forestillingsområde. I yngste klasse an
vendes halvdelen af det ugentlige timetal til rationel udtale- og sprogkorrektion, i 
de øvrige klasser en halv time daglig før den egentlige undervisnings begyndelse; 
men naturligvis arbejdes der i alle undervisningstimer med udtalen og sproget. 
Elevtallet pr. klasse overstiger ikke 15.
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Børnene har adgang til undersøgelse på skolen én gang ugentlig hos overlæge, 
dr. med Steen Johnsen og eventuel behandling før skoletid.

Ved udskrivning fra taleklasse foretages ny undersøgelse, såvel taleprøve som 
psykologiske og pædagogiske prøver af hensyn til barnets fremtidige skolemæssige 
placering.

Pr. 31. december 1962 havde skolen 13 klasser for svagthørende børn med 
154 elever og 5 taleklasser med 51 elever, i alt 18 klasser med 205 elever.

Den 13. marts havde skolekomedien premiere. 7.au under ledelse af fru Lisse 
opførte „Lotte Ligeglad“ af Karin Michaelis. Komedien fik et yderst vellykket for
løb, og successen blev fastslået ved endnu en fyldt sal den 15. marts.

Onsdag den 9. maj afholdtes møde med forældre til børn, der skulle udskrives 
p. gr. af alder. Socialrådgiver frk. Inger Tuxen fortalte om nye skole- og erhvervs
uddannelser og om revalideringsloven samt drøftede børnenes erhvervsmuligheder 
med forældrene.

Det årlige besøg i Zoologisk Have fandt sted den 11. maj.

Allerede 21. maj rejste 6.au på lejrskole og tilbragte otte fornøjelige og ud
bytterige dage på feriekolonien „Nørrevang“ ved Rørvig sammen med hr. Danielsen 
og fru Lisse.

Mandag den 28. maj var skolen på skovtur. De ældste klasser var i Helsingør, 
de yngste som sædvanlig i Dyrehaven.

Ved årsafslutningen den 21. juni underholdt nogle af skolens børn med sang un
der ledelse af hr. Nørlit.

Skolen fyldte 46 år den 1. september. Der var filmforevisning i gymnastiksa
len, og børnene trakteredes med en ispind, før vi klokken 12 sluttede skolen.

FN-dagen den 24. oktober fejredes som sædvanlig af hver klasse for sig.
I forældreugen talte onsdag den 7. november forstander ved Statens institut 

for talelidende, dr. phil. Egil Forchhammer om: Normal og unormal sprog- og tale
udvikling hos børn“. 120 forældre var kommet til stede. Samme aften afholdtes 
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møde for forældre med børn i 5. klasse. Inspektøren gjorde rede for skolestrukturen, 
for delingen efter 5. klasse, de vejledende standpunktsprøver, bestemmelserne for 
oprettelse af udelt 6. og 7. klasse m. m. Den 23. januar inviteredes forældrene igen 
til samtale med klasselæreren om børnenes muligheder.

Den 24. november afholdtes et endog ualmindelig vellykket skolebal for ele
verne i de ældste klasser og tidligere elever.

På Luciadagen glædede de unge piger, som gennem „Foreningen af 1915“ 
undervises på skolekøkkenet, os med et smukt optog gennem hele skolen.

I forbindelse med skolens julefest opførte elever fra flere klasser traditionen 
tro Finn Viderøs smukke krybbespil.

Forældrene til børnene i 9. klasse samledes den 9. januar. Inspektøren gjorde 
rede for bestemmelserne vedr. den statskontrollerede prøve og børnenes mulig
heder drøftedes.

Den 16. og 30. januar afholdtes møde med forældrene til børnene i 7. og 8. 
klasse. Inspektøren gjorde rede for børnenes muligheder efter disse klasser.

Til U-landshjælpen indsamledes kr. 231,88, salget af „Julehjertet“ indbragte 
kr. 846,74, og for „Forårslotteriet 1962“ til fordel for døve og tunghøre solgtes 
lodsedler for kr. 3220,00. Endelig har skolens børn fremstillet 8 varme tæpper til 
Algeriet.
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Skolens ordensbestemmelser.

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 gadehjørner.

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.

/ 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.

/ 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. 1730- 
18'°. Telefon Byen 6535.

Ørelægen, overlæge, dr. med. Steen Johnsen, træffes onsdag kl. 12-13 og 
lørdag kl. lls°-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, 

indgang Slesvigsgade 4.
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 er fyldt 13 år, må anvendes til egentlig budtjeneste af 
erhvervsmæssig karakter i indtil 2 timer daglig efter skoletid, dog ikke efter kl. 18.

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 elevens 
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 skillet 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 1962/ 
63 haft følgende sammensætning:

Kontorchef Lauge R. Kallestrup, M. B. Serridslevvej 6.
Desinfektor A. Andersen, Dybbølsgade 55 (formand).
Fru Grethe Alstrup, Ceylonvej 10.
Metalsliber J. W. Rye Jensen, Studsgårds passage 5'.
Revisor K. Dan Nielsen, Willemoesgade 41.

I forældreugen afholdtes der den 7. november et møde i skolens gymnastiksal. 
Forstander ved Statens institut for talelidende, dr. phil. Egil Forchhammer talte om: 
„Normal og unormal sprog- og taleudvikling hos børn“. 120 forældre fulgte med 
levende interesse foredraget. Da dette var afsluttet, var der lejlighed til at stille - 
og få besvaret spørgsmål. Efter dette mødes afslutning samledes man som sædvan
ligt i de forskellige klasser, hvor man ved et kaffebord havde lejlighed til at drøfte 
børnenes problemer med lærerpersonalet.

Skolenævnet har i det forløbne år afholdt 6 møder. I alle afgørelser, der er 
truffet om de af skolen forelagte sager, har der været fuld enighed med skolens 
ledelse.

På skolenævnets vegne, 
A. Andersen.
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Arsafslutningen 1963.

Mundtlig årsprøve.

TORSDAG DEN 20. JUNI

8 au svh (nr. 3) kl. 9
8 av svh (nr. 13) kl. 9

8 au svh (nr. 3) kl. 9
8 av svh (nr. 13) kl. 9

Lærer, 
engelsk ............. hr. Kurt Pedersen fru
dansk ...............  frk. Agnes Hansen

FREDAG DEN 21. JUNI
dansk ............... fru Nina Lisse fru
engelsk ............. frk. Agnes Hansen

Censor.
Lizzie Mitchell
Ruth Svendsen

Ester Egeblad 
Thora Bliddal

Besøgsdage.
TORSDAG DEN 20. JUNI

Taleundervisning kl. 8'!<,-9.
(De børn, der skal møde, får besked.)

Taleklasser.
1 u (nr. 12) kl. 9 - 950 

- 10 -105“
1 v (nr. 4) kl. 9 - 9ä0 

- 10 -1050
2 u (nr. 8) kl. 9 - 950 

- 10 -1050
2 v (nr. 14) kl. 9 - 950 

- 10 -1050

Svagthørende klasser.
l/2u(nr. 2) kl. 9 - 95° 

- 10 -1050
2 u (nr. 5) kl. 9 - 950 

- 10 -1050
3 u (nr. 6) kl. 9 - 950 

- 10 -1050'
3/4u(nr. 1) kl. 9 - 950 

- 10 -1050
4 u (nr. 10) kl. 1110—12 

- 1210—13
5 u (nr. 7) kl. 9 - 950 

- 10 -1050

dansk ............... lp (-fru
regning .............1
regning .............I
dansk ............... I
dansk ............... I, (hr.
regning .............J
’e8"i"8 .............I fru
dansk ............... 1

dansk ................ 1
regning ............ I 
regning ..............|
dansk ............... I
dansk ...............
regning .............
dansk ...............
historie .............
regning .............
geografi ............  
dansk ...............
kristendomsk. ..

Lærer.

Thora Bliddal

Anna Mølsted

Poul Nørlit

Anna Marie Koch

fru Ester Egeblad

- Tove Staugaard

hr. H. Skov guard
- Find Henriksen 

fru Anne-Lis Lystrup 
hr. H. Kirchheiner 
fru Ruth Svendsen 
hr. H. Kirchheiner 
frk. Ellen Cederberg 
fru Anne-Lis Lystrup

hr.

fru 
hr.

Gæstelærer.

Harry Hammelboe 
Svend Sørensen 
Bodil Hjøllund Jensen 
Arne Nyholm 
Svend Sørensen 
H. Skovgaard
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Lærer.
5/6au(nr. 15) kl. 9 - 950 dansk ................ 1

0 i hr. Arne Nyholm- 10—10 geografi ............. 1
6 au (nr. 11) kl. 9 - 950 naturlære ............ - Find Henriksen

- 10 —1050 regning ................ - Harry Hammelboe
7 au (nr. 17) kl. Il10—12 engelsk ............... fru Lizzie Mitchell

- 1210—13 regning ............... hr. Svend Sørensen
7 av (nr. 16) kl. Il10—12 dansk ................... - Kurt Pedersen

- 1210—13 geografi ............... fru Anne-Lis Lystrup

Gæstelærer.
fru Nina Lisse
frk. Ellen Cederborg
fru Bodil Hjøllund Jensen 

- Nina Lisse
hr. Arne Nyholm
fru Lizzie Mitchell
hr. H. Kirchheiner
fru Bodil Hjøllund Jensen

FREDAG DEN 21. JUNI

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

Taleklasser.
3 u (nr. 9) kl. 9 - 950 dansk .................1

. I fru Lizzie Mitchell- 10 -10 regning ............. J

Svagthørende klasser.
'3/4 u (nr. 1) kl. 9 - 9’° regning ............. fru Anne-Lis Lystrup fru Anne Marie Koch

- 10 -1050 biologi .............. hr. Kurt Pedersen - Tove Staugaard
4 u (nr. 10) kl. 9 - 950 dansk ................ '! hr. Svend SørensenRuth Svendsen- 10 -10"’ historie .............. 1 fru - Poul Nørlit
5 u (nr. 7) kl. 9 - 9S° regning ............. frk. Ellen Cederborg - Poul Nørlit

- 10 -1050 biologi .............. fru Anne Marie Koch fru Bodil Hjøllund Jensen
5/6 au (nr. 15) kl. 9 - 950 naturlære ........ hr. Find Henriksen - Bodil Hjøllund Jensen

- 10 -1050 regning ............. - Arne Nyholm hr. H. Skovgaard
6 au (nr. 11) kl. 9 - 950 dansk ............... hr. Harry Hammelboe - H. Skovgaard

- 10 -1050 geografi ..............1 fru Anna MølstedH. Kirchheiner7 au (nr. 17) kl. 9 - 9"° geografi ............. J - Tove Staugaard
- 10 -1050 dansk ............... - Svend Sørensen frk. Ellen Cederberg

7 av (nr. 16) kl. 9 - 950 regning ............. - Kurt Pedersen fru Anna Mølsted
- 10 -1050 kristendomsk. .. - Harry Hammelboe - Anne-Lis Lystrup

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

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

Omflytningsdag. lørdag den 22. juni.
Første feriedag mandag den 24. juni.
Det nye skoleår begynder mandag den 12. august 1963 kl. 9. Undervisningen 

slutter denne dag kl. 10'10.

København, den 20. marts 1963. H. Chr. Rudolph.

JDQV1ST ÖlKOMP- BOOT RYKKERI 
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