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Lige så sikkert som fugle trækker mod syd ved efterårets afslutning, lige så sikkert er det, at Force
Majeure Tours - nu i Slagelse Vinklubs regi - drager mod Mosel for der at glæde sig over vin, stejle
vinbevoksede skråninger og behageligt ønologisk rejseselskab.  Atter bestod det velædige rejsesel-
skab af forventningsfulde personer fra Sjælland og Europas volumniøse Tarm, Jylland kaldet, som i
al fordragelighed stred sig mod Traben-Trarbach og Hotel Gonzlay i en novembernats sene timer.

Ak, i år var der næsten ikke flere fordomme vedrørende tysk vin, der skulle gendrives, men almin-
delig høflig smagning i kongeområdet for Riesling-druen er da heller ikke at foragte.

Atter i år ankom vi den årle morgen ved Mosels bredder, der var indhyllet i tæt tåge, og efter det
sædvanlige overdådige tyske morgenbord, en hastig, nødtørftig rengøring af øren og svælg,  duppen
med vand under armhulerne og andre kropsrundinger, begav det lidt søvndrukne selskab sig mod
Calmont regionen for at besøge Weingut Peter André i byen Ediger Eller. Normalt kan man altid
henvise til vidtløftige hjemmesider ved disse besøg, men vingårdenes hjemmesider ved Calmont
Schleife'n var ret mangelfulde. 

På Peter Andrés hjemmeside   http://weinhaus-andre.de/  får man da at vide, at hans marker på ca. 6
hektar er beliggende på sydskråningerne ved steil-hangene  Ediger-Eller og  Nehren. Peter Andre
dyrker fortrinsvis Riesling på sine vinmarker, men Peter André er også begyndt at dyrke rødvins-
druerne  Spätburgunder, Dornfelder og Domina ligesom flere andre vinbønder i Moselområdet efter
1988, hvor restriktionerne vedrørende druesorter blev ophævet i Tyskland.

Nu er det ikke for at bedømme hjemmesider i Mosel, at vi er kommet til denne vingård. Vi ville
smage underdejlig vin, og det kom vi til. Peter André producerer utroligt harmoniske vine, hvor syre

og restsukker går op i en højere enhed. Samtlige de
vine,  vi  smagte,  var  velafbalancerede  og den rene
nydelse at indtage. Ikke noget her med alt for frugtig
vin med citrus-noter - nixen, idél harmoni over hele
linien.  Det  mest  interessante  ved  besøget  var  dog
den lille lektion, tourdeltagerne fik i prissætning af
vin.  Peter  André  ligger  'det  forkerte  sted'  rent  ud-
skibnings- og transportmæssigt, så selv om hans vin
bare skreg af kvalitet, så er det umuligt for ham at
tage en højere pris for det han producerer. At tænke
sig, en flaske  Riesling Spätlese Trocken kan pro-
duceres/sælges for kun 4,80 € og en flaske Riesling

Auslese Trocken sælges for blot 6,50 €  - det er da urimeligt mageløst. 

Efter dette dejlige vinophold drog vi berige og velbeskænkte videre mod tourens tilsyneladende
højdepunkt rent smagsmæssigt. Dog gjorde selskabet et mindre ophold ved Bremmer Calmont for at
indtage medbragte kager og andet bagværk fra Sjælland og Jydskland. Som sædvanligt var der

http://weinhaus-andre.de/


quinder  med på  touren,  der  igen  var  så  begejstrede  for  vin,  at  de partout  ville  have  det  halve
skiferbjerg med hjem - men det er en anden historie. Hvordan det eller er at færdes på Bremmer
Calmont rent arbejdsmæssigt kan bedste anskueliggøres ved at henvise til  en seværdig monorack-
tur på YouTube fra Bremmer Calmont - https://www.youtube.com/watch?v=jL3YFbsEuN8

Meget  mod Force Majeure Tours principper  havde
tour-fatter indvilliget i at betale et 'smage-gebyr' hos
vingården Clemens Busch, og da diverse husbønder
havde fravristes deres hustruer adskillige megaskær-
ver  skifer,  begav vi  os  under  quindegråd  og -tæn-
ders gnidsel mod atter en dejlig vinoplevelse.  Cle-
mens og Rita Busch dyrker omkring 28 ha. vin næ-
sten udelukkende på vinbjerget  Pündericher Ma-
rienburg. Til en forandring er der ikke opgivet en
hjemmeside for Clemens Busch, da siden er under
ombygning. Søger man på Internettet, får man en del
utroligt  gode  artikler  om denne  producent  som fx
http://louisdressner.com/producers/Busch/

Grunden til at tour-fatter surmulende havde sagt ja til 'smage-penge' er den simple, at Busch-fa-
milien regnes for at være i den absolutte tydske producent-topklasse. Vinene fra  Clemens Busch er
meget frugtige, men ikke et orgie i citrus-noter, hvis man er bange for dette. Alligevel er der næppe
tvivl om, at vinene vil blive lidt 'rundere' om et par år. I Tyskland holder man da stadig på, at vine
skal være særdeles meget frugtige, og at de næsten ikke kan drikkes for tidligt. Penneføreren finder
denne opfattelse barbarisk og lidet klædelig for de fleste lette Moselvine, men sådan er der så me-
get; nogle ynder ungdommens brus i deres vine, andres søb skal tendere det nekrofile. Rita Busch,
der stod for vinsmagningen. oplyste os endvidere om, at man hos denne producent plukkede druerne
endog meget tidligt, netop for at opnå vingårdens særkende - den særdeles frugtige vin.

Uden at undertegnede ellers vil kaste sig ud i en vidtløftigt diskussion om de nutidige klimaforholds
indvirkning på vindyrkning i Mosel-dalen, så er det en kendsgerning, at én af de metoder, der an-
vendes i området for at undgå det forandrede klimas skadelige indvirken på druehøst og kvalitet, er
en meget tidlig høst. Har man lyst til at undersøge dette fænomen nærmere, kan man tjekke det i
den nedenstående særdeles interessante artikel http://www.moselfinewines.com/winemaking-in-the-
age-of-climate-change.php - dette skrift burde være pligtlæsning, ytrede den små Annette på touren.

Det, der også gør familien Buschs dyrkningsme-
toder   interessante,  er,  at  familien  konsekvent
har opkøbt parceller på Marienberg, når mulig-
heden bød sig. Dette har ikke medført,  at vin-
gården  er  gået  over  til  en  hæmningsløs  indu-
striel vinfremstilling. Marketingsmæssigt har fa-
milien fastholdt de 'stednavne/ortsweine', hvor det har været muligt. Herren i huset har også den
holdning, at Marienberg-navnet skal reserveres til en ganske lille del af det område, der mu kaldes
Marienberg,  så  det  er  ikke  kun  en  superproducent,  vi  havde  at  gøre  med,  men  også  en
handelsmand/-kvinde af Guds nåde. I øvrigt slap vi for den sædvanlige begrædelige historie om. at
det var næsten umuligt at få de potentielle arvingere til at overtage vingården. Tværtimod, for hos
familien Busch køber man stadig lystigt op af 'opgivne' parceller på Pündericher Marienburg. 

Da vi behørigt havde købt vores vin, eftergav  Rita Busch os 'smage-pengene'. Hun fortalte, at hun
var mere end træt af de busfulde af vinmennesker, der kom og smagte vingårdens vine, og når det
var sket, så kørte selskabet igen uden at have købt andet end et par flasker. Så er det. at man bedre
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forstår, at nogle producenter insisterer på at tage sig betalt for de par timer, de bruger på en frem-
mødt hob og den møjsommeligt fremstillede vin, de spenderer i samme anledning.

Efter dagens 'smagerier' begav vi os til Hotel Gonzlay samt den solide tydske landkost, hvor portio-
nerne er alt rigelige og et efterfølgende velfortjent natteleje. Herefter overgav en del af tourdeltager-
ne sig til Morfii åbne arme. mens andre igen prøvede at forstå
visdommen i de tyske vinetiketter og den tyske vin-klassifikation
ved at falde god og tryg søvn over disse internetsider:

http://www.wine-searcher.com/wine-label-germany.lml
https://en.wikipedia.org/wiki/German_wine_classification

Dog, lange nætter kortes da af forventningens og bordets glæder.
Efter æg, bacon, lækre  brötschen og andet godt var vederfaret al
verdens gang, begav det endnu mødige selskab sig mod Enkirch for igen at glæde sanseindtrykkene
ved vinens glæder og det storladne landskab.

Opvågning om morgenen ved Mosels bredder er altid en nydelse. Disen svøber sig ofte om bjerg-
skråningerne og flodprammenes dieselmotorer hummer blidt, adstadigt af sted mod Koblens eller
Trier. Når man samtidigt svælger i et overdådigt morgenmåltid, så kan et kun blive en af de mor-
gener, som éns Gud har udvalgt specielt til én. Dog denne tour var ikke kun tant og fjas - en langs
dags smagninger lå foran tourens deltagere.

Dagen startede hos vin- og sektproducenten  Immich-Anker –
http://www.mosel.net/home.htm Familien er angiveligt en af de
ældste vinbondeslægter i Mosel, og hævder. at deres slægt kan
føres tilbage til 1425 eller 18 generationer tilbage; en fra eller til
gør vel ingen sommer. I slutningen af 1800-tallet byggede fa-
milien  deres  nuværende  domicil  i  den  karakteristiske  lokale
blåskifer.  Her snakker vi om metertykke mure,  der vil  noget,
men da hjemstedet ofte bliver oversvømmet, skal der da også
noget til at holde vandets tryk. Men vi er ikke til sinds at be-
skrive muretekniske finesser her (under protest). Familien dyr-
ker deres druer på Eisbruch, Zeppwingert. Eschewingert og Steffensberg, alt i alt 3 ha..

Vinene fra Enkirch er nu engang generelt ganske underdejlige, slanke, frugtige lige nøjagtigt med
de forskellige citrus-, æble- og pærenoter en lækker Moselvin skal have med nette undernoter af
ingefær og krydderurter, ikke nogen smagseksplosioner, men altid harmoni mellem frugtsyre og

restsukker. Og i dette smags-regime befinder Immich-Anker sig da og-
så. Dejlige vine, der lige trænger til at få (sovet) lidt af de ungdomme-
lige nykker væk, så har man atter en himmerigsmundfuld at se frem til.

Vingården har specialiseret sig i sekt, ganske liflige, men penneføreren,
der er af den barbariske mening, at tydsk Sekt og Champagne kun er en
såre nødvendig ingrediens  i  en  Back Velvet  (Porter  og Champagne
sammenmixet efter tykke og behag), kunne blot istemme koret af vel-

tilfredse smagere på dette område

Besøget  hos  Immich-Anker  var  ganske underholdende,  da fader  og søn,  der  forestod  vinsmag-
ningen, var utroligt professionelle - i ordets bedste betydning. Der blev ikke kun snakket om de
smagte vine, men fader og søn helt selvfølgeligt var meget vidende om vin og vinens verden ikke
mindst. På vingården hyldes de økologiske principper, som næsten alle i dag går ind for, selvom
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man kan være lidt loren over påstande om, at alle  (europæiske) forsendelser er klimaneutrale: vel
næppe, det kræver en utrolig perverteret form for matematik at hævde noget sådant.

Men hvem er  jeg,  der  vil  håne  en  vinproducent,  der  har  bygget  sin  egen energiforsyning,  der
forsyner hele vingårdens produktion med den nødvendige el, og som hylder princippet om, at så
meget  som muligt  af  produktionsudstyr  og andre nødvendige remedier  til  vinproduktionen skal
være lokalt fremstillet - se så bliver der mening i begreberne.

Noget af det som penneføreren fandt lidet opbyggeligt, var det lille foredrag, vi fik om den seneste
dille i BRD, Oranger Wein. Denne vin er 'brygget' efter georgisk model. Dvs at de dyrkere, der 'har
set  lyset'  er  begyndt  at  producere  vin  efter  stenalder-
metoden. Dette foregår på den måde, at man graver en stor
ler-amphora (Querie) ned. Amphoraen fyldes derefter med
vinpulp = den pressede vinmost, kerner, skaller, og hvad vi
har. Metoden var også kendt i romertiden. Blandingen vild-
gærer så, indtil den er færdig, hvorefter der kommer en ora-
ngefarvet væske ud af det hele - efter Immich-Anker seniors
mening et totalt udrikkeligt stuff. Efter de oplevelser pen-
neføreren har med stenalderkost, tror penneføreren nu nok,
at  denne  vinfremstillingsmetode  bør  henvises  til  historiens  glemsel  samt  georgierne,  som også
skænkede os Stalin. Dog synes det,  som Immich-Anker anførte,  noget kunstigt,  at  smide et  par
tusinde års udvikling væk til fordel for en modedille. Immich-Anker firmaet er faktisk en ganske
illustrativ påvisning af,  hvad tradition er og ikke er,  så med den gamle franske socialists,  Jean
Jaures,  af  Immich-Anker  citerede  bon  mot,  afsluttes  referatet  af  besøget  hos  Immich-Anker:
”Tradition pflegen heißt nicht, die Asche aufzubewahren, sondern die Glut am Glühen zu halten."
oversat for dem, der er ubevandrede i den skjønne germanske tunge. ”At hylde traditionen betyder
ikke, at man bevarer asken, men derimod at man vedligeholder glødernes lød.”

I Enkirch fandt dagens første vinudbrud så sted. To tour-personer mente, at når man nu var lige ved
siden af Caspari - www.caspariwein.de/, så skulle man da være et skarn,
hvis man ikke benyttede sig af muligheden og sin førlighed for at købe
noget gutswein til en absolut rimelig penge. Begge udbrydere gjorde det ud
fra den forudsætning, at hvis en vinproducent producerer en anstændig god
'husvin', så kan man være næsten sikker på, at resten af produktionen en en
klasseproduktion, og denne karakteristik passer i den grad på Caspari.

En velfortjent pause fulgte efter  det utroligt  vellykkede besøg i  Enkirch,  men hvem er vi  tour-
deltagere, der kun visiterer en enkelt smage-oase, så dagens næste vineri var Weingut Louis Klein i
Traben-Trarbach - www.klein-wein.de/ 

Nu  ligner  det  da  næsten  en  tanke,  at  dagens  2
vinproducenter begge har en ganske imponerende
historie  bag  sig  rent  handels-  og  markedsføring-
mæssigt. Man glemmer alt for ofte, at Mittel-Mosel
omkring  forrige  århundredeskifte  var  et  utroligt
produktivt vinområde.  Familien Immich fx havde
opbygget en kæmpe vinforretning i Berlin, hvor de
forsynede de prøjsiske junkere og andet  godtfolk
med hvidvine. Virksomheden Louis Klein i Traben-
Trarbach  stod  for  det  meste  af  forsendelse  og
lagring  af  hvidvin  til  hele  Europa,  og  var  før  1.

Verdenskrig et udskibningsområde på størrelse med Bordeaux både i mængde og kvalitet.
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Således  belastet  med  historisk  tankegods  kunne tour-deltagerne  hengive  sig  til  Weingut  Louis
Kleins vinsmagning, der fandt sted i nye lokaler. Smagelokalet var dekoreret med møbler, reoler og
borde  fremstillet  af  de  gamle  bygningsmaterialer,  der  var  blevet  'til  overs'  ved  ombygningen -
smagfuldt og lækkert håndværk. Simpelthen en lækker ramme at smage vin i.

Vingården  dyrker  vinmarker  på  6  ha.  i  bl.a.
Trabener  Köningsberg, Trabener  Würzgar-
ten,  Wolfer  Goldgrube,  Kröver Steffenberg
og  Kröver  Paradis  etc..  Efter  producentens
egen  beskrivelse  fremstiller  huset  nuancerige
vine.  Bestemt  da,  men  penneføreren  var  ikke
helt  overbevist  ved  harmonien  mellem  frugt-
syre og residualsukker, og havde endvidere lidt
svært ved at bestemme Rieslingens sædvanlige
smagskendetegn. Måske var penneføreren bare
ikke vinøst motiveret den dag. Den smagte vin

var god, men da ikke lige hans smag - men det skal man da aldrig bebrejde vinproducenten.

Inspireret af snakken om Kröver Steffenberg og Kröver Paradis kom dagens andet vinudbrud. På
de sidstnævnte to marker fremtryller vinbonden  Martin Müllen -  http://www.muellen.de/weine-
besonderer-lagen.html alkoholiske drikke, så guderne må sig forbarme. Har man kun én vinsmag-
ning tilbage i dette korte jordeliv, så bør det foretages hos denne magiker. Desværre er han kommet
i kløerne på Parker, så Müllens vine har fået et lille (dog ikke ufortjent) skub opad, men når man
tager kvaliteten og opfindsomheden hos Martin Müllen i betragtning, så hans priser stadig latterligt
lave. Og så det gamle fif en gang til. Smager 'husets vin'/gutswein én, kan man være rimeligt sikker
på, at her er der skjøn vin at hente og smage fra de andre hylder. En 1 liter dejlig. tør Riesling kan
købes for skaldede 6,90 € hos Martin Müllen. Denne 'husets vin' kunne få én til at gøre vold på sit
hvidvinslager og overveje aldrig at drikke anden hvidvin.

Dagen blev afsluttet hos Gonzlay, hvor der under måltidet blev
talt om andre tider og fremtidige mål, mens tour-mutter ivrede
for et senere besøg i Trarben-Trabachs Unterwelt. Nu kan bare
ordet Unterwelt få det til at løbe koldt ned af ryggen på én af
bare kedsomhed, hvis man har oplevet lignende kældre andet-
steds her i Gudernes hjemstavn. Her er der tale om et kæmpe
underjordisk lagerkompleks, der i dag står delvist tomt, men for nu at fortsætte den historiske linie
kunne lagrene bestemt være et besøg værd, men hvorfor fæste lid til en mislibig pennefører, når
man  selv  yndefuldt  og  bekvemt  ved  hjemmets  arne  kan  udforske  vinkældrene  på  siten
http://www.unterwelt-ausflug.de/impressionen-keller.htm.

De sidste mange gange er sidste vinsmagning på Force Majeure Tours tur gået over Trier. Trier er et
under af en by, men efter tour-fatters mening havde byen nu slidt og opbrugt sin berettigelse, så
good-bye DOM, Kaiser og Barbara Thermen, Basilika, Römerbrücke og Reichgraf von Kesselstadt,
I må vist klare jer selv fra nu af, men vinene fra byen er da stadig til salg hos velvillige vinhandlere.

Men som misædere ofte hjemsøger deres åsteder efterføl-
gende, således også Force Majeure Tours. Hjemturen til
Hotel Gonzlay fra Trier gik over Longuish-Kirsch til en
af  tourens  ofte  besøgte  producenter,  Longen  Schlöder
http://www.longen-schloeder.de/. Tour-mutter ytrede ved
vor visit for 2 år siden, at husets vine ikke levede op til
dét, vi fik udskænket og smagt på ved vor første besøg
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på stedet, så med en underliggende trussel, lovede hun ”I'll be back.”

Longen Schlöder er i høj grad sin egen. Han dyrker med stor fornøjelse stedfremmede druer som
Chardonnay, Sauvignon Blanc, og/eller hvad han ellers synes, der lige passer forretningsmæssigt
her og nu. Han dyrker det meste af sin vin i Longuish, men har også nyplantet vinmarker i Ruwer-
tal for 3 år siden. 

Det er befriende dejligt at høre en producent, der går helt ind for, at hvad kunden vil ha', det skal
han få. Trenden med syrefattige (kælderdoktorerede) vine holder Longen Schlöder fast i  endnu,
simpelthen fordi denne vin bliver efterspurgt af hans kunder.

Siden vort første besøg har Longen-Schlöder udvidet med
en masse arkitekttegnede feriehuse i  den lokale  bygge-
skik.  Nu er  det  ikke byggesmag,  vi  skal  diskutere her,
heldigvis, men Longen-Schlöder er meget mere end vin-
producent, men læs vingårdens hjemmeside for dette.

Var Longen-Schlöders vine så tilbage på niveau igen. Det
mente det  meste  af  selskabet  da,  men det  kan da også
bare skyldes, at 2014 tilsyneladende har frembragt ganske dejlig vin (men bestemt også det mod-
satte). Dyrkning af druer i Mosel er blevet en vanskelig affære rent vejrmæssigt, men lad os lade
bekymringerne fare og skrive lidt om nogle af de vine, vi smagte.

I de sidste par år har Rivaner = den gode, gamle Müller-Thurgau drue, været det helt store dyr i
Åbenbaringen, når vi snakker om tysk vinsmag, helst så tør, at gummer snerper sig sammen og
mellemgulvet gungrer og vrider sig et par dages tid. Weißer Burgunder = den tyske udgave af Pinot
Blanc, har dog også fået lidt af en renæssance de sidste par år. Longen-Schlöders Weißer Burgunder
er da glimrende, men så heller ikke mere, men igen, som de venlige tydskere siger – preiswert.

Derefter fik vi skænket en Riesling fra Ruwer-dalen. Stokkene var plantede for 3 år siden, og det
var allerførste høst vi smagte. Det var en ganske dejlig vin, men nu nok lidt tynd i koderne endnu,
så det er en af de vine jeg, meget mod min vilje, vil drikke ung. Og så gik det ellers slag i slag,

mens vi diskuterede det betimelige i, at EU blander sig i, hvad
der  må  stå  på  flaskerne.  Man må  fx  ikke  reklamere  med,  at
flaskens indhold er en førstegangs presning, så i stedet 'tvinges'
producenterne til mere eller mindre begavede sproglige øvelser,
besynderligt.

Vinene var bestemt ganske dejlige og af høj kvalitet, men især
skal Longen-Schlöders Chardonnay nævnes.Druen er modnet en
barrique, dvs. i fade på 225 liter. Dette skulle medvirke til at fa-

dets  taniner  og  egesmag  skulle  afsmitte  på  vinen.  Normalt  er  penneføreren  arg  modstander  af
oversøisk plunk a la Chardonnay med tilsatte egesmag, men han er begyndt at sætte pris på nogle af
de  europæiske Chardonnay'er,  her  i  blandt  den vi  smagte.  Den ønskede tilstand som beskrevet
ovenfor, kom diskret frem i denne vin, så det var en behagelig overraskelse her i Riesling-land. I
øvrigt er barrique.metoden ved at vinde frem stille og roligt på hvidvinens område her i BRD.

Men hvor længe var Adam i Paris, så efter vi igen var blevet begejstret over Rieslingerne ”Der
Moderne” og ”Rebflirter'en” begav vi os velfornøjede over vinenes kvalitet på smagestedet trøstigt
mod Gonzlay og det afsluttende festmåltid.

Her mangler der aldrig en ekstra bid, for jeg mistænker tydsken for aldrig mere at ville sulte, så vi



fik til maveskindet skreg om nåde, og vi smådvaske - i al gemytlighed forstås - lod os vederfare
atter  en vinsmagning hos Gonzlay,  Nu skal man ikke være uforskammet,  når folk stiller  sig til
rådighed med deres anprisninger, men der er ved at opstår et særegent ritual omkring smagningerne
hos Gonzlay.  Vi ved at  hovedparten af selskabet kun køber 'Der Himmlische'  og til  nød husets
'Korporal'-vin. Men starten er altid munter, der hvor Manfred endnu kan koncentrere sig. Men så
mister værten stille og roligt interessen for Tour-selskabet, henvender sig næsten kun til de andre
smagegæster, så efterfølgende går seancen sådan lidt skævt og afsluttes tamt, men sådan er det da
med gentagelsens glæder; dem får man hurtigt nok af.

Således forløb da denne tour, og tilbage var kun at begive sig mod de hjemlige strande i rimelig god
ro og orden efter det obligatoriske 'Gruppebillede med damer'. 

Selvfølgelig  var  der de obligatoriske stop på motorvejen,  hvor
visse i uskøn blasfemi afprøvede om deres Gud stadig holdt af
dem. Denne gang tror penneføreren, at det var slut med gudelig
kærlighed, for vores middag blev afviklet i et motorvejspalads,
hvor ingen af restauranterne var særligt  interessere i at betjene
publikum i almindelighed og os i særdeleshed. Det måltid, vi fik
ud af det,  viste penneføreren,  at  hans Gud ikke mere var ham

huld, men når man nu har frådset i god vin en tre dages tid, er dette af mindre betydning, især fordi
vi nåede Plagelse i rimelig hel tilstand på den normerede tid, så nu hvor vinlageret igen er fyldt
rimeligt op, sætter penneføreren sig stille ned og venter på atter en tour.

Nedenunder ses turens Turens tålmodige deltagere i skjøn samdrægtighed med Manfred og Heidi i
midten af løjerne

Og til de tålmodige, der kom hertil, en lille gåde fra Louis Klein  - Hvad er et Wasserschloss?

a. En stor bygning, der ligger ved flodens bred?
b. En bygning, der ofte oversvømmes?
c. Et stort vinlager ved floden, der spæder vinen op med vand?

Rigtigt gættet – alle svarene er rigtige


