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Intro
Titlen på udstillingen “Det man hører, er man selv” er ikke kun en reference til P3s gamle slogan. Der er en mere
grundlæggende sammenhæng mellem radioprogrammer og deres lyttere – ikke mindst via måden, vi lytter på. Ved
at tage et trådløst headset på, kan du bruge din krop som tunerknap og stille ind på de syv “kanaler” i udstillingen.
Har du tænkt på, hvordan et specifikt radioprogram hænger sammen med en særlig lyttesituation? Eller hvordan det
kommer sin lytterskare i møde, lige dér, hvor den er? Det kan du blive klogere på her.
I dag kan det være svært at finde ét program eller én kanal, som beskriver os helt. Vi hører én ting i januar og en
anden i juni – og selv en fan af dødsmetal kan have mere lyst til Beatles, når han er træt. På musiktjenester som
Spotify samles og deles playlists via internettet, så vi kan ramme alle slags humør, anledninger og musikgenrer.
På den måde danner vi en slags små radiokanaler med afgrænsede fangrupper ude i verden. Den samme målrettede
model bruges også i stigende grad af DAB- og internetradioer, i en tid hvor teknologien har gjort det muligt for alle
og enhver at have deres egen radiostation. Også DR har med DAB-kanaler som DR P8 Jazz og DR Ramasjang kunnet
producere langt mere målrettet indhold, end det var muligt på fm-båndet. I stedet for kun at sende fra ét centralt
sted til store menneskemasser (broadcasting) taler man om den såkaldte “narrowcasting” til specifikke lytter
segmenter. Igen en måde hvorpå radioen kommer sit publikum i møde.
“Det man hører, er man selv” fokuserer på denne særlige “imødekommenhed” i forhold til lytternes døgnrytme og
lytteritualer og de behov, der knytter sig hertil. Og på hvordan den har ændret sig over tid. Eksemplerne breder sig
over 80 års radiohistorie, men prøver på ingen måde at være altdækkende. Det vil vi lade radioen selv om.
I dette katalog har vi brugt QR-koder for at linke til supplerende audiovisuelt materiale. Du kan scanne koderne med
din smartphone, hvis du har en QR-scanner som app. Fx er I-nigma en effektiv scanner til både Android og Iphone.
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Kaptajn Jespersen med Bjørn Cahier i 1949.
Kilde: www.kaptajn-jespersen.dk.

“En sund sjæl i et sundt legeme”
var Jespersens motto fra oldtidens Grækenland og han mente,
at dårligt humør skyldtes en sløv
krop. Rigeligt med motion kunne
helbrede selv de mest mavesure.

Billedhuggeren Bertel Thorvald
sens nøje proportionerede
skulpturer af græske guder
og helte var Jespersens krops
idealer. Derfor blev mange af
hans arrangementer afholdt på
Thorvaldsens Museum på Slotsholmen i København.

Kilde: Leif Ahm: “En verden i lyd og billeder” (1972).

Thorvaldsens “Hyrdedreng” (1822-25).
Kilde: Thorvaldsens Museum.
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Kaptajn Jespersen

Kan du følge
med?
Flere radioreklamer fra 1930-erne viser halvtykke danskere stå og bøje og strække hjemme i stuerne. Også vittighedstegnere var dengang hurtige til at se det sjove i morgengymnastikken. En lytterundersøgelse foretaget på
Århus Universitet i 1950 viste dog, at kun de færreste faktisk legede med. De havde simpelthen for travlt med at
komme ud af døren om morgenen.
Alligevel er morgengymnastikken en vigtig del af det folkeoplysningsarbejde, som Statsradiofonien (nu DR) har
udført gennem årene. På den ene side af menuen står de rent faktuelle programmer som fx trafikradio og vejrudsigt. På den anden side står det lidt dybere oplysningsarbejde, som man i dag møder i debatprogrammer på P1 eller
foredrag fra Danskernes Akademi på DR2. Herimellem finder man så husmoderprogrammer og morgengymnastik,
som med Kaptajn Jespersen var både praktiske vejledninger til de rigtige bevægelser og oplysninger om vejen til et
bedre helbred.
Folkeoplysningsarbejdet er noget man ofte forbinder med især tidlig radio. Ifølge forhenværende leder af Arbejdernes Oplysningsforbund Oluf Bertolt, tog det dog lidt tid før Statsradiofonien indså, at folket ville have mere end bare
underholdning. De ville også blive klogere. Derfor begyndte radioen med tiden at arbejde sammen med biblioteker,
foreninger og højskoler, så man kunne få mest muligt ud af radioens oplysningspotentiale. Det vigtigste var ifølge
Bertolt, at man kunne nå lytterne ikke bare “som fra en høj Talerstol ud over Skarerne på Torvet, men sidde som i en
Sofakrog og tale fortroligt med hver enkelt.” Det vil også sige, at nå dem i deres egne hjem, og tage fat i problemet
ved roden. I udstillingen er der mulighed for at mærke Jespersens stavgymnastik på egen krop, og som flere af datidens lyttere, bruge et kosteskaft i mangel af bedre.

Jespersen var en vaskeægte kaptajn fra Fyn, som senere gik ind i
gymnastikkens verden og aldrig
vendte tilbage. Han kæmpede
hele sit liv for folkesundheden,
bl.a. med sine utallige gymnastikstævner og foredrag:

Kilde: www.kaptajn-jespersen.dk
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familien hansen

Seriesøndag
Stik imod hvad de fleste tænker om radio fra den tidlige monopoltid (da Statsradiofonien var den eneste “kanal” og
radioproducent på markedet), så var den slet ikke kedelig. Der var alt fra storladne radiodramaer og klassiske koncerter til live-udsendelser fra Poul Henningsens revyer og balalajkamusik. Her var radiodramatikken en vigtig del af
programudbuddet, selvom man i starten ikke anede, hvordan man skulle kombinere radio og teater.
Først fik man teaterskuespillere til at stå i deres stiveste puds og læse højt fra manuskriptet, men efterhånden
lærte man at udnytte radiomediet bedre. Fra at sammenligne sig med den synlige handling i teateret, begyndte man
at spille på radioens “blindhed”. Når lytterne ikke kunne se handlingen, måtte de forestille sig den. Det var særligt
effektivt i blodige krimier som Mordets Melodi (1949) og Siva Skriget (1956).
Men underholdningsprogrammerne skulle ikke bare underholde. De skulle også samle nationen om fælles oplevelser på tværs af geografiske, kulturelle og økonomiske afstande. Til det formål var live sportstransmissioner med
den legendariske kommentator Gunnar “Nu” Hansen og store serier som fx komedien Familien Hansen fantastisk
effektive. Det var radio for hele familien, som man først kunne nyde i fællesskab hjemme i stuen og bagefter tale om
med naboen.
Familien Hansen var historien om en helt gennemsnitlig familie med far Aage, mor Gerda og deres to børn. Samtidig
var det også et billede af, hvad det generelt ville sige at være en ung dansk familie igennem nogle af Danmarkshistoriens mørkeste år i 1930-erne og 40-erne. På den måde kunne danskerne høre, at de ikke var alene med deres
sorger, småskænderier og humoristiske tilgang til livet. En aften i selskab med Familien Hansen, var “som at kigge
ind ad sine egne vinduer”.

I 1950-erne prøvede man at
flytte Hansen-succesen til tv,
men det blev ikke noget hit.
Også i Tyskland arbejdede man
videre med manuskriptforfatteren Jens Lochers idéer i fjernsynet. Her kan du se en bid af
afsnittet “Der neue Hut” fra BRD
i 1966.

Tegneserie fra Ugebladet Landet, af Henning DahlMikkelsen (MIK), 1945. Kilde: Illustreret Tidende.
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Fra venstre: Manuskriptforfatter Jens Locher og hustru, samt skuespillerne
Ellen Rovsing, Aage Schmidt og Olivia Norrie. Kilde: Illustreret Tidende.

En gang om ugen i 20 år – så længe blev serien Familien Hansen
sendt i radioen. Hvem ved hvor
længe de var blevet ved, hvis
ikke far Hansen var død i 1949?
I alt blev det til over 900 afsnit.

Serien havde en kæmpe fanskare. I 1944 konstaterede Gallup,
at hele 65,8% af danskerne lyttede til Familien Hansen hver søndag aften! Men ikke alle var vilde
i varmen. Ifølge en undersøgelse
fra Arbejdernes Radioforbund,
var jyderne godt trætte af serien
og børnene sagde “Puha, skal vi
nu høre det Pjat igen ...”.

“Familien Hansens Kat skaber
Panik.” Sådan skrev Politiken i
november 1943, da et afsnit af
serien fik lytterne til at telefonstorme Statsradiofonien.
Moderen i serien havde foreslået
at rense en blåmalet kat med
terpentin, og det faldt ikke i
god jord. Allerede samme aften,
måtte radioen bringe en undskyldning og en advarsel mod
den slags dyrplageri. I dag er det
fx Søren Ryge, der får klager,
hvis han vælger at aflive en due
for åben skærm.

En “rigtig” familie ved radioen.
Kilde: Illustreret Tidende.
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Alwaysfabrikken

Bomber i
radioen
Under Anden Verdenskrig sendte Statsradiofonien stadig programmer. Men den var ligesom den danske presse
under censur. I den situation kunne det være svært for den almindelige dansker at få et nuanceret billede af krigens
mange facetter. Derfor sendte BBC modpropaganda til Danmark. Blandt deres materiale var nogle helt unikke plader, som blev til under besættelsesmagtens næse. En gruppe unge mennesker med tilknytning til modstandsmiljøet
havde dannet Det kæmpende Danmarks Radiostudie for at dokumentere frihedskampen. Gruppen samlede interviews med modstandsfolk samt historier om den illegale presse og koncentrationslejre i Europa. Ikke mindst lykkedes det dem at optage danske sabotageaktioner. Når de havde optaget alt det på plader, blev de sendt til Sverige
og derfra videre til England, så de kunne transmitteres tilbage til Danmark. På denne måde kunne danskerne sidde
hjemme i deres mørklagte stuer og høre fabrikker sprænges i stumper og stykker.
Dengang var liveoptagelser en meget tung affære. For at kunne skære plader uden for et lydstudie skulle de bruge
to tunge kufferter med udstyr. Og for at få hele lyden med, måtte radiofolkene placere sig meget tæt på, hvor sabotagen skulle finde sted. Den mest berømte optagelse er fra marts 1945 og dækker bombningen af Alwaysfabrikken
i Boyesgade på Vesterbro. Her får man det hele med i rå lyd og med speakeren Kaj Christiansens nøgterne beskrivelser. Fra sprængstoffet lægges og til en omtumlet mand dukker ud af røgen efter fabrikken er jævnet med jorden.
På den måde blev danskerne og resten af Europa informeret om de interne kampe, der foregik i Danmark. Håbet om
befrielsen blev holdt i live og vi kan selv i dag høre frihedskampens barske virkelighed.

Vimpel: Frihedsmuseet. Foto: Søren Rasmussen
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Mens sabotagen stod på, sad to
medlemmer af Det kæmpende
Danmarks Radiostudie i en
lejlighed over for Alwaysfabrikken. Da bomben sprang blev de
kastet henad gulvet i en regn af
glassplinter, men de fortsatte
alligevel optagelsen.

Speaker Helmer Sørensen fra en anden illegal station: Den frie
danske Radio. Kilde: Leif Ahm: “En verden i lyd og billeder” (1972).

Dele af det radioudstyr, der blev
brugt til at optage bombningen,
var fremstillet på selvsamme
fabrik, som sprang i luften.

Minidokumentaren Bomben
i Boyesgade fra 2011 fortæller historien i ord og billeder.
Sabotøren Per Mortensen, som
var med i den oprindelige aktion
deler tankerne bag. Han døde i
februar 2012, men filmen kan
stadig ses:

Radiofabrikken Always i København efter sabotagen.
Kilde: Frihedsmuseet. Fotograf: Gunnar Harboe.
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Danmarks Bilradio

Soundtrack
på farten
I år er det 50 år siden, Radio Mercur slukkede for mikrofonerne, men piratradiofænomenet buldrer stadig derudaf.
I 2006 rapporterede en illegal radio fra taget af Ungdomshuset og siden nytårsnat 2011 har man kunnet høre Byens
Radio i København, som sender fra en kuffert – i evig flugt fra myndighederne. På den måde markerer piratradioen
sig stadig som en protest mod den officielle “magt” eller “institution”. Radio Mercur udfordrede Statsradiofoniens
monopol og dens meget opdragende stil, som bl.a. betød, at populærmusikken kun fik en begrænset plads i sendeplanen. Derudover var der et tydeligt kommercielt formål, da der lå et kæmpe potentiale i at sælge reklametid
på en populær radiostation. Men musikken var ikke Radio Mercurs eneste indhold. De lavede også en lang række
innovative programmer, som selv Danmarks Radio lod sig inspirere af – deriblandt programmet Danmarks Bilradio.
Det var en blanding af lytterønsker, let trafiksnak og hilsener til bilisterne på vejene. For første gang henvendte
radioen sig direkte til folk bag rattet og forsøgte at gøre deres køretur sjovere og ikke mindst – mere sikker. Senere
kom Danmarks Radio til med programmer som Grønt Lys og Trafikradio, der begge blandede “grammofonplader og
færdselsråd”. Den dag i dag trænger trafikupdates igennem højttalerne, når danskerne kører i bil.
Radio Mercur sendte fra 2. august 1958 til 31. juli 1962, da en ny lov (den såkaldte “Lex Mercur”) satte punktum for
pirateriet i Øresund. Et halvt år efter gik P3, Danmarks Radios eget bud på en populær “melodiradio”, i luften.

Radio Mercur sendte fra et skib
i Øresund, men deres studier lå
bl.a. i en herskabsvilla i Gentofte. Her blev mange programmer
optaget og gjort klar, allerede
inden radioen officielt gik i luften.
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Da radioen først startede, var
det på frekvensen 93,12 MHz.
Det var ikke helt tilfældigt, for
den lå i smørhullet mellem Danmarks Radios to eneste kanaler
på FM-båndet: P1 og P2. På den
måde kunne de kapre lytterne
på vej fra den ene til den anden
kanal.

I starten var økonomien på Radio
Mercur temmelig knap. Blandt
andet måtte de acceptere betaling i sodavand fra én af deres
annoncører.

Tidligere måtte man bruge en
ombygget stueradio for at høre
musik i bilen. Så kom den egent
lige bilradio på markedet i USA i
1930. Det blev dog først hvermandseje i Danmark i starten af
1960-erne.

Tekniker Jerry Katz (tv.) og radiospeaker/musiker Pedro Biker (th.).
Kilde: Henrik Nørgaard: “Pirater i æteren”. Foto: Göran Carlsson.
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det elektriske Barometer

Kære
Barometer…

Je

t

g

Historien om Det Elektriske Barometer (DEB) er fuld af modsætninger. Det lille program med de store følelser. Den
lytterbaserede hitliste med indiemusik. Det vi lytter til alene, men sammen med alle de andre. Få programmer i
den danske radiohistorie har så stærk en identitet som DEB. Har man én gang hørt værtens fløjlsbløde, poetiske
stemme beskrive musikken og læse lytternes bekendelser højt, vil man altid kunne kende det igen. Derudover har
DEB i særlig grad udmærket sig ved at tage de unge seriøst og møde dem, hvor de er. Ligesom Tine Bryld gjorde i P1programmet Tværs (som i øvrigt var en del af den samme ungdomsblok i radioen kaldet “P4 i P1”), giver DEB plads til
lytternes tanker og problemer – store som små.
I 1986 startede DEB som en hitliste, hvor lytterne kunne stemme på numre og eventuelt knytte historier til musikken. Siden kom lytterbrevene til, hvor teenagere fik afløb for store følelser og bekymringer. Gerne i form af et lille
digt. Det er et meget karakteristisk eksempel på et program, der i dén grad spiller sammen med lyttesituationen.
Mange fans fortæller, at de har et fast lytteritual. Tændte stearinlys og lytning i sengen – noget som studieværterne
også opfordrer til. På den ene side af højttalerne ligger vi og svømmer væk. På den anden side af mikrofonen hvisker
værten os i ørerne. DEB flyder bevidst sammen med søndagens særlige stemning og sendetidspunktet mellem kl. 22
og 24 skaber en ro omkring programmet.

Barometerets 25 års fødselsdagskoncert i 2011.
Foto: Daniel Nielsen (FrozenPanda.com & Undertoner.dk).
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stille!
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“Stille” er programmets motto
og samtidig titlen på en bog
med lytterbreve, som udkom til
barometerets 10 års fødselsdag.
Hver uge udloddes en t-shirt med
mottoet for det bedste lytterbrev i programmet, så hvis du ser
en anden med “Stille” på maven,
ved du, at her er et andet medlem af den hemmelige klub.

En af de faste brevskrivere i DEB
var Cowboy Thomas som fortalte
om Buffalo Bill og præriekaravaner. I virkeligheden var han
en helt almindelig dreng fra
Amager.

I en tid før internet og Facebook,
var “Det åbne telefonrum” et
sted, hvor Barometerlyttere
kunne ringe ind og komme i kontakt med hinanden. Nogle endte
med at mødes på Rådhuspladsen
i København, hvor de sad med
soveposer og lyttede til DEB på
transistorradioen.

Barometeret har flere gange
været truet af lukning. Sidste
gang var i november 2003, hvor
DR havde besluttet at trække
stikket. Det fik gang i lytterne,
som straks stablede en modkampagne på benene. Der var klagebreve og protestkoncert foran
Radiohuset. Til sidst lykkedes
det at redde programmet.

Oprindelig startede Barometeret
som en lytterbaseret hitliste.
Selvom det stadig er en vigtig del
af konceptet, har programmet
udviklet sig meget siden da. Ikke
mindst på grund af de mange
intime lytterbreve, som hver uge
læses højt i æteren.

Uddrag fra et lytterbrev, 8. januar 2006.
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Som led i kampagnen for Radio
100FM, stillede Morgenhyrderne
op i remakes af kendte forsider
fra 1980-erne og 90-erne. Blandt
andet sås en topløs Andrea i
rollen som Janet Jackson og en
nøgen Lars Hjortshøj som Prince.

Lars Hjortshøj som Prince på coveret til albummet
Lovesexy fra 1988. Kilde: Radio 100.

Morgenhyrden Signe Muusmann på slap line.
Kilde: Polfoto.
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Radio 100FM

Signe elsker
Robbie
Vi skal tilbage til 1958 for at finde Radio 100FMs forgænger. Da det lykkedes Radio Mercur at sende sine friske
programmer fulde af lytterønsker og ny popmusik, fik Danmark sin første kommercielle station. Selvom der gik
flere årtier, før det blev tilladt at sende reklamefinansieret radio i Danmark, var en afgørende udvikling sat i gang
på radiomarkedet. Kort tid efter Radio Mercurs lukning i 1962, startede Danmarks Radio P3 med deres egne musik
programmer og hitlister. Siden fulgte lokalradioer og landsdækkende kommercielle radioer.
Da den femte og sjette FM kanal blev udbudt i 2003, gik den ene til Sky Radio og den anden til Radio 100FM. Mens
det gik hurtigt ned ad bakke for Sky Radio, blev det for Radio 100FM starten på et succesfuldt eventyr i æteren. Med
en skarp markedsføring og kendte komikere som Lasse Rimmer og Lars Hjortshøj på programmet, fik Radio 100FM
hurtigt skabt sig et stærkt brand. På et marked med så hård konkurrence, er det vigtigt for de kommercielle kanaler
at positionere sig. Det gøres især med værtsvalget og musikprofilen – to ting, der gik hånd i hånd i Radio 100FMs
berømte plakatkampagne (se billede til venstre).
Begrebet “morgenradio” dækker over en bestemt type radio, der i særlig grad har tilpasset sig lytternes (døgn-)
rytme. Både på de kommercielle kanaler og fx P3 og P4 betyder det ofte behagelig og oplivende, men ikke for voldsom musik. Værterne taler humoristisk om aktuelle emner med en personlig vinkel. Emnerne strækkes ud over flere
minutter, så lytterne kan komme til og fra programmet uden at miste tråden. Det er radio, der er beregnet til baggrundslytning tilsat praktiske informationer. Der er nyhedsopdateringer, og klokkeslettet nævnes ofte, så lytterne
nemt kan orientere sig i morgenræset. Kort sagt: Radio som en hyggelig og ikke alt for udfordrende ven, der tager
én i hånden, mens man langsomt vågner op.
Da det gik bedst, opnåede Radio 100FM som første kommercielle kanal at overgå P3 i markedsandele i Københavnsområdet. Siden gik det tilbage med lyttertallene og nu lever kanalen videre under navnet Radio 100.

De første morgenhyrder på Radio
100FM var de tidligere DR-folk
Andrea Elisabeth Rudolph, Lars
Hjortshøj og Lasse Rimmer.
Senere blev Hjortshøj erstattet af Simon Jul, som i dag har
programmet “Halløj i betalingsringen” på dansk radios nye bad
boy, Radio24Syv.
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Stationens slogan er “100 % god
musik. 100 % sjov”. (Det giver i
alt 200 % radio!).

Radio 100FM var lige blevet kåret
som “Årets radiostation” i 2009,
da den gik i betalingsstandsning. Derved mistede den retten
til frekvensen (100 MHz), som
havde lagt navn til stationen. Nu
ejes stationen af SBS og hedder
“Radio 100”.
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Third Ear

Identitetsleg
I 2007 besluttede DR sig for at nedprioritere produktionstunge radioformater som radiodrama og radiomontage.
For nogle var det et dødsstød og for andre blev det startskuddet til noget nyt. Flere af de forhenværende medarbejdere på montageafdelingen Ultralyd gik sammen og skabte det digitale magasin Third Ear på eget initiativ med
støtte fra Kunstrådet.
Med podcast-teknologiens udbredelse (i Danmark fra omkring 2005) var det blevet muligt for enhver at dele lydproduktioner på nettet uden at være afhængig af en sendefrekvens, sendetid eller andre begrænsninger. Og lytterne
blev endnu engang frigjort fra den stationære radio, på samme måde som transistorradioen, bilradioen og bærbare
musikafspillere tidligere havde tilbudt det. Det revolutionerende ved podcasten er imidlertid dens uafhængighed af
live-transmissionen. Når som helst på døgnet kan man downloade programmer fra fx DR, den2radio og udenlandske
producenter, som det anerkendte This American Life, på lige fod med hinanden.
Radiomontagen, som ellers var blevet spået en grum død, genfortolkes i bl.a. Third Ears produktioner. Her bliver
jeg-fortællinger, psykologiske eventyr, komplekse lydbilleder, musik og interviews sat sammen til 40-60 minutters
podcasts. Underholdning, indlevelse og fordybelse står i højsædet, og selve lyttesituationen er ikke helt ulig den,
der gælder for Det Elektriske Barometer. Det er i høj grad den enkelte lytter, der er i centrum. En ny slags oplysende
radio uden for public service-medierne og på det mere generelle plan, en teknologisk udvikling der demokratiserede
radioproduktionen.
Desværre løb støttepengene fra Kunstrådet ud og den sidste udgave af Third Ear blev sendt i august 2011 med titlen
“Slutninger”. Alle 20 udgaver kan endnu downloades fra deres hjemmeside.

Kilde: Polfoto.
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Den allerførste udgave af Third
Ear var en slags genfortælling
af Guldhornene. Både af Oehlenschlägers digt og af myten om
selve de horn, han skrev om. Hør
forskellen på Third Ears og DRs
behandling af Guldhornene.
DR: tinyurl.com/9e7ppxl
Third Ear: tinyurl.com/9r89yrk

Lyt til Third Ears populære
søsterprogram This American
Life:

Egentlig er Third Ear slet ikke en
radiokanal. Det er et digitalt internetmagasin, som både arbejder i lyd, billeder og film. Altid
med den gode, overraskende og
personlige historie i centrum.
Se third.dk for at få helhedsoplevelsen med.

Foto og logo: Miriam Nielsen.
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Tekst: Heidi Svømmekjær
Redaktion: Heidi Svømmekjær og
Christian Hviid Mortensen
Grafisk tilrettelæggelse:
Lars Møller Nielsen / Studio8
For enkelte illustrationer kan
det have været umuligt at finde
frem til den retmæssige rettighedshaver. Såfremt vi på den
måde har krænket ophavsretten,
er det sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne
forbindelse vil blive honoreret,
som havde vi indhentet tilladelse
i forvejen.
Udstillingen Det du hører, er du
selv er blevet til i et samarbejde
mellem Mediemuseet, LARM:
Lydarkiv for Radiomedier og
Roskilde Universitet. Udstillingen kan ses på Mediemuseet,
Brandts Torv 1, 5000 Odense fra
7. september 2012 til 15. januar
2013.

Kilde: Polfoto
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Udstillingen kan ses på Mediemuseet
fra 7. september 2012
til 15. januar 2013

Brandts Torv 1
5 0 0 0 Ode nse
www.brandts.dk
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