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Et Brsskifie er passeret og vi kan se tilbage pH et fint AI for museet.

Registreringedkonservering
RegiSiIe~getIer fortsat pH vores EDB-apparahu, der nu er godt udbygget. P&sluhiingen af &t
modtog vi siledes yderligere en stor EDB fm Marstal Brngs, der fordoblede vores kapacitet.
ny kopimaskine til o p og nedfotografering. YdeLigeledes har vi via fondspenge erh6k vi p i tampen af Hret f o m t m fax (nr.6253233 1). MaskiMunmet er dedes up to date.
Bemandigsmæsigt er vi fortsat 2 mand pH hyrc. men med den glimrende fiivillige styrke og
udstationeret velkvaliiiceret mandskab fm kommunen mi vores bemanding betegnes som værende
absolut fosvarlig. Mona Rasmussen er ternet til i de 6iviUiges mkker og er i gang med
omfanende fotoregistrering. Med hensyn til EDB-registrering inden for det maritime er vi med i
h n t , og har derfor kunne g01~,vores indnydelse gældende inden for n d v u d i n af progmmer,
hvad der vel ogsH er meget relevant. Henning Terkelsen er stærkt involveret i denne proces. I
forbindelse med registreringen af billeder fia Marstal havn, undeneger vi de forskellige værftm
eksistensperioder og placeringer, samtidig tjekker vi byggelistemc. I den forbindelse er det nok
nrnawædgt, at vi har h& et meget stori antal tegninger til nedkopiering i Odense til favqris,
men alligevel godt en snes tusinde kr., som museet selv har betalt. Til genpld har vi mulighed for
at imcadekomme et meget stoit, og i d g t stigende antal forespergsler fia ind- og udland netop pH
konshuktions- og sejltegninger pH forskellige skibstyper. Formidlingen af museumseffekter er m
vigtig opgave. de rare sager skal ikke kun være forbeholdt et smvett udvalgt publikum. Der er tale
om store penge. Men tegninger er absolut værdifulde og vi har fiet k0IISe~eretog restaureret
vores samling for et beleb af over 100.000 gennem de senere k. Derfor w det m v e t at have
kopier for ikke at slide p& originalerne, og ydermere er det pskraevet at have dem nede i en
stortelse, vi selv kan hhdtere pH vore egen kopimaskiner lokalt til videresalget. Set i
sammeniigning med omkomhiingerne pH o p W g affartejer, der ikke foreligger tegninger pH, er
det rimmelige bekostninger, der er foreiaget pH vore tegningerne, der er stairkt bevariasv~rdige.PH
konseweringssiden har vi god betjening fm konserveringen p&Langelands museum. FoNat har vi
en del i venteposition, ikke mindst maleri- og papirkonSe~eIhg, heninder konservering af
konshuktionstegninger, hvoraf vi har modtaget en del i Hrets bb. I samarbejde med de maritimt
orienterede nabomuseer har vi fonmigt opmllling og beslaivelse i gang d nuværende f ~ j e r
omlaing Det s y w s k e ahav.

Forskning/erhverveiser
Et forslmingsprojektkmt pH fiivillighedsbasis af Kaj Johansen om Skipperskeer er mundet ud i en
ariikkel til dene Brssbft, hvor man pH gLimrrnde vis & tjek pH dette begreb. En anden positiv
felge af projektet er en flot tilgang af skipperskeer til museet. I kets b b er samlingen dedes
udvidet med ikke f æ m end ti af slagsen, alle gaver. og vi er nu oppe pH 24 deciderede
skipperskeer, hertil nunmer samlingerne andre tilsvarende skippergaver i f o m af teskeer,
tobaksdilser, puncheske, glaspokala og dokumentbeholder.
I bbet af det forgangne k har vi e e t meget andet til samlingerne, 137 nr. i lighed med sidste Hr,
hvoraf flere nr. dækker over adskillige effekter. EUeve skibsporiræiier kom til, her iblandt 2
0stmmalerier af barken "Hydra", 2 Cbappelsiykker, 2 Italienere og 3 Stoltenberg. Malerime fik
M ligeledes suppleret op med sestykker, bl.a. 2 Carl Rasmussen, el som gave med motiv fm
grdandsk fiord og t t erhvervet pH Brnun Rasmussen "Forhdag pH Marstal Rhed", 1886 pH
hammerslaget 30.000,- som vi ikke fik offentlig stiatte til, da vi kun havde meget kort notice (1
dag), og selvom der er i Kulhirministeriet er et hasteudvalg, d er det selvfelgelig begrrenset, hvor
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hastigt de kan beslutte sig - og efterbevilling kan man ikke fil de&!
Maleriet var imidlertid alt
for oplagt til vores samlinger til at lade gA - kom og h selv b b t blev det. Anonym giver i
Marstal betalte! - Lad dette være et smukt eksempel til eftafelgelse. Skibsmodelsamlingerne fik
tilgang af ny tonnage "Elisabeth Boye", flldens yngste, og "Pegasus" begge skænket af %by
Staalskibsværfl i anledning af 60-Hn jubilæet. Modellerne blev standsmæssigt sejlet hertil af
caroliieren "Samka", kptn. Foss. Om bord var bl.a. modelbyggeren F& J8~gcnsenog niv.
skibsfmer William Jmgensen, der medbragte m hel del til sstensamlingen.
I forbiidelse med arrangementet var der servering af tykke pandekager i museets kabys. F&
Jmgensen stiir ydermere for bygningen af model af "Start" nedrigget til motorskonnert. foræret af
Dansk SB. Ufærdig model af skoleskibet "Danmark" og h a m r e t model af en bankeskonnert kom
ogsl til. Der knnne yderlige remses op, om skibskiste h afd. navigationsskolebestyrer Ryager.
ting 6 a Thule etc., det vil imidlertid række for vidt. Lokalarkivet fik mange dokumenter, fotos
m.v., Biblioteket W< tiliart 11 Lubbock-værker og "Svanesang" bl.a.
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Bygningerne

Bygningerne er lebende blevet overhalet, alt det elekhiske er blevet gennemtjekket og ordnet meget behykkmde. Pladsmæssigt begynder det at Imirke. Vi har derfor været pA udkig &er
naboejendomme, i fsrste omgang det med museet sammenbyggedehus i Havnegade, der har stilet
ubenyttet hen i mere end en menneskealder, og derfor p l flere bom d t t e synes at være en
naiurlig udvidelsesmulighed. Et fond havde sogar tilbudt penge til erhvervelse af lige præcis denne
bygning, og memærkede penge til at wtte facaden i stand. Ejeren har imidlertid ikke m k e t at
aihænde.
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Formidling

Besegstallet gik atter den rette vej. Omvisninger har der været mange af - ogsH om afienen af
kuruster fra Navigationsskolen. Anden formidling: Undertegnede har været ude med film og
foredrag om sdarten flere gange. I samarbejde med Skipper-og Marineforeningen aiboldtes
maritim &n i Marinehuset med Jergen Svmr som foredragsholder over Ærmsbbing-newfoundlandsfareren "CarlMssejladser. Sammen med de nævnte forenioger, samt Sejklubben havde vi
udflugt med god tilslutning (2 busser) til ihgatten "Jylland".
Træskibsejernes Sammensluining har hafi 2 arrangementer her, hvor m w c t bar mret involveret,
tt i nabolaget af fastelavnen, hvorfor vi sammen med Marstal Vrikkelaug havde arrangeret
mdeslagning fix joller i Eriksens Slæbested. Det andet var kapsejlads p l Bredningen med
vojeblde (drivkvaser) med base i samme slæbested Museet har været repræsenteret i dansk radio
og TV, samt tysk TV. Dette sidste i forbindelse med Historiske Krydstogter, der bestit i sejlads
med gamle sejlskibe i de syd&nske farvande med beseg i land p&museer etc. under lokal guidning.
Undertegnede var med p&et par af disse sejladser samt p i messe i Dysseldorfi samme anledning.
PA udstiJlingsfronten har vi via en del effekter været med til at rigge et lokaie til p& Kogtved
Sdarisskole. Mindre lokale udsWger bar ogsi vaeret p l tapetet, bl.a. i Arreboballen i
Ærssbbiig i forbindelse med tysk m a c g l d .
Vi har haft C~I sænzddhger. En af Synne Kroman om faderen afd. historiker Erik J. Kroman i
anledning af 100$ret for dennes fmrdsel. En del af denne udstilling var opsat i Sparekassen. Arne
Pedersen, B ~ g s e nbar udlkit sin præmierede udstihg over den aasske posthistorie, der forisat a
pA plakaten.
Forskellige museer landet rundt var med i en f~llesanaonceretudstuling "De andre og os", b1.a
m t e t p5 indvandme og flygtninge, men ogsi rettet den modsatte vej, sdoikcnes hjembragte ting
og pivirkuhger ude 6a,som f.eks. de mgelske skonienspiber, der er s4 udbrcdt i Mantal
kommune, eller r e m som hel hvidkbl. der egentlig er en newfoundlandsk spise eller
konkyliegerderne i haverne, for at tage nogle kendte eksempler. 1 Marstal har vi "indvandring" af
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hastigt de kan beslutte sig og efierbeviiiiing kan man ikke IK derih! Maleriet var imidlertid alt
for oplagt til vores samlinger til at lade g&- kom og dmn selv W t blev det. Anonym giver i
Marstal betalte! - Lad dette være et smukt eksempel til efterfnlgelse. Skibsmodelsamlingerne fik
tilgang af ny tonnage "Elisabeth Boye', flidens yngste. og "Pegasus" begge skænket af S0by
StaalskibsværA i anledning af 60-&IS jubilæet. Modellerne blev standsmæssigt sejlet hertil af
carolineren "Samka", kpin. Foss. Om bord var bl.a. modelbyggeren Frik Jergensen og fhv.
skibsferer William Jmgensen, der medbragie en bel del til sstensamiingen.
I forbindelse med arrangementet var der servering af tykke pandekager i museets kabys. F n k
Jergensen s*lr ydermere for bygningen af model af "Start" nedrigget til motorskonneit foræret af
Dansk Se. Ufærdig model af skoleskibet "Danmark" og havareret model af en bankeskonnert kom
ogsl til. Der kunne yderlige remses op, om skibskiste fm afd. ,navigationsskolebesiyrerRyager,
ting fm Thule etc., det vil imidlertid række for vidt. Lokalarkivet fik mange dokumenter, fotos
m.v., Biblioteket fik t i l h t 11 Lubbock-værker og "Svanesang"bl.a.
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Bygningerne er lebende blevet overhalet, alt det elekhiske er blevet gennemtjekket og ordnet
meget betrykkende. Pladsmlessigt begynder det at lairke. Vi har derfor været pB udkig efier
naboejendomme, i fmae omgang det med museet sammenbyggede hus i Havnegade, der har stiet
ubenyiiet hen i mere end en menneskealder, og derfor pH flere bover m8tte rynes at vaere en
nahirlig udvidelsesmuiighed. Et fond havde sogar tilbudt penge til erhvervelse af lige præcis denne
bygning, og memarkede penge til at s t t e facaden i stand. Ejeren har imidlertid ikke &et at
afhænde.
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Besngstallet gik aner den rene vej. Omvisninger har der vacret mange af - ogsH om aftenen af
kursister fra Navigationsskolen. Anden formidling: Undertegnede har været ude med fum og
foredrag om darten flere gange. I samarbejde med Skipper-og Marineforeningen atholdtes
maritim aften i Marinehuset med Jmgen Svarer som foredragsholder over Ærmbbing-newfoundlandsfareren "CarlWssejladser. Sammen med de nævnte foreninger, samt Sejklubben havde vi
udflugt med god tilslutning(2 busser) til kgatten "Jylland".
Træskibsejemes Sammenslutning har haft 2 arrangementer her, hvor museet har været involveret,
&t i nabolaget af fastelavnen, hvorfor vi sammen med Marstal Vrikkelaug havde mangeret
tendeslagning fm joller i Eriksens Sllebested. Det andet var kapsejlads pH Bredningen med
vojebHde (drivkvaser) med base i samme siabested. Museet har været repræsenteret i dansk radio
og TV, samt tysk TV. Dette sidste i forbiidelse med Historiske Krydstogter, der bes* i sejlads
gamle sejlskibe i de sy-e
farvande med bewg i land pH museer etc. under lokal guidniug.
Undertegnede var med pH et par af disse sejladser samt p8 messe i Dysseldorfi samme anledning.
PH udstillingsfionten har vi via en del effekter været med til at rigge et lokale til p8 Kogtved
Sdsrtsskole. Mindre lokale udstiliingw har ogsi været pH tapetet, bl.a. i A~~ebohallen
i
Ærnskebing i forbindelsemed tysk mqiemæf.
Vi har haff tre sæ~dstillinger.i31af Synne Kroman om faderen afd. historiker Etik J. Kroman i
anledning af 100-dret for dennes fedsel. En del af denae udstilling var opsat i Spankasscn. Arne
Pedasen, Bmgsen har udlht sin præmierede udstilling over den -ske posthistorie, der fortsat er
Forskellige museer landet m d t var med i en fællesannoncent udstilling "Deandre og os", bl.a.
m t e t pA indvandrere og flygtninge, men o& reitet den modsatte vej, rioikenes hjembragte ting
og flvi~kningu ude h, som f.eks. de engelske skorstenspik, der a s& udbredt i Marstal
kommune, eller mier som hel hvidksl, der egentlig er en newfonndlandsk spise eller
konkyiiegrerderne i haverne, for at tage nogle kendte eksempler. 1 Msrstal har vi "indvandring" af
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Skonnertbrig"ApolloB'NQLH
Af Erik B. Kromann.
Skomatbriggen

M

m Skibs-.

slublingen af sidste irhun-dnde.
Specielt i I87O'eme blev der
en del i Mar-stil - dle
,Eggededc.
Skibsbygmester Jens J w a i
Bager, der byggede f a
H.C.Chnstensea, og meget
naturligt kom til at forestp
dennes vacrfi ffa oprcttelsm i
1869, tegner sig som mester for
en stor part af disse harmonisk
riggede fattejer. Et eksempel
beipl er sko~eit-briggen
"Apollo" sasat 1876 til
H.C.Christensen-rederiet. Den
202 M. store egetrasskonncrt
var en udpneget lsagfarer. H.C.Ciuistensen ejede selv 27/32. medens fweren Herm.C.Boye havde
de resterende 5/32. Partsrederiforni med fsrerm som deltager w ahniddigt i KC.Christensm
tid, efter hans d& gik foretsgenet irnidlettid gndvis over til a decideret hiliereden. "ApoUo"
var kobberforhudet og udpræget Imgfam, 1879 var den sileder &@et 3 36 a Porl Natai i
Sydafrika til Madagaskar. Det var midt under Zuiubigen, og k e j s a p d e n NtpoIeon w Lige
faldet i kampni. C@. Boye var sammen med Podre sksndinaviskeskibsfererc med til at denlere
forbi kisten. Et par duspyd h d e s pP mwnt & denne rejse.
Ti &rsenere fandt "ApoUo" sit endeligt i den &e
skierghd i nærheden af LsMk.Skibet w i
ballaslrejse Mamsnnd-Langesund. Lods S m Wvonen vir komma om bord om morgenen d.
8. feb& 1889. Viaden r&i ast og fiskede burtigt pP til hygendc anestaia. Skibet bkv drejet
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LLmendnrYdmo(h(irBe~~W<denvendtogkom~pidenPMknbov.Mea
kl. hplv 2 om cftamiddigen óbscrvenbe & land og brmding pP --sidu.
og kort efter tog
sejleren gnmden vest for Nevlingeham. Siymmden hadede ud pP kip-QL for at komme i
land med en line. Hm W&
dm ikke og Mev chtbt p&stedet. StodMen sattes ud men knustes
~.DerpP~prangenmPtrosi~ewimcdentuapomlivctfwit~~~ind.
imidlertid opgive og hives om bord igen. Lods Haivorsea vovede da et dristigt spring og iik
fodfcste p&et hanspring. M d i g Mcv vnget ruga lidt m k til et skær. En iinc blev stukket ud
hskibet, lodsen fik fat i den og k u e hde en tmsc i land, so? han hstgiorde. Mand dtei mand
entrede de 6 nsterende sefoik nu i iand ad kossen, kiblandt skibets h Thomas Chnstmsm.
Stymmdens lig blcv fimdet og blev begravet imder lisidvuilig stor deltageise d lokaibefolkningen. Swcn Halvorsen Mev af den dmrLe koage W 1 t dningsmcddje i d v , og blev
=tidig udarcvnt til tnsmedlem af M a t i l Skippeiiorening
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I brev til dm &e
dkdt~:

M i den rilainhg dutter Albert E. Boye pii

~Slaglmnycw
Sw/inr naff d f m Gry
Du ludlarjk din Slad v4 dhd mi&
O
g
~
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vegne Skipp401~+
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regismet 325 skipper
veiiiimskibshrai

schiffrmöolder, Jamb Idce,
t samen i d g r a q fa:det

nssk d iodpr*lret skrift imhkhis Pip h i d e , bagside eller begge.

~

omgang, men det er et Prstaisbogstav, hveit bogstav henviser til det k skeen er produceret, men da
der kun w 26 bogstaver, der bruges pH tysk, mH der vien gentagelser. Ud h de indprikkede b t a l
h -glem
og Prstalsbogstavet har jeg p r m t at lave en negle, se fig. 2. og senere kontrolleret
den med en lignende, som Henning Henningsen tidligere Sdmtsmuseet Kronborg ogsH har lavet.
N h man har skemaet og en ske med et Prstalsbogstav, kan man *a anandre oplysninger, hvis W e
mægleren har indprikket et Prstnl, nogenlunde finde ud af hvomh skeen er lavet ud h
mreglemavnet eller sslvsmeden, hvis man har lidt kendskab til deres data. Enen ud fin senere
indskrifter. enten kstal eller navne for det meste initialer. hvis man ved lidt om den slæa der eier
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Frg 2. Negle over drsldsbogsiaverf0r tysk selvrej
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Skeas f m her ogsi ful@ moden, de *te
er lidt Andre, M g e r e og spidse eller d e werst
pi skaftet, samt swfipler m. m. pA forsiden. DereAM SI& skeer stadig spidse ved skift russiske
S1 v i o l d m cller @fonret
sk& se silhuet, penm med cn
en lille gevækst. Rusniske skeer bar ikke s i mlrnge
dcke
..--r slet ingen, Isdightdma~ket,hvis der er noget, $40 s v m til 875 pmInille.
udbredelre se fig. 1. gk fra Stmin til St. Petcrsborg, p i &en tid Det Tyske Kejserrige og Russiske
ZBTDe tyske aloeer w uden ornem& pltsP glam sdvskeer, mens de russiske m e n alle
h a pyat, empire- elkr blomst-ster,
og mange skeer fra nutidens Esild, Permu. har muitiml
d v , et skib, mhirstsv (hsndelms symbol). Jeg hu optalt 8 fonkellige d b e d v e r fra

byen Pernm.
Ved o p t a l l i d skeerne & by K fig. 3. a langt de fleste h Kthigsberg, hovedstaden i
Ckiprewsscn, den m s t besnrgpe af &skibeae o p i set ud h uidre kilder, Erik J. koman,
"Manu1 Sefait indtil 1925". En mm& i Kanigsberg Julias Zilth cendie ugentlige b@m r k e d s ~ g iw186Qem til Æm AVIO,hvor & blev udgivet.
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16
13
189
3
40
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Fig. 3. @&/limg ejer byer. nogle @de nidedfirere& er &ske Ikke skipperskeer.
MÆGLER og b t d
ANTAL
A. G. Fwtch 1786-1799
9
1
b4inchen L Bullen 1730
H. u. B. 1792
1
Heinr. Lorck 1814-1136 12
C. F. DictnCh 1817-1843 I l
Gustw Moelkr 1837-1861 9
G. MöUa: & Prentioe
36
1
F. E. K* o Co.
L. Clrr. Wimis
3
5
Muller & Wimts
Ernst C a s d 1862-1870 17
Robt. KkyensNbr
34

MÆGLERogirstil
ANTAL
C A. Reiiar 1835-1879
5
Julius m e
3
Petm S
w
I
1
C. F. Stuwhöwel 1861-1871 2
A. P1
G. &E. 1843
3
H. &S. 1143
1
M. &G. 1862
1
Mmus C& dr Son
I
Robert Meyhoefer 1930
1
Uden ~10egleniam
31

Fig. 4. Liste over mglere f
.% Khgsberg. &r har deverd skeer, 6rs1dinlervoler gdsrl, hvor
mægleren hw Indprikkel hm/.Skeer d e n &ernavn kun vere &ndMi K6nigsberg.
Af fig. 4. s y at der hm wrct mauge s k i b m e n ,
4 i Kömgsber& to d dem Ro&.
Kkye116tilber og F. E. K& har o@ gjort fcme&nger i Pim. Tidsmasigt km det ses ud i
h de
Mpikkede kstal, 112 af skeerae hsr h u 1 h mægiemn, at &r Englendsloigem 1801 1814
ncler niesten mgai skeer udleveret, de k s t e handelsskibe vir bedaglagi, og der vir nsesten hgen
h d e l og @dikpH de fix m t e BsECr~~havne.
Under ~g~
1841 1850 q i krigen 1864
kan man ikke direkte ud h skeemes h l se, pt trafikken og haodelen
T y s k l d . Det har W e vmet muligt ud fra en kilda, brev, -g
der
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~~d e w i i 1845.S e l v s w e rfn

.>llised 84 Wghedca. 87Spomiilk.kigas
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Liste over iiiierstur, hvor skipperskeer og kapipinsgaver er omidt:
Kjrerbo, Tove. Ærask selv s. IOZf. Ærask0bing byhistorisk Forening 1977.
Kn>man, Erik. Dagiigt liv i Marstal og p$ Ær# omiaing 61 1900 s. 16f. Foreningen afDmm&s
F o l k e d d m 1982.
Henningsen, Henuing. Ssmanden og kvinden s. 78 og s. 97. H05t & S m 1981.
Henningsen, Henning. Königsberg- og Rigaskeer. Et kapitel afkaptajnsgavemeshistorie. Artikkel.
s m y k av. Aust- Agda-Arv. 1965-66s. 64-77.
Henningsm, Henning. Kaptsjnsgaver. Handel- og .%farismuseets Arbog 1%4 s. 132-138.
Waagepetcrsm, Cbr., Henningsen, Henning. Skipperskem. Skalk nr. 3 1969 s. 11-14.
Vensild, H e d . De sejlede mtp8 og fik selvskea. Fra Bornholms Museum 1989-1990 s. 67-76.
Vensild, Hemik. Ei?erlyuiing: Baltiske Skipperskew. Danske Museer 1991 nr. 5 s. 22.
Rnsmiissen, Erik. Sejlads under laigen 1939-45 s. 37. Maritim Kontakt 1991.
Hahn-Pedasen, Morien, redigeret. I storni og sidie - den sikre havn s. 69. s. 117f og s. 12Of.
Fisken- og Sdarismuseet, Sa-lef
Esbjerg 1992.
Nyehvemelser, Handels- og S6fmusse.t p$ Kronborg. Arbog 1969 s. 145. Arbog 1972 s. 232f.
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Anvadi Iiiieratnr:
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Kiosksalg
Som medlem afmuseetjiir man rabatpi aflekioskvarer.

B~ger.
Y&%

1974
1975
1985
1990
1990
i990
1990
1990
1990
1991
1992
1992
1992

E< s k i i s v. MarstaI
Flom forlis
T~afMuMl~~fut
Daistorehawanole
Grdlerogrkibc
SejlskibrLk
2S~rsrcjLads
Denslorebybrand
En by &r
anrigi
Ære
Bsrbadm forordeis
Sejladsuadcr bigm 1939-1945
I~to~monstiUc

IForlr(ter
P.S. N i k .
H.M. Saer.
E. J. Krim .
L. uosaddd.
P. Froholdt.
sm n ~ d .
E. Rismiunoo
K.K.Hcor*sa.
A. GalsbdE.B. Kmnunu.
Ole Ege.
F. Hdm-Pawsco

EriL I ( M I ~ M c ~
M. H. ?ueraai

IRipl

19.00 kr.
12.00 kr.
12.00 b.
12,00 kr.
54.00 10.
69.00 kr.
198.00 kr.
15.00 kr.
119,OO kr.
119.50 kr.
89,00 b.
198.00 kr.
291.00 kr.
75.00 kr.
89.00 b.
179.00 kr.
248.00 kr.

u*/InN n.mk
*idis,æ
ndll9.m

-c
mb.

"CLrH.ki*nrr"

H Q 3 x P U c a hL3J,b.
HFO x B 5 4 m . RiB4,im.
H 3 i x B U m . RiB3S.b.
H35 x B S Q a M 9 S . k .
H U xB5Oai. p i s i S , k
nn x B 5 B a . M 4 5 . b .
H M x B U ) a . Ris2I.b.
H B x B M a W35.i~
HI) xBMor. hir>S,k

HI3.5xBWa
Hn.5xBU)ori.

M%b.
Risl5.b.

,-i~iupudre

.

;

1Cirvd*lSsfnrtsauncria Prinsegnde 24.5~*J%M.
.
*'.?
. mw2331.
Tskfrx. 62532331.
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