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RÅBETEKKOEDE rundt
mellem klipperne i San Se-
bastian havn.Men de unge
mænd, der stod og pakkede
sejlet om stormastens bom,
forstod aller enj ski’. De stod
bare dér, femmand på stribe,
og viste vi nyankomne på
færgen fraTenerife, at der
udmærket kan væremere end
ét agterspejl på en skude. I
et splitsekund kom jeg til at
tænke på SimonAmmitzbøll
og Liberal Ambulance,men
lod heldigvis tanken forsvinde.
Det var rigtigemænd, dem ved
bommen –med overarme som
min ungdoms Skipper Skræk,
Birthe Rønn ogKaren Plyds.
Mens jeg zoomede ind på

redningskransens navn »Bessie
Ellen« komdet samtidig. Synet
af en yppig kvindelig dame og
udsigten dernedover - nej-nej -
udsigten nedover JessensMole
til Frederiksøen.
- Kadut’ sejl’ mig over til

Frederiksøen, gentog jeg, da
denmegen kvindelige venlig-
hed smilende lagde dempå
rælingen. Solbrillerne....

MIT SYN i sidste århundredes
slutning var også fokuse-
rende og langtrækkende. Fra
kontoret på førstesalen imin
pensionsopsparingsWaterloo,
Mæglergaarden i Frederiks-
gade, var der 180 graders
udsigt. Og da »Bessie Ellen«
lå ovre hos Ring-Andersen
og var pakket grundigt ind,
bød éns nysgerrighed, atman
vandrede over at se på hende.
Min far havde videregivet
slægtensmange, gode levereg-

ler: »Kvinder skal pakkes ud«
samt »Et godt sexliv holder én
fra sportens fristelser«.
Såe’ det, som de sigerNor-

den$ords, når vi bør sende
tankerne ud i kimingen, helt
om bag den alleryderste revle;
derud, hvor solen falder i søvn
i havet.

BESSIE ELLEN lå pludselig
dér igen, i februarsolens lune
vandseng i Atlanten.Hun blev
bygget i Plymouth i 1906,
dengang skibe var af træ, hvor
mænd og feminister var af
hærdet stål og lugtede af beg og
armsved.
Dengang i 1999, hvor jeg

tog »Bessie« i øjesyn fra enden
af Frederiksgade, var glansen
gået af hende, som den var af
de rejsendes beskytter, helge-

nen Sct. Gertrud.
I henved 20 år havde »Bes-

sie« ligget på Ring-Andersens
værft, fordi ingenmere ville på

langfærdmed hende.Til sidst
måtte Peter Ring købe eller
ihvertfald indfri gælden i den
gamle, engelske dame. Så han

hang gennem to år på Anden
Verdenskrigs %ydende spærre-
ballon fraDet irskeHav.
Efter to krige, hvor den vidt

berejste tyske hær &k vabler
under fødderne ogMaleren
blev brændt af, kunne den frie
verden påny holde dampen
oppe til søs. Og så var det
natmed sletsejlskonnerter
og splittemine bramsejl og
sangen omKlabautermænd
om styrbord ret i øst.
Damp- og dieselmaskinerier

sejler de nye tider rundt i den
globale andedams oliekander,
som Skipper Frohn venligt i
sine sidste dages erindrin-
ger karakteriserede vennenHr.
Møllers tankskibe.
Vor fynske landsmand, Carl

Nielsen, sattemelodi på Jeppe
Aakjærs ord: »Der dukker af
diesel’enmin fædrene jord....«.

NIKKI ALFORD forklarede,
inden jeg heldigvis &k sagt
formeget på dansk, at hun
købte »Bessie« i 2001, tilbragte
seks lærerige år i Svendborg,
og derfor udmærket forstod
mit ønske om et lift til Frede-
riksøen.
-Du behøver hverken

spørge på engelsk eller spansk,
smiledeNikki venligt: Jeg har
lært dansk af skibsbyggerne på
Frederiksøen, afmine hu-
sværter på Strandvejen og af
tørstigemænd i »Kahytten«,
såe’ det....
-Men jeg sejler dig gerne til

Frederiksøen.Dog ikke her fra
LaGomera...!
Først til sommer, når »Bes-

sie« har lænset rigeligt af
engelske og tyske lommer, skal
hun til Svendborg og ha’ skiftet
nogle planker, og da får jeg et
lift til Frederiksøen.

PÅKAJEN i San Sebastian
faldt der enmasse gloser, der
&k den gamle skriverkarl til at
rødme på Svendborgs vegne,
thi hvad den 41-årige skibs-
redermed de store solbriller
fortalte omLouise, Jesper og
Peter Ring-Andersen og dynas-
tiets faglige habitus. Dét gjorde
godt helt ind i Sjælen. Ja, vi
skal længere ind.Vi skal helt
ind i Sindet.
Til glæden over at bo et sted,

hvortil folk kommer sejlende
fra Atlanten for at skifte kor-
setstivere på en 106-årig smuk
og vellignende dame.

Mere om »Bessie Ellen« på
www.svendborghistorier.dk

Kadut’ sejl’ mig over på Frederiksøen?

★ Den gamle dame, der tilbragte en snes år af sin alderdom i Svendborg, skal til sommer hjem fra La Gomera i
Atlanten for at få nye korsetstivere.

★ LIvet går i Ring på Frederiksøen. Her er det fjerde generations Peter
med femte generations Louise og Jesper – i etmiljø, der er lige til en vær-
dikupon for det gode liv i Cittaslowbyen.

AFMICHAELTHORBJØRNSEN

SVENDBORG: Nu kan de
kreative entreprenører selv
komme på banen med ønsker
til, hvordan Fremtidsfabrikken
Sydfyn kan hjælpe dem. I de
kommende dage inviteres der
til brainstorming-møder med
kreative entreprenører i de syd-
fynskekommuner- iSvendborg
&ndermødet stedden21.marts
kl 15.30 i Forskerparken i Kul-
linggade 31 E.
I projektet ”Fremtidsfabrik-

ken Sydfyn” er man i fuld gang
med at planlægge og udvikle
aktiviteter til gavn for kreative
entreprenører. Det er tre kvin-
der, der skal få tingene til at ske;
projektleder Susanne Linnet
Aagaard,uddannelseskonsulent
Hanne Raunsmed og projekt-
medarbejder Lene Eriksen.
Sydfyns UdviklingsSamar-

bejde (SUS) er initiativtager til
Fremtidsfabrikken,hvismålsæt-
ningen det er at skabe de bedste
vækstbetingelser forkreativeen-
treprenørerpåSydfynogøerne.
I de kommende dage inviterer

Fremtidsfabrikken til brain-
storming-møder med krea-
tive iværksættere i de sydfynske
kommuner Faaborg- Midtfyn,
Langeland, Svendborg ogÆrø.
- Vi vil gerne høre om ho-

vedpersonernes ønsker til ak-
tiviteterne i projekter og hvilke
udfordringer, det er, vi kan
hjælpe dem med at løse, siger
projektleder Susanne Linnet
Aagaard. Fremtidsfabrikken
skal lave uddannelsesforløb til
kreativeentreprenører,mentor-
ordning, iværksætterhuse med
netværksaktiviteter, workshops
og rådgivning – og ikkemindst
en virtuel sammenhængskraft
mellemdeltagere og aktiviteter.
- Det er vigtigt at slå fast, at

i Fremtidsfabrikken er kreative
entreprenører både nystartede
iværksættere og entreprenører,
derharværet igang i%ereår.Det
afgørendeer,atderpotentialefor
vækstogetønskeomudvikling,
siger Susanne Linnet Aagaard.
I Fremtidsfabrikken de&neres
en kreativ entreprenør som en
person, der arbejder innovativt
og udviklingsorienteret med
processer og produkter med
henblik på at drive og/eller ud-
vikle en virksomhed.
Noget af det allerførste,

der skal udvikles og planlæg-
ges er uddannelsesforløb til

de kreative entreprenører.
Uddannelserne omfatter inspi-
rationsture til kreative miljøer,
faglig emner, mindset udfor-
dringerog individuellecoaching
forløb.
- Vi har hyret nogle ekstremt

skarpe rådgivere til udvikling af
uddannelsesforløbene.Mendet
er lige såvigtigt foros, at få idéer
og ønsker fra de kreative entre-
prenører, sigeruddannelseskon-
sulentHanne Raunsmed.
Uddannelsesforløbeneskal sam-
mensættes, så det er muligt at
målrette delforløb mod hen-
holdsvis nystartede og veletab-

lerede entreprenører.
-Alleharbrug forkompeten-

ceudvikling, og under brain-
storming-mødernehar kreative
entreprenørermulighedfor selv
at være med til at udvikle deres
egen efteruddannelse, siger
Hanne Raunsmed.
Deltagelse i uddannelses-

forløbet for kreative entrepre-
nører er gratis, da projektet er
&nansieret af EU Socialfond og
regionaleudviklingsmidler.For
at sikre niveau og seriøsitet vil
deltagereblive screenet forudfor
optagelse.
-Deltagernes tiderværdifuld.

Derfor skal udbyttet af uddan-
nelsesforløbet kunne bidrage
direkte til udvikling af deltager-
nes virksomhed, siger Susanne
Linnet Aagaard.
Fremtidsfabrikken skal også

skabe bedre rammebetingelser
for iværksætteriogentreprenør-
skab.Der skerbl.a. gennemud-
dannelsesforløbforkommunalt
ansatteogerhvervsrådgivere.På
brainstorming-møderne kan
iværksætterne fremsætte deres
ønsker til, hvordan kommu-
nerne og erhvervsrådgiverne
kanblivebedretil athjælpedem.

Fremtidsfabrikkenvilmødedekreativeentreprenører

★ Lene Juul Eriksen, HanneRaunsmed og Susanne Linnet Aagaard (fra
venstremod højre) i gangmed planlægningen af de første aktiviteter.

★ Projektleder Susanne Linnet
Aagaard. FOTO:TIMK.JENSEN

Ollerup Efterskole præsenterer
en aftenmed den enestående
færøske sangerinde, Eivør
tirsdag den 29.marts. Eivør
Pálsdóttir akkompagneret
af sin egen guitar samt Blak
på keyboards, og de vil tage
publikummed på en rejse ind i
hendesmagiske univers. Eivør
har enmusikalsk udstråling
som tåler sammenligning
med Bjørk.Demusikalske
rødder stammer fra færsøke
kvad,men hun syner lige så
gerne jazz som folk, ethnopop
og klassiskmusik.Hendes
stemme er på en gang lys og
skrøbelig og samtidigmeget
kraftfuld.

Enestående
sangerinde

Svendborg-
historier

FORTALTAFBJARNEBEKKER

IVÆRKSÆTTERI:
Brainstormingmøde
med kreative iværk-
sættere i Svendborg



J.K. BOLIGUDSTYR

EXPERTEN I:
• DRAPERINGER
• GARDINER
• PLISSÉ
• LIFT

• LAMEL
• RULLEGARDIN
• PERSIENNER
• INSEKTNET

FORRETNINGEN MED 50 ÅRS ERFARING - DIN GARANTI

DE RINGER62 51 41 11VI KOMMER

J K BOLIGUDSTYRØSTERGADE 315900 RUDKØBING

GARDINER TIL
PRIVAT OG ERHVERV

JORDVARME TVP
VARMEPUMPER

systemgodkendt af Teknologisk Institut

B & V - bedre varme fra naturen

www.bedrevarme.dk

Tlf. 65 91 85 85
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Nu kan de kreative entreprenø-
rer selv komme på banenmed
ønsker til, hvordan Fremtids-
fabrikken Sydfyn kan hjælpe
dem.

I kommende dage inviteres
der til brainstorming-møder
med kreative entreprenører i de
sydfynske kommuner.

I projektet Fremtidsfabrik-
ken Sydfyn er man i fuld gang
med at planlægge og udvikle
aktiviteter til gavn for kreative
entreprenører. Det er tre kvin-
der, der skal få tingene til at ske
er projektleder Susanne Linnet
Aagaard, uddannelseskonsu-
lent Hanne Raunsmed og pro-
jektmedarbejder Lene Eriksen.

Sydfyns UdviklingsSamar-
bejde (SUS) er initiativtager
til Fremtidsfabrikken, hvis
målsætning det er at skabe de
bedste vækstbetingelser for
kreative entreprenører på Syd-
fyn og øerne. I de kommende
dage inviterer Fremtidsfabrik-
ken til brainstorming-møder
med kreative iværksættere i de
sydfynske kommuner Faaborg-
Midtfyn, Langeland, Svend-
borg ogÆrø.

”Vi vil gerne høre om ho-
vedpersonernes ønsker til akti-
viteterne i projekter og hvilke
udfordringer, det er, vi kan
hjælpe demmed at løse”, siger
projektleder Susanne Linnet
Aagaard. Fremtidsfabrikken
skal lave uddannelsesforløb til
kreative entreprenører, men-
torordning, iværksætterhuse
med netværksaktiviteter, work-
shops og rådgivning – og ikke
mindst en virtuel sammen-
hængskraft mellem deltagere
og aktiviteter.

- Det er vigtigt at slå fast, at
i Fremtidsfabrikken er kreative
entreprenører både nystartede
iværksættere og entreprenører,
der har været i gang i "ere år.
Det afgørende er, at der po-
tentiale for vækst og et ønske
om udvikling, siger Susanne
Linnet Aagaard. Noget af det
allerførste, der skal udvikles
og planlægges er uddannelses-
forløb til de kreative entrepre-
nører.

Uddannelserne omfatter
inspirationsture til kreative
miljøer, faglig emner, mindset
udfordringer og individuelle

coaching forløb.
- Vi har hyret nogle ekstremt

skarpe rådgivere til udvikling
af uddannelsesforløbene.Men
det er lige så vigtigt for os, at få
idéer og ønsker fra de kreative
entreprenører, siger uddan-
nelseskonsulent Hanne Raun-
smed.

Deltagelse i uddannelses-
forløbet for kreative entrepre-
nører er gratis, da projektet er
$nansieret af EU Socialfond
og regionale udviklingsmidler.
Fremtidsfabrikken skal også
skabe bedre rammebetingelser
for iværksætteri og entrepre-
nørskab. Der sker bl.a. gennem
uddannelsesforløb for kom-
munalt ansatte og erhvervs-
rådgivere. På brainstorming-
møderne kan iværksætterne
fremsætte deres ønsker til,
hvordan kommunerne og
erhvervsrådgiverne kan blive
bedre til at hjælpe dem.

{Torsdag den 17. marts kl.
16-18: Brainstorming møde
med kreative iværksættere hos
VUC,Havnepladsen 5, Rud-
købing - lokale 1 på 1. sal.

Fremtidsfabrikken
vil møde kreative
entreprenører

Lene Juul Eriksen,HanneRaunsmed og Susanne Linnet Aagaard godt i gangmedplanlægnin-
gen af de første aktiviteter. (Foto: Peter Baastrup)
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TØR DU FLYVE LIDT HØJERE?
FREMTIDSFABRIKKEN inviterer til brainstorming-møder med
kreative entreprenører både nystartede og dem, der har været i gang i
flere år. 
Fremtidsfabrikken skal lave mange forskellige aktiviteter, og vi vil gerne
høre dine ønsker til, hvordan vi bedst kan hjælpe dig med at udvikle din
virksomhed.
Du kan deltage i møder i de fire sydfynske kommuner:
Langeland: 
Torsdag den 17. marts, kl. 16.00-18.00. 
VUC Langeland, Havnepladsen 5, Rudkøbing.
Ærø:
Mandag den 21. marts, kl. 17.00-19.00. 
Rådhuset, lokale 2+3, Statene 2, Ærøskøbing.
Faaborg-Midtfyn:
Tirsdag den 22. marts, kl. 16.00-18.00. 
Faaborg Rådhus, kantinen 1.sal, Mellemgade 5, Faaborg.
Svendborg:
Onsdag den 23. marts, kl. 15.30-17.30. 
Forskerparken, Kullinggade 31 E, Svendborg.
Vi håber, du kommer 
Tilmelding til Lene Eriksen, tlf. 62 23 30 44 
eller lenej.eriksen@svendborg.dk
Du kan læse mere om møderne og Fremtidsfabrikken 
på www.fremtidsfabrikken.com 

SNEDKER- OG TØMRERMESTER

EDMUND 

RASMUSSEN
Tranderupvej 6 • 5970 Ærøskøbing
Tlf. 20 25 18 80 • 62 52 18 80

Alt indenfor tømrer-snedkerarbejde og restaurering

GRÆSVÆNGE 
SLAMSUGNING

v/ Keld Petersen · Græsvængevej 81

Tlf. 62 53 24 63
RENSNING AF SEPTICTANKE

KLOAKKER OG MINI RENSEANLÆG
HØJTRYKSSPULING AF DRÆN 

OG KLOAKLEDNINGER

Lendas Grill’er
Havnen, Ærøskøbing

Åbent ALLE DAGE fra kl. 11-19

Tlf. 62 52 10 48
HeleÅret

Hele

Året

3A.TRAFIKSKOLE ApS
Kørekort �l bil og mc
Nyt hold-opstart ul�mo april.

Kontakt
Allan Aaris på tlf. 62 22 11 88 / 20 11 72 16

Fremtidsfabrikken vil
møde de kreative 
entreprenører

Nu kan de kreative entrepre-
nører selv komme på banen
med ønsker til, hvordan
Fremtidsfabrikken Sydfyn
kan hjælpe dem. I kom-
mende dage inviteres der til
brainstorming-møder med
kreative entreprenører i de
sydfynske kommuner.

I projektet Fremtidsfa-
brikken Sydfyn er man i fuld
gang med at planlægge og
udvikle aktiviteter til gavn
for kreative entreprenører.
Det er tre kvinder, der skal få
tingene til at ske; projektle-
der Susanne Linnet Aa gaard,
uddannelseskonsulent Han-
ne Raunsmed og projekt-
medarbejder Lene Eriksen.

Sydfyns Udviklings-Samar-
bejde (SUS) er initiativtager
til Fremtidsfabrikken, hvis
målsætning det er at skabe
de bedste vækstbetingelser
for kreative entreprenører
på Sydfyn og øerne. I de
kommende dage inviterer
Fremtidsfabrikken til brain-
storming-møder med krea-
tive iværksættere i de
sydfynske kommuner Faa-
borg- Midtfyn, Langeland,
Svend-borg og Ærø.

»Vi vil gerne høre om ho-
vedpersonernes ønsker til
aktiviteterne i projekter og
hvilke udfordringer, det er, vi
kan hjælpe dem med at løse«,
siger projektleder Susanne
Linnet Aagaard. Fremtidsfa-
brikken skal lave uddannel-
sesforløb til kreative entre-
prenører, mentorordning,
iværksætterhuse med net-
værksaktiviteter, workshops
og rådgivning – og ikke
mindst en virtuel sammen-
hængskraft mellem deltagere
og aktiviteter.

»Det er vigtigt at slå fast, at
i Fremtidsfabrikken er krea-
tive entreprenører både ny-
startede iværksættere og
entreprenører, der har været
i gang i flere år. Det afgø-
rende er, at der potentiale for
vækst og et ønske om udvik-
ling«, siger Susanne Linnet
Aagaard. I Fremtidsfabrik-
ken defineres en kreativ en-
treprenør som en person, der
arbejder innovativt og udvik-
lingsorienteret med proces-
ser og produkter med
henblik på at drive og/eller
udvikle en virksomhed.

Noget af det allerførste,
der skal udvikles og planlæg-
ges er uddannelsesforløb til
de kreative entreprenører.
Uddannelserne omfatter in-
spirationsture til kreative

miljøer, faglige emner, mind-
set udfordringer og individu-
elle coaching forløb.

»Vi har hyret nogle eks-
tremt skarpe rådgivere til
udvikling af uddannelsesfor-
løbene. Men det er lige så
vigtigt for os, at få idéer og
ønsker fra de kreative entre-
prenører«, siger uddannel-
seskonsulent Hanne Raun-
smed.

Uddannelsesforløbene skal
sammensættes, så det er mu-
ligt at målrette delforløb
mod henholdsvis nystartede
og veletablerede entrepre-
nører.

»Alle har brug for kompe-
tenceudvikling, og under
brainstorming-møderne har
kreative entreprenører mu-
lighed for selv at være med
til at udvikle deres egen ef-
teruddannelse«, siger Hanne
Raunsmed.

Deltagelse i uddannelses-
forløbet for kreative entre-
prenører er gratis, da
projektet er finansieret af
EU Socialfond og regionale
udviklingsmidler. For at
sikre niveau og seriøsitet vil
deltagere blive screenet
forud for optagelse. »Delta-
gernes tid er værdifuld. Der-
for skal udbyttet af ud dan-
 nelsesforløbet kunne bi-
drage direkte til udvikling 
af deltagernes virksomhed«,
siger Susanne Linnet Aa-
gaard.

Fremtidsfabrikken skal
også skabe bedre rammebe-
tingelser for iværksætteri og
entreprenørskab. Der sker
bl.a. gennem uddannelses-
forløb for kommunalt an-
satte og erhvervsrådgivere.
På brainstorming-møderne
kan iværksætterne fremsætte
deres ønsker til, hvordan
kommunerne og erhvervs-
rådgiverne kan blive bedre
til at hjælpe dem.

Tlf. 21 78 11 38

Rengøring til private 
og virksomheder

Med venlig hilsen:

KIRSTEN CARLSEN

l Medlem af
Hjemmeserviceordningen.

Ærø
Service

Plads til alle
I Vestergade i Ærøskøbing
ligger den gamle skole med
friskolen i stueetagen og Ak-
tivitets Huset Ovenpå…
Ovenpå.!

Ovenpå? Ja det er et sted
med forskellige værksteder
og aktiviteter, hvor de nuvæ-
rende brugere har fået loka-
lerne stillet til rådighed af
kommunen.

Syværkstedet er fyldt op
med maskiner, borde og
stoffer, og malerværkstedet
har flere staffelier og store
vinduer så der er rigeligt
med  dejligt lys. I kælderen,
som undtagelsesvis ikke
kunne ligge OvenPå….? er
der et keramikværksted,
med sparkeskiver og ovn.

Der er et dansehold for
piger i alderen 6 til 10 år, og
et værksted med genbrugs-
materialer som hedder Re-
Mida.

Warhammer er et Fanta-
syspil som foregår i sit eget
univers og lokale, så man
ikke skal starte forfra hver
gang. Der er Strikkeklub om
torsdagen. Der er De 5 Tibe-
tanere som er en form for
yoga.  Der er ….hvis du har
en ide, så kontakt Huset.
Det er brugerne selv. som
opfinder hvad huset skal
bruges til og det er kun fan-
tasien og husets størrelse,
som sætter grænserne for

hvad der skal ske af spæn-
dende kreativiteter. 

Da det er kommunen som
stiller huset til rådighed er
det brugerne ( OS ) som selv
betaler for resten af driften,
til aktiviteten, såsom værktøj
materialer rengøring og op-
rydning. Det koster 150 kr.
om året at være medlem.

Der er selvfølgelig en
hjemmeside hvor du kan
blive mere klog på stedet og
dets mange muligheder på
www.aktivitetshus.mono.net
Der afholdes generalfor-
samling i foreningen Oven-
på, den 29. marts kl. 19.30 i
lokalerne Oven på friskolen
i Vestergade Ærøskøbing.   

Der er plads til alle.

Tlf. 62 52 11 85

LOKAL INDKØBSFORENING

• OK Fyringsolie.
• OK Diesel/smøreolie.
• Kosangas.
• Fast brændsel.
• Gratis kontokort

til dieselstander.

Kontortid: kl. 08.00-11.00

Spis rugbrød 
og kål
Traditionel nordisk mad
som havregryn, fisk, kål og
frugt gavner helbredet og
kan forlænge dit liv. Dan-
skerne spiser gerne og ofte
italienske pastaretter eller
krydrede asiatiske retter,
men der er god grund til at
holde fast i de nordiske spi-
sevaner, skriver viden-
skab.dk.

Det er først og fremmest
de seks sunde nordiske fø-
devarer: rugbrød, fisk, kål,
havregryn, rodfrugter og
frugt som æbler og pærer,
der har en gavnlig virkning,
siger forsker Anja Olsen
fra Kræftens Bekæmpelse,
som sam men med andre
forskere har fulgt 50.290
midaldrende danske mænd
og kvinders spisevaner i 12
år.

Ifølge undersøgelsen le -
ver vi sundere og længere,
hvis vi spiser de seks føde-
varer frem for en masse
pasta med olivenolie, hve-
debrød og andet Middel-
havskost. Især rugbrød og
kål er gavnligt. »Rugbrød
har et højt indhold af fuld-
korn, som er en væsentlig
del af en sund kost, og
rugen har i sig selv muligvis
nogle særlige sundheds-
fremmende egenskaber.   

Måske er vores daglige
fuldkornsrugbrød den al-
lersundeste del af vores tra-
di tionelle kost«, siger Anja
Olesen til videnskab.dk. 

(LNB)




