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Om oss
Dramatens Vänner är en ideell och partipolitiskt obunden förening vars 

främsta syften är

• att ideellt stödja och främja intresset för teaterkonsten i allmänhet
• att stödja intresset för Kungliga Dramatiska Teaterns verksamhet i 

synnerhet
• att stimulera och fördjupa den enskilde medlemmens upplevelse av 

och kunskap om teater

Redaktör: Christina Ruhnbro (CR) och Torbjörn Wahlstedt (TW)  
Layout: Thomas Hultgren  
Omslag: Teatro Olimpico, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Utan att bli en riktig gnällspik bara kon-
stateras att det är inte helt lätt att försöka 
få ihop en liten tidning till våra med-
lemmar, när verkligheten är så oviss som 
den nu är. Och som förändrar sig stup 
i kvarten. Ena dan 50, andra 300, sen 8 
och till sist ingen. Dramaten stänger till 
årsskiftet. Sen får vi se. 
Dock utöver lite smått och gott, har vi ett 
par nyheter att förmedla. Den första syns 
redan i det du håller i handen, Dramat-
ens Vänners Tidning nr 4. Ett nytt for-
mat, lite mindre, lite bekvämare och lite 
modernare. Tyck gärna till.
Den andra är vårt nya – kommande – 
medlemskort som nu anpassar sig till den 
digitala värld som är dagens verklighet. I 
detta nummer informerar vi om hur det 
går till.
I övrigt. Håll avstånd och håll ut. 
Det är det som gäller nu. I skrivande 
stund… 

CR

I skrivande stund…

Inställt 
100-årsjubileum

Scalateatern skulle inlett årets höstsäsong med 
premiär på en nyskriven Scalarevy. Med den 
ville man påminna om att teatern startade 
som en revyscen för drygt 100 år sedan och var 
sådan under många år. Covid-19 satte dock 
käppar i hjulen för den nya Scalarevyn. För 
att kunna spela inför publik ändrades teater-
salongen så att det blev färre sittplatser och 
rekommenderat avstånd mellan platserna. Men 
då restriktionerna skärptes tvingades teatern 
stänga helt.

 – När premiären av Scalarevyn kan äga rum är 
ovisst, säger regissören Michael Lindgren. Tills 
vidare har vi skjutit upp den till början av nästa 
år. Men allt beror givetvis på hur det kommer att 
vara med Covid-19 smittan då.
– Vi började repetera på sensommaren och trod-
de att vi skulle kunna ha premiär i mitten av sep-
tember. Men det fick vi skjuta upp. I det längsta 
försökte vi tänka positivt och konstruktivt och 
anpassa oss till gällande rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten om hur många människor 
som fick vara samlade i en allmän lokal.

Fortsättning på nästa sida

Tipsa någon om oss!
Dramatens Vänner är föreningen för dig som är 
road av teater och scenkonst.
Som medlem får du rika möjligheter att fördjupa 
din kunskap, upplevelse och ditt intresse för teater.

Med undantag för större delen av 2020, har 
föreningen sedan starten 1999 varje år anordnat 
flera paneldiskussioner och teatersamtal kopplade 
till aktuella föreställningar, och arrangerat tea-
terresor till scener både i Sverige och utomlands. 
Den delen av verksamheten återupptas så snart 
det låter sig göras, liksom erbjudanden om rabat-
terade biljetter till olika föreställningar. I väntan 
på att det åter blir tillåtet att ha publik, är teater-
caféerna med hemlig gäst en gång i månaden 
digitala via en länk som går ut till alla med-
lemmar. Och även om det inte funnits aktuella 
föreställningar att skriva om, ger vi som vanligt ut 
vår tidning som kommer hem till medlemmarna 
4 gånger om året.

Tipsa dina teaterintresserade vänner om att vi 
finns. Vi behöver bli fler, och vet att det är många 
som verkligen uppskattar vår verksamhet.

Henrik Dorsin, Johan Ulveson och Vanna Rosenberg. Foto: Stina Stjernkvist, SVT
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På Dramaten Play går det fortfarande att se 
Utvandrarna, Idioten och Liv Strömquist tänker 
på dig!. 

Nytt på alla sätt, inspelad i oktober, är en läsning 
med Dramatenskådespelare av pjäsen Sista drop-
pen. Belarus(sia), av Andrej Kurejtjyk. Den första 
månaden av det man hoppades skulle vara den 
belarusiska revolutionen skildras genom sju män-
niskor.
Där finns också avsnitt ur några olika Perfor-
mance Lecture. Och ur We hear you – Greta 
Thunbergs tal där Dramatens stora scen i början 
av detta år fylldes av statister, inklusive denna 
tidnings redaktörer.

– Eftersom restauranger fick ha öppet om gäster-
na satt på rekommenderat avstånd från varandra 
så kunde ju vår teatersalong göras om så att delar 
av den blev som en restaurang, resonerade vi. 
Istället för de 545 åskådarplatser som normalt 
finns så kunde vi som restaurangmiljö ta emot en 
publik på 228 personer, några sittande vid bord 
för två och några vid bord för fyra. Vid borden 
skulle förbeställd mat och dryck serveras. Vi hade 
redan en restaurang i teatern och sedan flera år 
tillbaka serveringstillstånd för hela lokal. Bara 
sällskap som antogs tillhöra samma hushåll eller 
närmaste krets skulle få sitta tillsammans.  
Publikvärdar skulle visa in besökarna till deras 
platser och se till att det inte uppstod någon 
trängsel och att besökarna höll rekommenderat 
avstånd. Det skulle bli en trivsam och festlig miljö.
På scenen skulle det bli en hyllning till revykonsten, 
så som den visats på Scalateatern under många år-
tionden. Från 20-talet och i synnerhet under 40- och 
50-talen då den hade sin höjdpunkt.
Första akten på vår jubileumsrevy kan ses som en 
lektion om revyn som genre med dess olika moment: 
sketcher, musik, sång och dans, och en påminnelse 
om kända revystjärnor och revynummer från förr.
I akt två befinner vi oss i nutid. Det börjar med 
en parodi på Pekingopera och sedan blir det ett 
sydamerikanskt präglat nummer om Corona-krisen. 
Där skämtar vi om det som vi ser som komiskt 
och motsägelsefullt i våra myndigheters och 
politikers försökt att hantera situationen.     
Texterna till revyn är skrivna av Henrik Dors-
in. Han är själv med som skådespelare i flera av 
numren. Övriga medverkande är Johan Ulveson, 
Vanna Rosenberg, Louise Nordahl och Klas 
Hedlund (operasångare). I ensemblen ingår även 
musiker och dansare.
I slutet av oktober spelades tre provföreställningar med 
publiken sittande vid småbord. Men sedan kom nya 
och skärpta restriktioner från Folkhälsomyndigheten 
beroende på den ökade smittspridningen. 
– Och då fick vi stänga teatern och vi vet inte 
när det kan bli premiär för revyn.Vi är i samma 
situation som andra teatrar och arrangörer av 
kulturevenemang. Att hela branschen är hårt 
drabbad och helt nedstängd tills vidare är väl 
känt. Men olika arrangörer har olika villkor nu i 

Coronatider beroende på olika ägarförhållanden. 
Scalateatern är privatägd och Henrik Dorsin och 
Michael Lindgren är två av fyra delägare sedan 
2014. Man har ingen fast anställd ensemble utan 
hyr ut teatern till olika fristående produktioner 
eller initierar olika uppsättningar som man  
anställer personal för. För de yrkesgrupper som 
är kontrakterade för jubileumsrevyn har det 
blivit en period av arbetslöshet och naturligtvis 
ett kännbart inkomstbortfall nu då det inte kan 
spelas teater. Flera har tagit tjänstledigt från fasta 
tjänster på andra kulturinstitutioner för att kunna 
medverka. För Scalateatern är det mycket bekym-
mersamt, som inte har några statliga anslag. Det 
gäller att begränsa kostnaderna till ett minimum, 
de anställda har gått med på att skära ner sina 
löner ordentligt tills vidare. 
– Vi är entusiastiska och glada över revyn som vi 
skapat tillsammans och har gång på gång laddat 
för att börja spela den inför publik. I det längsta 
har vi försökt att hålla humöret uppe men nu är 
stämningen rätt betryckt. Självklart är vi mycket 
besvikna över att måsta skjuta upp premiären,säer
-I mellantiden mellan de olika restriktioner och 
rekommendationer som lämnats från myn-
digheter och från politiskt håll för att begränsa 
smittspridningen har vi i ensemblen försökt att 
muntra upp oss själva och göra något positivt 
genom att skapa en humorserie för TV som heter 
Premiärdatum oklart (finns att se på TV play). 
Det är en skruvad version av teaterns verklighet 
och livsvillkor nu i Coronatider. Författare är 
Michael Lindgren och Björn Edgren. Sex avsnitt 
har sänts hittills och fyra kommer att visas efter 
julen.
– Jag är stolt över Scalateaterns sätt att kämpa 
sig genom krisen och våra försök att vända mot-
gångarna till kreativitet. Där medverkar alla våra 
personalgrupper, vi försöker överleva och vara 
positiva och kreativa, summerar Michael Lindgren.

Gunilla Lockne

Fortsättning från föregående sida

Smittsäkra 
föreställningar

På Kulturhuset Stadsteatern Play är det gott om 
teatersamtal. Bland annat talar teaterchefen Maria 
Sid och regissören Sissela Kyle om det 60-årsju-
bileum som det inte hinner bli mycket av innan 
2020 är slut.
Kristina Lugns Rut och Ragnar med Meta Velander 
och Ingvar Kjellson går fortfarande att se.
Liksom några soppteaterföreställningar: Exem-
pelvis ”minimusikalen” Den allvarsamma leken, 
med förra chefen Albin Flinkas, och Den sista 
kabarén av och med den nuvarande Sara Jangfeldt 
och Andreas T Olsson.         
SVT erbjuder inte när detta skrivs riktigt samma 
överflöd av filmade teaterföreställnngar som i 
våras.
Men det går att se Madame Bovary från Folk-
teatern i Göteborg i fjol. Och Dido och Aeneas, 
av Henry Purcell, från 2009 med Malena Erman 
som Dido.
Liksom några äldre Dramatenuppsättningar: 
Idlaflickorna (1993) med Sif Ruud och Birgitta 
Valberg, Och ge oss skuggorna (1991) med Max 
von Sydow och Margaretha Krook, Markisinnan 
de Sade (1989) med Stina Ekblad och Anita Björk, 
VD (1987) med Ernst-Hugo Järegård,  
Skuggpojkarna (1999) med Michael Nyqvist och 
Shanti Roney, Tribadernas natt (1975) med  
Ernst-Hugo Järegård och Anita Björk,  
Bildmakarna (1998) med Anita Björk och Elin 
Klinga. 
Den girige (2010) med Johan Rabaeus plockas 
bort efter 12 december.
Inga Landgré, som spelat på de flesta scener – 
inklusive i fem Dramatenuppsättningar – och 
hade huvudroller i första långfilmerna av både 
Ingmar Bergman och Nils Poppe, porträtteras i 
Om Inga av yngre kollegan Fanny Risberg under 
en resa till Grekland.
Gun Jönsson regisserade på Dramaten under 70- 
och 80-talen, där hon inledde med Bernardas hus 
(1974) med Karin Kavli. Jönsson porträtteras i 
Kaos är granne med Gun.
Tom Alandhs film om Bergmans hushållerska 
ligger kvar ett tag till.
Och den som inte hunnit se Andreas T Olssons 
Kulturbärarna kan glädjas åt att den fått förlängt 
fram till 1 april. 

TWÅsa Wikforss i Performance lecture: Om sanning. 
Foto: Dramaten.

Liv Strömquist tänker på dig. Foto: Dramaten
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På ljud-
promenad 
med doktor 
Glas

Krister Henriksson, Foto Dramatens bildarkiv

I väntan på debatt

”Hjälp sökes” (2013) blev den näst sista pjäs som 
Kristina Lugn scensatte.
Det var tänkt att Dramatens Vänner i november 
skulle genomfört en paneldebatt om föreställnin-
gen på Orionteatern med regissören Lars 
Rudolfsson och skådespelarna Johan Ulveson, 
Magnus Roosmann och Sofia Pekkari.
Men i dessa pandemiska tider går som bekant det 
mesta inte att genomföra.
Här ändå en påminnelse om en av de mer egenar-
tade föreställningar som spelats här i landet, med 
några lysande Kristina Lugn-formuleringar:

”Att va’ människa är ett  
skrämmande uppdrag.”

”Jag fick tusen kubikmeter mörker i  
morgongåva. Då borde jag också  

fått bli kompositör.”

”Vi kanske ska gå och hänga oss 
– eller gifta oss.”

”Förståelse är för veklingar, tycker jag. 
Människan har alltid varit och bör förbli 

ett mysterium.”

John Ulveson, Foto Dramatens bildarkiv

Har det nånsin hänt förr? Att en föreställnings längd 
mäts i kilometer och inte i timmar och minuter. 
Frågan kan ställas när det gäller Hjalmar Söder-
bergs Doktor Glas. Svaret är i alla fall ungefär 5 
kilometer om man väljer en ljudpromenad med 
Krister Henriksson. Dr Glas själv går bakom 
och berättar om platser där romanen utspelar 
sig och vi stannar till vid vissa platser i Stock-
holms innerstad.

Hur det går till? Om man har en iPhone laddar 
man ner appen ”Promenad” i AppStore eller sök-
er efter en ”Promenad Doktor Glas” i AppStore. 
Promenaden/föreställningen kostat 59 kronor. 
Och i slutet av oktober hade mer än 800 teater-
intresserade vandrat i doktorns fotspår.
Man behöver en smartphone, hörlurar och bra 
skor. Appen har en inbyggd karta och längs vägen 
och vid vissa GPS-punkter får man höra Doktor 
Glas läsa ur sina dagboksanteckningar.
Promenaden startar vid Bondeska Palatset i 
Gamla Stan. När man är där, öppnar man appen 
och berättarrösten i hörlurarna guidar dig vidare. 
På kartan ser man hur man ska gå. Man går i sin 
egen takt, när man vill och hur många gånger 
man vill.
Promenaden slutar vid Klara kyrka. Och är som 
sagt ca 5 kilometer lång. Mätt i tid ungefär en och 
en halv timme – men man går ju hur fort eller 
sakta man själv vill.
Krister Henriksson har förkroppsligat Doktor 
Glas hundratals gånger, sen premiären på Vasa-
teatern 2006 och även turnerat internationellt 
med denna enmansföreställning. Sen 2011 på 
Dramatens Stora scen. Själv såg undertecknaren 
den en sommarkväll i Ystad.

CR
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Den store skådespelaren Sven Wollter gick nyli-
gen ur tiden, ett av ”coronans” många offer. 
För de flesta av oss tillhörde han dem som ”all-
tid” funnits. 
SVT har påpassligt lagt ut – eller länkat till det 
som redan fanns i Öppet arkiv – ett stort urval 
av tv-serier, intervjuer och lite tv-teater:

Ann Victorin tog ett timslångt helhetsgrepp 
häromåret, för Sven Wollter – 65 år på scenen.
Mästaren är en serie inledd så sent som i våras. 
I ett av hittills 15 program  talar Wollter om sin 
erfarenhet efter hundra roller. Bland övriga kul-
turarbetare som medverkar finns Stina Ekblad, 
Suzanne Osten och Pernilla August.
Raskens (1976) och Hemsöborna (1966) är 
självklart tillgängliga. Liksom ett samtal med 
Anna Hedenmo i serien Min sanning (2014).
Att Kallocain blev en tvådelad miniserie 1981, av 
Hans Abramson, hade jag glömt. Helena Brodin 
gjorde den andra huvudrollen.

Hemsöbon som blev 
häradshövding

Däremot minns jag Husbonden – piraten på 
Sandön (1989). Det var där Wollter för första 
gången var Helena Bergströms pappa.
Att han även var Maria Lundqvists pappa, i Sally 
(1999), har ingen glömt.
I Charlotte Löwensköld och Anna Svärd (1981) var 
han Brukspatron Schagerström.
I Bengt Bratts ”tv-spel” (terminologin var annor-
lunda då) om dåtidens svenska militärvardag, 
Exercis (1968), spelade Wollter Fänrik Alm – i 
Lars Löfgrens regi.
Och så finns självklart ett urval Lars Molin: Den 
tatuerade änkan (1998), Ivar Kreuger (1998) och 
Tre kärlekar (1989-91). Så länge wallenbergare 
kommer att erbjudas på menyerna kommer vi ägna 
en tanke åt Wollters gestaltning av Häradshövdingen 
med den speciella magen.
                                                                                                                           

TW

Satt och bläddrade bland bilderna i mobilen. 
Och började minnas en italienresa för några år 
sen. Och fann en teater. Nämligen…
…Teatro Olimpico, en märkvärdig teater i 
Vicenza, norr om Venedig. Mirakulöst har den 
trots krig och annat elände som drabbat trak-
ten, överlevt i 400 år. Mycket är spektakulärt 
med denna teater. Arkitekten var renässansens 
store arkitekt, Andrea Palladio som inspirerade 
kommande arkitekter i århundraden framåt. 
Denna teater är alltså den äldsta överlevande från 
renässansen och ritades 1580, samma år som 
Palladio dog.
Och märkvärdigast – det är den allra första teater 
som fick tak!
Palladio – och hans fullföljare – gjorde alltså en 
inomhusteater i stället för en öppen halvcirkelfor-
mad amfiteater.
Olimpicos teatersalong är elliptisk, ganska stor 
och med en kuliss som skildrar en stadsvy. Det 
är en fasad med fem öppningar genom vilka man 
ser staden genom en triumfbåge och ser bl a sten-
skulpturer föreställande donatorerna. 

Reseminne: När 
teatern fick tak!

Teatro Olimpico Foto: Christina Ruhnbro

Teatern är byggd i ett övergivet fort och fängelse.
Den invigdes några år efter Palladios död med 
Sofokles Kung Oidipus.
Väl värd ett besök – liksom andra Palladiominnen, 
framför allt Villa Rotonda. Vilken är förnämligast? 
Den senare eller Teatro Olimpico. Därom tvista 
de lärde.
Båda väl värda en resa  – när man nu kan börja 
resa igen!

CR

SVT Sven Wollter - 65 år på scenen 2018.  Foto: Sven-Åke Visén/SVTTeatro Olimpico, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
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Förra hösten firade Helena Seth tioårs-
jubileum med Dramaten& – initierat av 
Marie-Louise Ekman för scenverksamhet 
utöver att spela pjäser.
Nu har Helena bytt både efternamn – till 
Hammarskiöld – och arbetsplats. Från 
februari blir hon vd på Orionteatern – 
teatern på östra Söder där exempelvis 
Hjälp sökes har spelats. 
Nuvarande teaterchefen Sally Palmqvist 
Procopé fortsätter, men koncentrerar sig 
på att vara konstnärlig ledare. 
– Jag känner en stor lust över att komma 
till Orionteatern och att få bidra till det 
utforskande arbetet tillsammans med 
Sally, säger Helena H i ett pressutskick.

Helena lämnar 
Dramaten&

Det kan straffa sig att lita på rykten.
Sanna Sundquist, den mångsidigt 
begåvade skådespelaren som fick 
Dramatens Vänners stipendium för 2017, 
var gästen på november månads teater-
café.
Där hon bland annat berättade om att 
hon hört och övertygats om att ingen 
som sökte in på teaterhögskolan gick vi-
dare på första försöket.
Det går fortfarande att se eller se om Eva 
Gyllensvärds och Lena Malmfors samtal 
med Sanna Sundquist via den länk som 
skickades ut till medlemmarna första 
måndagen i november. I skrivande stund 
har det fått inte mindre än 234 visningar.
Även årets tidigare digitala teatercaféer, 
med Mattias Andersson och Hannes 
Meidal, ligger fortfarande kvar – till-
gängliga via respektive länk.

Caférekord?

Vi kommer under 2021 att övergå till 
digitalt medlemskort. Dramatens Vänner 
har en ambition att minska föreningens 
kostnader. Och detta är ett sätt. Genom 
att distribuera kortet via e-post slipper vi 
kostnader för tryck, kuvert och porto.

Så här kommer kortet att se ut med ditt 
namn och medlemsnummer samt gil-
tighetstiden

Lägg märke till den lilla symbolen uppe 
i högra hörnet. När du klickar på den 
får du information om hur du kan lägga 
till en genväg till medlemskortet på din 
mobilskärm. 

Genvägen är i form av Dramatens Vän-
ners logotyp och lägger sig bland dina 
appar. Då hittar du lätt kortet när du be-
höver visa upp det, t.ex. för att få rabatt 
på Dramatens restauranger eller vid en-
trén till Dramatens Vänners evenemang.

Via mejlmeddelandet kan du själv skriva 
ut en PDF-kopia av medlemskortet och 
precis som tidigare förvara det i plån-
boken!

Vi hoppas att du ska tycka att det här blir 
en bra lösning. Inte bara för vår förenings 
ekonomi utan även för miljön. För de 
Vänner som inte har mobiltelefon med 
skärm kommer vi som vanligt att posta 
ett pappersmedlemskort.

Nytt medlemskort 

Coronaåret fortsätter långsamt mot sitt slut, med 
konsekvenser som månad för månad har blivit 
allt mer kännbara för oss alla. Än mer så nu, när 
den andra Coronavågen sveper in över Sverige! 
Min stora förhoppning är att Du och de Dina inte 
kommer att drabbas – och kanske förutsättningarna 
för att klara sig på ett vis är bättre nu. Alla har vi lärt 
oss hur man är försiktig – vad och vilka situationer 
man undviker. 
Att pandemin har påverkat inte bara Dramatens 
Vänners verksamhet, utan också Dramatens verk-
samhet blir allt mer tydligt för oss alla. Dramat-
ens tappra försök att återöppna scenerna har inte 
varit möjliga att genomföra och det har naturligt-
vis påverkat också vår föreningsverksamhet på 
alla tänkbara sätt. 
Att fortfarande inte ha möjlighet att träffas och 
delta i våra aktiviteter har gjort att året har börjat 
kännas mycket långt och tungt. Digitala möten är 
ett värdefullt och uppskattat komplement, men 
lämnar tyvärr den sociala föreningsgemenskapen 
helt utanför.
Styrelsen arbetar oförtrutet med att utveckla 
våra traditionella aktiviteter så att de kommer 
till sin rätt i det digitala formatet – men också 

ger utrymme för en livs levande publik på plats. 
För oss innebär detta ett nytt format för våra 
aktiviteter – med frågor om ljud, ljus och kam-
eravinklar – som vi tidigare inte har behövt fun-
dera över. Digitala möten gör också att vi kan få 
möjlighet att träffa teaterpersonligheter vid andra 
tillfällen än under helger och måndagskvällar. 
Förr eller senare hade vi behövt gå igenom denna 
utveckling – men nu forceras utvecklingen på 
gott och ont. Och kanske är det inte bara av ondo, 
för vi kan redan se av ”tittarstatistiken” att vi når 
fler medlemmar digitalt, än vi gjorde fysiskt. 
Och kanske vårt utbud därmed också kan nå fler 
medlemmar än hittills, när vädrets makter annars 
ibland sätter våra gränser. 
Coronatiden har på samma gång givit oss en 
möjlighet att stanna upp och reflektera över vår 
samtid – det tråkiga är att vi behöver en pandemi 
för att ta oss den tiden.
Från en vinkel som vår, är det klart och tydligt 
hur beroende vi är av varandra för att få energi 
och hur vi också hämtar vår energi ur kulturen. 
När kultursektorn i dessa tider drabbas så pass 
hårt genom nedstängningar, kommer samtidigt 
dess betydelse för samhället i stort i blixtbel-
ysning.
När vi kommer igång igen efter pandemin, kan 
den insikten hjälpa oss att verka mer aktivt för 
kulturens – och framförallt teaterns – betydelse 
för samhällsbygget, genom att bilda opinion och 
förmå politiken att ta sig an kulturen som en cen-
tral del i samhället.
Låt oss därför fortsätta hjälpas åt att rida ut 
Coronakrisen och att vi gemensamt kan stötta 
Dramaten när pandemin är förbi!
Jag nås i skrivande stund av statsministerns löfte 
om att det kommer att finnas vaccin åt oss alla 
och vågar mig därför på att tillönska Dig en

God Jul & Gott Nytt År!

Thorwald Nilsson
Ordförande, Dramatens Vänner

Kära medlem,
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Dramatens Vänner  
Kungliga Dramatiska Teatern 
Box 5037, 102 41 Stockholm

info@dramatensvanner.se  
telefonsvarare 08 - 667 87 09  
dramatensvanner.se

pg 19 47 525 - 0 
org.nr 802 407 75 57

Tack för i år!
Vi önskar alla en riktigt 

God Jul och ett coronafritt 
Gott Nytt år!


