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Redaktionen
Jacob

Redaktionsgruppen er pt. sat på standby da fremmødet 
er meget svingende. Vi oplever derfor ikke at gruppen 
lever op til den oprindelige tanke at være et rum for 
beboernes medbestemmelse. Vi vil i stedet søge med-
bestemmelsen i de andre grupper vi afholder, når vi er 
rundt i huset eller hvis/når I hiver fat i os. Kom gerne 
med jeres tanker om dette. 

Nyelandsvej 87
2000 Frederiksberg
Telefon 38 87 32 16
sdr.vang@frederiksberg.dk 
www.plejehjemmet-soendervang.dk
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Host eller nys i dit ærme  
– ikke dine hænder

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Hold afstand 
- bed andre tage hensyn

Vær opmærksom på 
rengøring – både hjemme 

og på arbejdspladsen

Vask dine hænder tit 
eller brug håndsprit

sst.dk/corona

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 

mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 

Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre

coronasmitte.dk
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Månedens forsidebillede

Maj måned blev en måned hvor samfundet og derfor 
også Søndervang åbnede mere op. Vi kunne begynde 
at forsamle os flere sammen inde som ude dog stadig 
for øje at Corona-virussen stadig er ude i samfundet. 
Det til trods fik vi oplevelser som vi ikke har kunnet 
få i mange måneder. Vi havde både tre havekoncerter 
og kunne køre ture til museer.

Billedet på forsiden er taget fra en tur til Frihedsmu-
seet den 17. maj som vidste sig fra sin bedste side 
med vejret. Billedet viser Frihedsmuseet i baggrunden 
flot kranset ind af en blå himmel og grønne træer. I 
forgrunden ses de beboere som var med på turen på 
vej ind på museet. Frihedsmuseet brændte for 8 år si-
den og måtte rives ned. Derfor var det en ny oplevel-
se for de beboere som var med da de ikke havde be-
søgt det nye Frihedsmuseum hvor udstillingen ligger 
2 etager nede under jorden. Det blev til et spændende 
besøg tilbage til den mørke tid som heldigvis jo endte 
godt.

Billedet her inde i bladet er taget fra en af vores for-
årskoncerter. Her er det Alberte Winding og hendes 
mand Andreas som kom og underholdte os. På bille-
det ses de to under deres optræden.



5

Jeg håber vi i juni vil kunne få flere af sådanne ople-
velser.

I ønskes en rigtig dejlig juni måned herfra 
Kultur-Værkstedet.



Kære Alle

De lyse nætter er tilbage, og vi håber alle på, at reg-
nen slår over i solskin. Søndervangs have viser sig fra 
den smukkeste side og har flere gange i maj dannet 
rammen om hyggelige musikarrangementer. Lang-
somt og forsigtigt vender Søndervang tilbage til hver-
dagen. Hverdagen hvor huset lever - og man frit kan 
gå rundt og besøge hinanden i de forskellige afdelin-
ger og i haven.
 
Heldigvis er genåbningen indtil videre gået godt. In-
gen blandt beboere eller personale er blevet smittet 
med COVID-19. Vi opfordrer fortsat alle, som besøger 
Søndervang, til at lade sig teste inden besøget, også̊ 
selv om man er vaccineret. Beboere og personale te-
stes ved det mindste symptom. 

Da COVID-19 brød ud i marts 2020, lukkede Søn-
dervang det lokale vaskeri og Gitte Hansen flyttede 
arbejdsplads til Søndervangs kiosk. Lukningen af va-
skeriet er nu blevet permanent, og der er forhandlet 
samme vaskeordning for hele Søndervang, både på 
Nyelandsvej 87 og Emil Chr. Hansens Vej. Det vil sige 
at man kan tilmelde sig vaskeriordningen via servi-
cepakken. Beløbet er ca. 170 kr./mdr. For dette beløb 
kan man få vasket 8 kg tøj om ugen (dette svarer ca. 
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til en fuld vaskesæk). Ønsker man at vaske mere, el-
ler ønsker man rens og strygning, skal dette betales 
ud over. Den ekstra betaling opkræves direkte hos 
beboeren via PBS. Prislisten kan ses længere inde i 
bladet. Langt de fleste beboere er allerede nu tilmeldt 
PBS, og der vil ikke være nogen ændringer. De bebo-
ere som enten får vasket af pårørende eller vasker 
selv, vil naturligvis kunne fortsætte med dette. Har I 
spørgsmål til vaskeriordningen, kan I rette henvendel-
se til sekretær Cecilie Gertsen: 2898 0569 eller Char-
lotte Vang fra team 1.
 
Efter et år med telefonmøder og møder over compu-
teren har det igen været muligt at afholde et ”fysisk” 
bestyrelsesmøde på Søndervang. På mødet blev det 
tydeligt, at der mangler en repræsentant fra beboer-
gruppen. Leif Hansen fra bolig 9 i plejeboligerne har 
været med i mere en 2 år, hvorfor han er trådt ud. 
Derfor skal der vælges en ny beboerrepræsentant. Er 
der nogen beboere som er interesserede, så̊ må man 
meget gerne melde sig hos mig. Enten ved at komme 
til mit kontor eller ved at skrive en mail til: lewi01@
frederiksberg.dk. Hvis flere ønsker at stille op som 
repræsentant til bestyrelsen, vil jeg naturligvis gerne 
forestå et valg. 
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Planerne for nyt Søndervang fortsætter. Den 12. maj 
var der besigtigelse af den nye grund på hjørnet af 
Stær Johansen Vej og Emil Chr. Hansens Vej samt det 
gamle Søndervang. I alt 5 forskellige arkitektfirmaer/
entreprenører er valgt ud til at komme med deres 
bud på et nyt plejehjem. Det særlige ved ”Ny Sønder-
vang” er, at det ud over 105 plejehjemspladser også 
skal rumme 24 botilbudspladser. Rigtig spændende. 
I juni starter de første forhandlinger, og 3 firmaer 
vælges ud til konkurrence. Den endelige politiske be-
handling er i december måned. 

Gode hilsner 
Lene Wichmann 

Forstander 
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Så blev det juni og det er nu officielt den første som-
mermåned. Maj måned blev den vådeste måned i 100 
år. Alt står derfor også frodigt, smukt og grønt ude 
i vores have. Juni måned må godt byde på lidt mere 
sommerligt vejr da vi gerne skulle ud og nyde haven, 
samt køre ture i vores bus og på vores huscykel. Kul-
tur-Værkstedet er igen åbnet lidt mere op og vi må 
nu være 15 personer forsamlet i lokalet. Corona-vi-
russen er dog stadig rundt om i samfundet så derfor 
skal vi stadig holde afstand og holde god håndhygiej-
ne. Det gælder desuden at skulle man have de mind-
ste sygdomstegn som at være forkølet må man ikke 
møde op i Kultur-Værkstedet. Men vi er på rette vej 
til en mere normal hverdag.

Juni måned er som nævnt årets første sommermå-
ned, så mon ikke også vi bliver velsignet med solskin 
og varme temperaturer. I juni måned er det Grund-
lovsdag og Valdemars dag og så har Prins Joakim fød-
selsdag. Det er også i juni at årets ”længste” dag er, 
nemlig den 21. juni. Derfor fejrer vi også traditionens 
tro Sankthans på Søndervang med bål og sang. Git-
te og Jacob vil tænde bål i haven onsdag den 23. juni 
klokken 19.00, som igen i år må nydes under de vil-
kår Corona-virussen har bragt os. God afstand og god 
håndhygiejne.

Meddelelser fra Kultur-Værkstedet



I juni måned vil jeg køre flere ture med bussen. For 
at komme med på en bustur skal man have en billet 
som udleveres af undertegnede. Her vil der står hvor-
når du/I skal afsted og eventuelt om der er brugerbe-
taling på turen. På aktivitetsplanen kan I se hvornår 
bussen kører afsted. Nogle af køreturene står som 
ture ud i det blå. Her aftaler vi hvor turene skal hen 
når I får udleveret billet.

Vejret skulle også være blevet så varmt at vi nu igen 
kan komme ud og cykle med vores huscykel. Her 
kan to beboere komme ud og se Frederiksberg og 
omegn. Vi har blandt andet været i Landbohøjskolens 
have, en tur ned af Frederiksberg Alle eller været for-
bi hvor man har boet før. Hvis man skulle være ner-
vøs for at det er for hårdt at cykle, kan I ånde lettet 
op, da man blot sidder på et sæde forrest på cykel og 
bliver cyklet rundt. Aftalt med personalet eller med 
Jacob om dette kunne have interesse.

Ligesom i maj måned vil der også i juni måned være 
musik i haven. I vil selvfølgelig få besked om hvornår 
men ellers står det i aktivitetsplanen i midten af bladet.

Fællessang er også startet op igen efter at have væ-
ret lukket ned et helt år. Det er et lukket hold som pt. 
er fyldt. Skulle der være flere som skulle have inte-
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ressen for dette opretter vi endnu et hold. Pt må der 
ikke synges på holdet pga. Corona-restrektioner, men 
der nynes og laves musikquiz.

Wellness er også i fuld gang igen. Her laves der gym- 
nastik/Yoga hvor alle kan være med. Skulle dette have 
interesse så giv besked da der er få pladser tilbage.

Kristoffer vores Huspianist er også startet op igen 
med klaverspil rundt om i huset. I juni måned er 
han i huset hver mandag og onsdag klokken 16.00. Se 
på aktivitetskalenderen hvor i huset han spiller. Det 
er desværre også sådan at den unge mand skal et år 
til Berlin og bo. Det er jo gode nyheder for Kristoffer, 
men vi kommer til at savne ham. Heldigvis har vi en 
kompetent aftager når Kristoffer i august tager til 
Tyskland, nemlig Ronja som nogle kender fra koncerter 
i Kristoffers band Trio Håb hvor Ronja er forsanger.

I juni måned skal vi også holde en grillaften i haven. 
Der griller vi pølser fra slagter Lund, med brød og det 

Vi har sagt farvel til
Lone Eskov Damby ................................................................  Bolig 413

Meddelelser fra Kultur-Værkstedet
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der ellers skal til. Pga. Corona restrektioner kan alle 
ikke bare møde op. Vi kan max være 15 til arrange-
mentet, så dem der skal med skal ytre ønske om det-
te til personalet eller Jacob. Dem som kommer med 
får udstedt en billet. Se i aktivitetskalendren midt i 
bladet hvornår der er grillaften.

Avislæsning er også startet op igen og foregår hver 
tirsdag i klokken 10.00 i Kultur-Værkstedet. Her læ-
ses dagens avis op og der debateres om de omner vi 
kommer ind på. Der læses enten op af Politikken eller 
Berlingske Tidende.

Jeg, Jacob, vil også være rundt på de enkelte Teams i 
løbet af måneden. Her spiller vi spil ellers taler sam-
men. Der er også mulighed for at vi kan cykle eller 
køre en tur i bussen. Andre gange er jeg på besøg 
rundt i jeres lejligheder. Når jeg kommer rundt aftales 
der hvad vi denne gang skal lave.

Vi skal også have en erindringsdag hvor vi skal 
mindes 1950érne. Her kommer Tine forbi med hendes 
Eringdringsfabrik som har besøgt os flere gange. Gen-
nem musik, filmklip og fortælling kommer vi en tur 
tilbage til 1950érne. Dette foregår torsdag den 10. juni 

Fortsættes på side 16.
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Ti. 01. Sol over Søndervang
  Tomatmad med sommersalat
  Medister med stuvet grønt 

On. 02. Sommerkotelet med kapers og persille, 
  hertil grillet grønt 
  Rabarbercrumble med pisket creme fraiche

To. 03. Spegepølse med remoulade og ristede løg
  Æggemad med mayo og purløg
  Jordbærgrød med fløde

Fr. 04. Honningglaseret skinke med bouillonkartofler  
  Mango/havtorn trifli 
 
Lø. 05. Kalvefrikassé med gulerødder og ramsløg. 
  Blommer marineret i rom med engelsk creme 

Sø. 06. Kyllingelevermousse med ristet brød og gelé
  Bouef Bourguignon med fransk mos 

Ma. 07. Grøntsagssuppe med hvidløgscroutoner
  Tynde strimler lynstegt okse med nudler og 
  grøntsager
  

Menuplan for 1.-13. juni 2021
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Ti. 08. Skaldyrssalat i hjertesalatblad 
  Lille rørt tatar
  Hjemmelavet rullepølse med sky og sennep

On. 09.  Middelhavssalat med grillede grøntsager og 
  fetaost 
  Arabisk inspirerede frikadeller med små  
  kartofler vendt med tomat og parmesanost

To. 10. Laksemousse på sprød toast og dild
  Lille rosastegt hakkebøf med brændt løgkompot
  Grøntsagstærte med urtecreme

Fr. 11. Kalkun med ovnbagte grøntsager og kartofler 
  vendt med pestofløde  
  Jordbærtrifli
 
Lø. 12. Skinkesteg med flødekartofler og bønnesalat
  Romfromage med romrosiner 

Sø. 13. Kylling i hvidvin med champignon og små løg,
  samt danske kartofler med persille
  Mandariner med makroner og flødeskum 



hvor vi kan være 15 deltagere. Derfor skal man også 
have få udstedt billet for at kunne være med til dette. 
Giv besked til personalet eller Jacob hvis dette kunne 
have din interesse.

Banko skal vi også spille. Her gælder det igen at der 
skal udstedes billet da vi ellers bliver for mange i 
Kultur-Værkstedet hvor vi max. Må være 15 personer 
pga. Corona-virussen. Jeg kommer rundt i løbet af 
måneden og giver billetter til dem som vil med. Husk 
at det koster 10 kroner per plade.

Der er også rigtig mange af jer beboere som har nydt 
Opera. Derfor vises Kultur-Værkstedet La Traviata 
mandag den 21. juni klokken 14.00. Her gælder det 
ligesom mange af de andre aktiviteter at der bliver 
udstedt billet til dem som kan komme med. 

Ellers håber jeg rigtig meget vi kan begynde at bruge 
haven igen. Vi skal spille spil i haven og nyde solen 
og varmen, hvis ellers juni vejret er med os.

Så kom jeg næsten rundt om alt det der sker med/i 
Kultur-Værkstedet i juni måned. Hold dog øje i aktive-
tetskalenderen for hvornår de enkelte aktiviteter sker. 
Jeg glæder mig til at se en masse af jer i juni måned.

Mange sommerhilsner fra Jacob

Meddelelser fra Kultur-Værkstedet
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Marianne

Så er maj måned snart gået til ende for mig som demensko-
ordinator. Nogle kan jo tænke hvad bestiller jeg gennem må-
neden. Jeg har i de forløbne måneder koncentreret mig om at 
lære team 1 og team 3’s beboere at kende og er nu i fuld gang 
med at møde team 2’s beboere. Mit daglige arbejde er blandt 
vores beboere både i den personlige pleje men også i forhold 
til at opnå stjernestunder i hverdagen.

Jeg har en til en møder som mange i min målgruppe har det 
bedst med, hvor vi kan høre musik, tegne, samtale, drikke kaf-
fe eller bare være sammen. Desuden deltager jeg i aktiviteter 
sammen med vores pædagog Jacob, hvor mennesker med de-
mens kan være uden at blive overstimuleret. 

Jeg er sparringspartner i situationer hvor det kan være svært 
at have selvbestemmelse og samtidig forstå eget behov for 
hjælp og har også kontakt til læger og kommune i mange 
spørgsmål omkring netop selvbestemmelse, behov for diagno-
se og medicinsk behandling. Diagnosen er netop vigtig både 
i forhold til den personcentrerede pleje men også i forhold 
til den medicinske behandling hvor der er mange præparater 
som ikke virker optimalt hvis at man har demens.

Jeg har også den faglige indfaldsvinkel til personalet i forhold 
til undervisning og udvikling af vores sygepleje til mennesker 
med demens som er så vigtig i disse tider hvor mange af vores 
beboere udvikler eller har denne diagnose. 

Så en travl men også indholdsrig måned er gået og jeg glæder 
mig til den næste.
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Kom sommer, kom sol, kom varme!

Terapien glæder sig meget til juni er over os. Først og 
fremmest kan vi sige velkommen tilbage til Noora, 
som starter igen efter sin barsel. Med Noora tilbage, 
betyder det også at mange af jer der ikke har haft 
mulighed for at få rørt benene, snart kan få påbe-
gyndt træningen!

Som altid vil vi rigtig gerne se jer og tale med jer om 
jeres ønsker og bekymringer. Vi er her for jer, så vi vil 
meget gerne høre og se jer!

Holdtræningen og én til én træningen med Rasmus 
fortsætter som den plejer, forhåbentlig nu, vil antallet 
af rynker i panden blive reduceret over sommeren!

Rigtig god sommer!

Terapien

Nyt fra Terapien
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Vidste du at?
Anne Margrethe og Carl Erik Bruhn i Åbenrå har tre 
gange i træk fået tvillinger. De fik det første par 23. 
november 1550, anden gang den 2. september 1956 og 
tredje gang 3. august 1957. I alle tre tilfælde blev det en 
dreng og en pige. Hvordan det siden er gået melder hi-
storien ikke noget om.

Vidste du at?
Nielsine M. Nielsen tog medicinsk embedseksamen i 
1885 og gjorde hospitalstjeneste både herhjemme og i 
udlandet. Hun blev den første kvinde, der senere ned-
satte sig som praktiserende læge i København.

Vidste du at?
verdensrekorden i at tage flest armbøjninger på en 
time er 2092, og det er vel og mærke på knoerne. Re-
kordindehaveren udtaler at denne slag rekorder opnås 
ikke ved at tage i træningscenteret, men ved en daglig 
rytme derhjemme, hvor man laver små øvelser jævnlig 
kombineret med en sund kostplan. Så det er jo bare 
med at gå i gang. 

Det muntre hjørne og
unødvendig viden
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Kiosken er åben under de restriktioner som Corona- 
virusset har givet os. Så vi skal stadig holde afstand 
og have god håndhygiejne. Det på trods, er det dejligt 
at se at livet omkring Kiosken så småt er vendt tilba-
ge. Det er dejligt at se jer alle sammen.

Jeg tilstræber at have et varieret og sæsonbestemt 
udvalg i Kiosken. For at sikre at der er de varer i Ki-
osken I har brug for, er det vigtigt I efterspørger dem 
hos mig, Gitte, eller hos det personale som I kommer 
i kontakt med. Så vil jeg gøre mit for at jeres ønsker 
bliver opfyldt. Så kig endelig forbi Kiosken efter nyhe-
der, frisk frugt, kage/brød fra bageren, blomster eller 
hvad jeg finder på.

Som noget nyt vil der være mulighed for hygge i Ca-
feen ved Kiosken, en gåtur i haven og omegn eller 
andet som kunne have jeres interesse. Dette vil være 
muligt hver torsdag klokken 14.00. Når jeg er rundt 

Nyt fra Kiosken
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i huset vil jeg forhøre mig om jeres interesse til det-
te, ellers må I også meget gerne kontakte mig. Nogle 
torsdage vil jeg også i samarbejde med Jacob lave for-
skellige aktiviteter.

Sommeren er over os med sol og varme. Så skulle du 
have lyst til en is, forhandler vi i Kiosken Premier is.

Mange hilsner fra Gitte fra Kiosken
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Berømte danskere
Den kommende tid under denne rubrik vil der blive ta-
get kendte danskere op. Skulle du have et forslag til en 
spændende dansk berømthed som du godt kunne tæn-
ke dig at vide mere, om så kontakt Kultur-Værkstedet.

Denne måneds berømte dansker er et ønske fra Frode 
på Team 3 som gerne så vi tog Jacob Ellehammer op.

Jacob Christian Hansen-Ellehammer var en dansk 
opfinder og flypioner. Han blev født den 14. juni 1871 i 
Bakkebølle af Mads Hansen og Maren Larsen. De tog 
navnet Ellehammer efter moderens familiegård. Jacob 
Ellehammer blev udlært som urmager i Nykøbing Fal-
ster. Senere tog han til København og kom i lære som 
elektromekaniker, der var en af datidens pionerjobs. 
Ellehammer producerede blandt andet en motorcykel 
kaldet Elleham. Den kom på markedet i 1904 og blev 
formentlig produceret omkring 1000 stykker. Efter den 
vellykkede produktion ønskede Ellehammer at flyve 
som den første i verden. Derfor byggede han i 1905 en 
maskine, som han kaldte et ”luftskib”. Elleham-motor-
cyklens motor var formentlig en vigtig inspirations-

Det muntre hjørne og
unødvendig viden
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Foto lånt fra danskeflyvere.dk

kilde hertil. Hans første forsøg blev påbegyndt i 1906 
på øen Lindholm. Maskinen var under flyveforsøgene 
tøjret til en mast i midten af øens runde landingsbane. 
Efter første forsøg indså Ellehammer at en kraftigere 
motor måtte til. Med denne kraftigere motor lykkes 
det faktisk Ellehammer at få ”luftskibet” til at flyve, 
eller måske mere korrekt, at hæve sig fra jorden. Des-
værre for Ellehammer blev hans flyvning ikke aner-
kendt grundet manglende officiel kontrol. Derfor blev 
det Brasilianeren Alberto Santos-Dumonts som senere 
på året blev anerkendt som den første mand der fik en 
tungere maskine til at flyve.
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Ellehammer fik i alt 59 danske patenter og arbejdede 
med mange forskellige ting, der tæller blandt andet 
forlystelsesautomater, Tivolibåde, æggeåbnere, flæk-
keknive til svineslagterier, motorcykler, biler, alternativ 
energi og brandslukningudstyr. Danmarks Tekniske 
Museum udstiller permanent en lang række af hans 
opfindelser. Ellehammer ligger begravet på Hellerup 
Kirkegård, og hans virksomhed eksisterer i dag under 
navnet Ellehammer A/S. Ellehammer døde den 20. maj 
1946 i Gentofte. Han blev 74 år.

Bogreolen i Kultur-Værkstedet:
I Kultur-Værkstedet har vi en bogreol som er til fri 
afbenyttelse. Her kan man låne en bog eller man kan 
tage en bog med ned som andre kan læse. Mangler I 
læsestof er I også velkomne til at henvende jer til Jacob 
som måske kan hjælpe jer med nyt læsestof. 
Husk de gode råd om håndhygiejne når du/I afleverer 
eller låner en bog.

Det muntre hjørne og unødvendig viden



25

Kan du gætte fra hvilken sang denne linje er taget:

”Gøgen kukker i skov og krat”
(Dette er 3. linje i en sang skrevet af digteren Thøger Larsen. 

Thøger Larsen skrev den på opfordring af hans digterven
Jeppe Aakjær tilbage i 1914) 

Titlen på sangen skrives på kuponen nederst på siden, 
og afleveres i den sorte postkasse, der hænger 

ved siden af døren til Kultur-Værkstedet 
inden den 23. juni 2021.     

Hver måned bliver der udtrukket en vinder 
blandt alle rigtige løsninger.

Maj måneds quizvinder blev: Else A. Helstrup, bolig 308

Maj måneds quizsvar: ”I al sin glans nu stråler solen”

Gæt en sang 
     – og vind en præmie!

Juni måneds sang er: 

Indsendt af: Bolig:

Du vælger selv: chokolade, vin eller en blomst
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Spisestuens åbningstider
Spisestuen er åben i begrænset omfang.
• Morgen kl. 7.45-9.30
• Middag kl. 12.00-13.30
• Eftermiddagskaffe fra 14.00 
 – sættes frem i dagligstuen (bolig 15)
• Aftensmad kl. 17.30-19.00
Der vil være personale til stede.

Kiosk og Café
Kiosken er åben igen.
I Caféen kan beboere i kioskens åbningstid få kaffe  
Mandag kl. 10.00-14.00 
Tirsdag kl. 10.00-14.00
Onsdag kl. 10.00-14.00 
Torsdag kl. 10.00-14.00
Fredag kl. 10.00-14.00
Lørdag samt søn- og helligdage kl. 11.00-15.00

Der er også mulighed for at købe øl og vand samt  
”en lille én til halsen”.  
Tlf. 38 87 32 16 – følg guiden

Salg af madbilletter i Kiosken
I Kioskens åbningstider
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Fødselsdage Bolig

09. juni Erik Brenting  .........................................................................  046

22. juni Palle Skjoldborg Jørgensen  ................................   317

27. juni Ruth Edel Calstrup  ......................................................    025

29. juni Gudmund Boolsen  .........................................................   016

30. juni Flemming Steen Jensen  ........................................   220

Månedens navne i juni 2021

Vi ønsker stort tillykke til alle

Beboere som er flyttet Bolig

Birgitte Porse .................................................................................................................028

Nye beboere Bolig

Hanne Stener Fuchs ........................................................................................... 003

Erling Bruno Johansen ......................................................................................221

Ian John Dulhart .........................................................................................................413


