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Dansk som andetsprog D

Information om prøven i skriftlig fremstilling

Vi skal spise

”Skal vi ikke tage ud at spise?” Det spørgsmål stiller mange 
sig på en travl dag, hvor man hverken har lyst eller energi til 
at lave mad selv. 
Men er det ikke bedre, billigere og sundere at spise hjemme? 
Her kan familien samles om middagsbordet og få talt om 
dagens oplevelser uden afbrydelser. Børnene lærer bordskik, 
og hvordan man er sammen i en familie.
Eller er det bedre og mindre stressende at spise ude – for 
både familier og enlige? Så behøver man ikke at tænke 
på madlavning og opvask, men kan bare nyde maden og 
samværet med andre.
Der er dog også dem, der ikke har det valg. De er af 
forskellige grunde tvunget til at spise den mad, de får 
serveret.
Det er noget af det, du kan læse om i teksthæftet.

Du har 24 timer til at sætte dig ind i teksterne i hæftet.

Du bestemmer selv, om du vil arbejde alene eller sammen 
med andre.

Du må ikke tage hæftet med til prøven. 
I morgen klokken 10.00 får du udleveret et teksthæfte 
magen til det, du har nu.  Samtidig får du de opgaver, 
der hører til teksthæftet. Herefter har du 4 timer til at 
 besvare én af opgaverne. Du må kun bruge ordbøger som 
hjælpemiddel.
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Artikel

Stolte traditioner ved middagsbordet: 
Danskerne elsker at spise samlet

Familien Larsen fra Herlufmagle spiser aftensmad omkring køkkenbordet hver dag. 
Foto Kristian Brasen.

12. februar 2015. Af Niels Philip Kjeldsen

9 ud af 10 familier spiser sammen mindst fem gange om ugen. Det oprethol-
der idéen om en vellykket familie, forklarer ekspert. 

Når duften af aftensmad breder sig hjemme hos familien Larsen, bliver tv, tablets 
og computere sat på pause, før 10-årige Janus, 8-årige Nikoline og deres forældre, 
Dean og Linda, sætter sig til bords.

Hos familien Larsen er aftensmaden en vigtig del af familielivet. Et rum, hvor de 
knytter bånd1.

»Vi spørger ind til hinanden og taler om dagens oplevelser. Det er vigtigt at prio-
ritere familielivet, og som forældre er det en gave for os at bruge kvalitetstid med 
vores børn,« siger Linda Larsen og tilføjer, at der også er et element af opdragelse i 
de fælles måltider.

»Mine børn skal lære, hvordan man holder bordskik og sidder pænt. De skal 
vide, at det at være en familie handler om at gøre ting sammen.«

(…)

1 knytter bånd: får noget at være sammen om
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»Vi hygger os med det, børnene får smagt på tingene og lærer, hvor maden kom-
mer fra. Det er også vigtigt for mig, at de selv kan lave mad i stedet for bare at hente 
noget hos pizzamanden,« siger Linda.

»Børnene kan sagtens finde på at skrælle kartofler og gulerødder, uden vi ved 
det. Så står de der i køkkenet og er pavestolte1, når vi kommer derud for at lave 
aftensmad.«

Idéen om en vellykket familie

Familien Larsen er langtfra alene om at gøre en dyd ud af2 de fælles måltider. 9 ud af 
10 danske familier spiser sammen mindst fem gange om ugen, viser en undersøgelse 
fra Madkulturen, der er en selvejende organisation under Fødevareministeriet.

»Danskerne har historisk set værnet om3 det fælles måltid, og idéen om at være en 
vellykket familie knytter sig for rigtig mange til det at spise sammen. Det opretholder 
billedet af, at man er knyttet til hinanden som en familie,« siger Jon Fuglsang, der er 
madsociolog på Professionshøjskolen Metropol. 

www.sondagsavisen.dk

1 pavestolte: meget stolte
2 gøre en dyd ud af: gøre det til noget meget vigtigt
3 værnet om: passet på og bevaret

danmarkspisersammen.dk
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Digt

Mad

Åhh ja...

MAD!

Dejlig mad,

mad til alle, 

mad i store mængder,

mad der skal nydes.

Det sociale måltid.

Åhh ja...

MAD!

Varm og kold mad,

mad der smager,

mad der dufter,

mad der mætter.

Mad der stimulerer sanserne.

Åhh ja...

MAD!

Hurtig mad,

mad der er billigt,

mad der smager ok,

mad der bare skal ned.

Mad der er nødvendig.

Åhh ja...

MAD!

Fortryllende mad,

mad der er dyrt,

mad der ikke behøves,

mad der er bedst.

Maden med alle facetterne.

Åhh ja...

MAD!

Mad som en trøst,

mad der skal hjælpe,

mad der kurerer,

selv de mest dystre tanker.

Den nagende trøstespisning.

Af Kia K. Rasmussen, 2006

fyldepennen.dk
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Citater

Andre lever for at spise,  jeg spiser for at leve

– Sokrates (470 f.kr. - 399 f.kr)

Den letteste dag under en slankekur er den tredje 
dag, for da har man nemlig allerede opgivet den
– Kurt Grosskurth

Det første man taber under en 
slankekur er det gode humør
– Anonym

De fleste selvmord i Danmark 
begås med kniv og gaffel
– John Engelbrecht

Der findes ingen sandere kærlighed 
end kærlighed til mad
–  George Bernard Shaw  (1856-1950)

nordsprog.dk
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Klumme 

Det er fedt at spise ude

Af Kim Clausen

For en del år siden var jeg ude at få et glas vin med min barndomsven, Thomas. Vi talte 
om ’gamle dage’, og pludselig var klokken blevet mange, og Thomas foreslog, at vi fandt 
et sted, hvor vi kunne få noget godt at spise. ”Godt at spise?” indvendte jeg. ”Er det så 
ikke bedre at tage hjem til mig og lave noget mad? Det er både sundere, hyggeligere og 
billigere”. ”Der tager du helt fejl”, indvendte min gamle ven. ”Det er i dag blevet både bil-
ligere og sundere at spise ude”. Thomas arbejdede på det tidspunkt som en slags ekspert 
i fødevarekontrol i et ministerium, og da jeg bad ham forklare sig yderligere, kunne jeg 
godt se, han havde nogle pointer. ”De gode restauranter serverer mere vitaminrigt og 
sundt, end det er tilfældet med de fleste af de retter, vi laver derhjemme. Kvaliteten af de 
råvarer, vi kan finde i supermarkederne, er i flere tilfælde meget dårligere end det, som 
uddannede kokke på restauranter benytter,” fastslog min gamle ven blandt andet. 

Jeg har efterfølgende tænkt meget på det, Thomas sagde den aften. Og da jeg senere 
stiftede familie, lykkedes det mig at overtale dem til at spise ude jævnligt.

Der er således mange grunde til, at min familie og jeg elsker at spise ude. Vi nyder 
også at sidde sammen ved familiebordet i dagligdagen, men vi sætter alle større pris på 
de en eller to gange om ugen, hvor vi spiser ude. 

Vi finder gode og billige italienske restauranter eller miniburgersteder som Sliders, 
som serverer små kvalitetsburgere, tilberedt af udsøgte, sunde råvarer. Ungerne elsker 
det, og vi slipper for besværet med at lave maden og rydde op efter os.

Samtidig får vi nye indtryk, møder andre mennesker og prøver måske nye og for os 
ukendte madretter. Det gør alt sammen hverdagen lidt mere spændende. Har vi ikke alle 
brug for lidt inspiration udefra?

I gamle dage var den mad, man kunne få på de fleste restauranter, temmelig usund. 
Masser af fedtede burgere, kaloriefyldte fritter og lignende. I dag er udbuddet betydeligt 
større – og sundere. 

Mange mener godt nok, at det er både usundt og dyrt at gå ud at spise, specielt for 
børnefamilier. Men som før nævnt behøver det ikke at være usundt; vælger man de rig-
tige steder, er det meget mere sundt at spise ude end den hurtigt lavede lasagne eller 
spaghetti Bolognese, som mange familier serverer for deres børn. Og, ja. Det koster at 
gå på restaurant, men for det første er konkurrencen blandt spisesteder blevet så hård, 
at priserne har fået et ordentlig dyk nedad. Det er et spørgsmål om at prioritere, og jeg 
har – som de fleste middelklassefamilier – råd til jævnlige besøg på restaurant. 

For det andet er det såmænd også dyrt at købe ind i butikker, og for os sker der tit det, 
at vi må kassere forskellige madvarer, der har overskredet sidste salgsdag. I øvrigt er 
der efterhånden mange spisesteder, der støtter kampagnen ’Stop spild af mad’ og derfor 
udleverer de såkaldte doggy bags, som gæsterne kan tage deres madrester med hjem i. 
Den mulighed har vi benyttet os af flere gange, og på den måde har vi næste dag haft et 
let måltid hjemme.

Når vi spiser ude, bliver vi ikke fristet til at overspise, fordi vi spiser kun den portion, 
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der bliver serveret, og vi fristes ikke på samme måde til ’at tømme gryden’, bare fordi den 
står på bordet foran os.

Min familie og jeg har fundet et lille sted, som laver folkekøkken, som man også ser 
det i andre lande. Maden er fantastisk og lavet helt fra bunden. Menuen er sammensat i 
temaer, en dag er det asiatisk og en anden pæredansk. Man spiser det, der er. Folkekøk-
kenet er et lille sted. Det betyder, at gæsterne er nødt til at sidde tæt, og man kommer 
uundgåeligt til at tale med andre mennesker. Der er ingen, som sidder fordybede i deres 
egen mobil eller deres eget lille selskab. Der er heller ingen, som sidder og er ensomme 
og alene. Der er plads til alle, og maden er både velsmagende og til at betale.

Jeg ser ikke så meget til Thomas mere. Han har fået en høj stilling i et andet mini-
sterium og beskæftiger sig ikke længere med fødevarer. Jeg tænker ofte på ham og den 
indflydelse, han har haft på mig og min familie.

For han havde jo helt ret. Vi skal absolut ikke have dårlig samvittighed over at tage ud 
at spise.

fyldepennen.dk
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Artikel 

Restaurantbesøg og takeaway 
er blevet hverdag
Vi bestiller oftere mad udefra og går på restaurant. »Det er blevet en hverdags-
ting,« forklarer cheføkonom.

Lars og Helle Sommerlund med børnene Cenius, Halfdan og Vilas. Foto: Rune Johansen

2. marts 2017. Af Niels Philip Kjeldsen

Familien Sommerlund har netop sat sig til bords på Restaurant Bone’s i Esbjerg, 
hvor duften af burgere, spareribs og pomfritter blander sig med en summende lyd 
af samtaler på den fyldte restaurant.
 Lars og Helle har taget børnene Halfdan, Vilas og Cenius med ud at spise, og det 
gør de efterhånden tre gange om måneden.
 »Det er en hyggelig oplevelse som familie, og børnene kan godt lide at være med 
ude. Det fjerner også lidt stress fra en travl hverdag at gå ud at spise, for så skal man 
ikke stå og lave mad og vaske op,« siger Helle Sommerlund til Søndagsavisen, før 
hendes mand tager over:
 »Vi spiser i hvert fald mere ude nu, end vi gjorde før i tiden. Økonomien er mere 
til det nu, og man kan efterhånden få så mange rabatter, at det er lige så billigt som 
at lave maden selv,« siger han og fortæller, at de også besøger pizzeriaer, Burger 
King, Jensens Bøfhus og andre steder i og omkring Esbjerg.
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Omsætning i restaurationsbranchen
mia. kr.
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KØBENHAVNERE BRUGER FLEST
PENGE PÅ RESTAURANTBESØG
Kilde: Danmarks Statistik, opgørelse fra 2015

Månedligt forbrug pr. husstand (restaurant og takeaway):

Region Hovedstaden: 1096 kroner

Region Syddanmark: 676 kroner

Region Sjælland: 650 kroner

Region Nordjylland: 638 kroner

Region Midtjylland: 503 kroner

SÅ OFTE SPISER DANSKERNE ALENE

• 1 gang om ugen: 14 %
• 2 gange om ugen: 4 %
• 3-4 gange om ugen 1 %
• Ved ikke: 3 %

Kilde: YOUGOV FOR SØNDAGSAVISEN. 1012 SVAR

www.søndagsavisen.dk
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Artikel 

Dannelsen og fællesskabet 
foregår stadig ved spisebordet

Har I hørt,
hvad der er sket

ude i verden?

Husk at
sige tak
for mad.

Skal vi ikke
planlægge noget

hyggeligt?

Hvordan er
din dag gået?

Illustration: Rasmus Juul 

Af Lars Henriksen

Aftensmad sammen omkring et bord er en af de sidste bastioner for fællesskabet 
i familien. Og det er under pres. Men i Danmark holder vi stadig stand, viser ny 
måling
 Spisebordet hos familien Andersen i Rødovre ved København er lidt af en ba-
negård, især om aftenen. De fem familiemedlemmer kommer og går uafhængigt 
af hinanden, og hvis de alle er samlet til to aftensmåltider på en uge, har det 
været en god uge. Det har ikke altid været sådan, og 41-årige Maria Andersen 
ville ønske, at det var anderledes, men der er mange hensyn at tage. Som sy-
geplejerske har hun selv en del aftenvagter. Hendes mand har også skiftende 
arbejdstider som politimand.
 Deres to ældste drenge på 12 og 14 år har fået stadig flere fritidsaktiviteter, og 
især den ene, der er konkurrencesvømmer, er ofte væk. Kun den yngste på snart 
seks år er en måltidsmæssig konstant, men han har ingen at være konstant sam-
men med.
 ”Vi forsøger altid at spise så mange sammen som muligt,” forklarer Maria 
Andersen.

12
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 ”Enten ved at spise meget tidligt eller meget sent, men som regel spiser vi i 
hold. Kun tirsdage og fredage er vi meget ofte samlet, og så gør vi lidt ekstra ud 
af det. Men der er ikke det fællesskab hen over spisebordet, som jeg gerne ville 
have.”
 De forsøger at kompensere ved at spille spil sammen de fleste søndage og ved 
at tage oftere på ferie, end de ellers ville, men noget går alligevel tabt.
 ”Jeg savner roen til at nå helt ind til børnene og høre, hvad der rører sig hos 
dem. Jeg fornemmer også, at de mangler lidt forståelse for hinandens liv og der-
for ikke er helt så gode til at tage hensyn til hinanden, som jeg godt kunne tænke 
mig. Og så ville jeg ønske, at vi havde mere tid og ro til at tage snakkene om, 
hvad der sker ude i verden. I virkeligheden er det ret grundlæggende dele af 
deres opdragelse og dannelse, jeg synes, der går tabt,” siger hun.
 Havde Maria Andersen boet i England, Frankrig, USA eller de fleste andre 
lande, vi normalt sammenligner os med, havde hun ikke skilt sig ud. Et sigende 
eksempel er ny, britisk forskning offentliggjort forleden, der viste, at blot 27 pro-
cent af indbyggerne i London spiste aftensmad hver dag med dem, de bor med. 
Hver femte ejer slet ikke et spisebord.
 I Skandinavien og ikke mindst i Danmark ser det dog markant anderledes ud. I 
denne uge udkom den årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidspraksis 
fra Madkulturen, en selvejende institution under Miljø- og Fødevareministeriet. 
 
 (…)
 
Direktør i Madkulturen Judith Kyst går så langt som at kalde aftensmåltidet for 
”en af fællesskabets sidste store bastioner”. Og hun er overrasket over, hvor stærk 
bastionen stadig er i en moderne hverdag, hvor mange andre normer skrider. 
Eksempelvis bruger vi generelt mindre tid på at lave mad, de unges færdigheder 
er dårligere end deres forældres, og skærme fylder stadig mere på spisebordet. 
Når vi alligevel holder fast i, hvad god bordskik er, giver det en række mulighe-
der, for jo mere enige vi er om, hvad der er vigtigst, når vi spiser, jo nemmere er 
det at påvirke folk i retning af at leve sundere. (…)
 ”Det siger jo noget om det fælles måltids betydning,” siger hun. ”Og det for-
tæller, at her er et kraftfuldt redskab i forhold til at sætte ind mod eksempelvis 
ensomhed og den udbredte ulighed i sundheden. (…) Men kan vi styrke den 
næste generations normer omkring måltiderne endnu mere, kan det meget vel 
være med til at afgøre fremtidens sundhedsniveau.”

Kristeligt Dagblad. 26. januar 2018

13
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Novelle

Bløde Løg

"Så går den ikke længere, Gamle-Ole."
 Han sukkede. Duftede der af bløde løg? Nej, det var selvfølgelig øn-
sketænkning. Igen.
 Pigen smilede sødt og lagde den hvide plastikserviet ud foran ham på 
det lille bord. Så fjernede hun filmen1 fra hans tallerken og sagde:
"Se, hvor lækkert. Hakkebøf med løg og tilbehør. Spis nu din mad, 
Gamle-Ole!"
 Han nikkede i stedet for at sige, at han foretrak, at hun talte til ham 
som et voksent menneske. Han havde trods alt været rektor på et amts-
gymnasium og havde været vant til en vis respekt. I starten havde han 
insisteret på at blive kaldt Ole Magnussen, eller hr. Magnussen, men han 
blev træt af at påtale det. For det første nikkede de ivrigt for at give udtryk 
for, at de lyttede aktivt uden at være i stand til at huske det en halv time 
efter. For det andet var der så mange afløsere, der bare fik halve beskeder 
af afdelingslederen og gik fortravlede rundt. Han var Gamle-Ole2, eller 
i bedste fald Ole, her. Efternavn, uddannelse, titel, status – alt var sivet 
bort.
 Han havde været kendt for sin positive indstilling til moderne under-
visning og utraditionelle metoder. Han havde skrevet lærebøger og holdt 
foredrag om den særlige ånd, der herskede på hans gymnasium. Og her 
sad han så og måtte tåle et tåbeligt øgenavn. Tilmed ubegavet. Han havde 
aldrig spildt tid på et så intetsigende spil som banko. Øgenavnet kunne 
måske være morsomt, hvis man bare havde haft en at grine sammen med.
 De seneste år havde han mistet så meget. Jytte, huset og helbredet, 
det var alt sammen smertefuldt, men værst af alt var dog at miste sig 
selv. Han var blevet degraderet til et institutionsbarn3. Et vanskeligt et af 
slagsen, det mærkede han. Han vidste også, at han blev nødt til at holde 
igen, hvis han ikke skulle betragtes som en elev, man overvejede at smide 
ud på grund af dårlig opførsel. Bortset fra, at den eneste vej ud herfra 
var med fødderne først4 .
 Døren gik op, og hun stod der igen, venlig men bestemt. 
"Jamen, du har jo ikke rørt maden. Du skal altså spise."
"Ellers bliver du aldrig en stor dreng," mumlede han stille for sig selv. 
Hun rodede lidt og lavede en gaffelbid af lidt kød, som han vidste ville 

1 filmen: plastikfolien
2 Gamle-Ole: et udtryk man bruger i bankospil i stedet for tallet 90
3 blevet degraderet til et institutionsbarn: (her) blevet frataget sin værdighed
4 med fødderne først: når han var død
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smage som hakkede karklude, dertil en stump broccoli, han afskyede 
broccoli. Det hele toppet med lidt kolde, hårde ristede løg, der stammede 
fra en 2-litersspand med uendelig holdbarhed. Jo, han kendte menuen 
og følelsen i munden. Han kneb læberne sammen. Hun prikkede let med 
gaflen, og han simulerede et host. Hun forlod fornærmet hans værelse.
 Han var sulten, men stædig. Hvorfor skulle han fylde sig med sådan et 
måltid? Ernæringsrigtigt blev det kaldt. Diætister1 havde fanden skabt. 
Han ville foretrække en selleribøf med bløde løg frem for det, man kaldte 
for hakkebøf her. Der var gummiagtige enheder i, sikkert brusk og se-
nestumper, der satte sig fast imellem tænderne. Og så gav man gamle 
mennesker broccoli, der smagte bittert i stedet for ordentlige ting som fin 
hvid blomkål. Han tænkte ikke, at ernæringseksperterne ville gøre nar 
af folk, men dumme måtte de være, når de dryssede et par friturestegte 
hvidkålsstumper fra Bähncke2 over kødet i den tro, at voksne mennesker 
ville opfatte dem som løg.
 Hans mor kunne lave mad, og Jytte kunne – ja, de fleste husmødre 
lavede glimrende mad. Her på stedet havde de eksperter og økologi og et 
beboerråd, der udsendte månedsplaner med forskellige menuer. Alligevel 
smagte alt ens og havde en svag hørm3 af noget kunstigt. Der var ingen 
duft fra køkkenet, for der var ikke noget køkken. Der var en fabrik, der 
producerede fødeenheder for flere kommuner og et pakkeri. Modeller, 
der var direkte kopieret fra det gamle Aeroflot-catering4.
 Hvad skulle de halvkogte grøntsager gøre godt for, når kun få af bebo-
erne havde tænder, der kunne tygge dem? Han stak næsen ned i taller-
kenen. Plastikdækkeservietten og filmen, som assistenten havde pillet af 
og krammet til en bold, var det eneste, der lugtede af noget.  Han rodede 
i kørestolens hemmelige sidelomme og fiskede en pakke flødechokolade 
op. Den smagte ikke som Marabou gjorde i gamle dage, da de købte hele 
æsker ad gangen i Helsingborg. Men der var mere kakaosmag i choko-
laden, end løgsmag i de stegte 'løg' på den bøflignende genstand foran 
ham.
 Han mærkede den velkendte fornemmelse. Sult og savn. Mad og Jytte. 
Han var tom i både sjæl og krop. Rammen om hans liv nu var den etvæ-
relses bolig på den lange gang, dør om dør med andre stakler. Skiltet på 
døren var endnu en fornedrelse. Et stort 'Ole' med O'et ekstra stort og 

1 Diætister: personer, som vejleder om mad
2 Bähncke: virksomhed, som blandt andet laver ristede løg
3 hørm: lugt
4 Aeroflot-catering: mad, der bliver leveret til flyselskabet Aeroflot
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tilsat to prikker plus den glade mund. Som en smiley i myndighedernes 
kontrolrapport.

 Man kunne kalde personalet for humoristiske, man kunne bruge alle 
mulige pæne ord om alt, hvad de gjorde. Man kunne også sammenligne 
plejecenteret med grufulde1 flygtningelejre og steder, hvor mennesker 
dårligt nok har tag over hovedet, varme og føde. Men han kunne ikke 
fremmane2 den mindste form for taknemmelighed over en form for ly3, 
som nutidens samfund bød på. Han havde været et ordentligt menneske, 
ja en samfundsstøtte, og betalt sin skat punktligt. Dette var så samfundets 
tak. En slags reservat uden for den travle verden. Naboerne var demente 
og syge. Det var ikke muligt at få en god samtale med en fornuftig per-
son. Han rakte ud efter telefonen og tastede Williams nummer. "Ja, det 
er bedstefar. Har du tid? Er du på gymnasiet? Nå. Javel. Men altså, jeg 
ville høre, om du kommer forbi i denne uge? Der er et par småting, du 
gerne må købe med, du ved. Far overfører beløbet til dig – med hundrede 
kroner oveni, som vi plejer, for din ulejlighed4. Ja, undskyld, så ring til-
bage, når du kan."
 "Du har jo ikke rørt din mad."
 "Jeg er mæt. Tag det bare med ud til affaldscontaineren."
 "Du skal spise... "
 Hun rynkede på næsen og så sig undersøgende omkring. "Du har må-
ske haft besøg af dit barnebarn?"
 "Ja, han er en begavet fyr. Vi udveksler synspunkter, ordner verdens-
situationen plus det nære."
 "Hvad er det nære?"
 "Jamen, det er jo alt det, der giver livet værdi. Som for eksempel nød-
rationer – og bløde løg."
 "Javel så. Men du burde nu spise din mad."
 Da hun forlod stuen, kastede hun et hastigt blik på papirkurven. Han 
spekulerede over, om den sammenmaste indpakning fra slagteren kunne 
afsløre ham. Men det var også godt det samme, om den gjorde. Han 
havde vel stadig lidt handlefrihed.
 

Anne Hjælmsø. Fra novellesamlingen ’Det værste til sidst’ 2015

1 grufulde: uhyggelige
2 fremmane: få frem
3 en form for ly: (her) en bolig
4 ulejlighed: (her) dit besvær med at købe ind
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Bedømmelseskriterier

Den skriftlige prøve

Der lægges vægt på, at eksaminanden kan:
 a)  skrive i et overvejende korrekt og sammenhæn-

gende sprog
 b)  anvende viden om ordklasser, sætningsanalyse 

og sproglig karakteristik af tekster
 c)  skrive analyserende, diskuterende og kommen-

terende på et elementært niveau i forskellige 
genrer

 d)  svare relevant på opgavespørgsmålet i forhold til 
emne, målgruppe og medie

 e)  kommunikere nuanceret, klart og relevant.

Der gives én karakter.
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