Sidrubrik H

KORS
ORD
n Nummer 3

Utdrag

Hakon Långströms artikel
i sin helhet.

n År 2015

Gäller 28 augusti- 26 november 2015

www.svenskakyrkan.se/orust

www.svenskakyrkan.se/orust

1

Sidrubrik
V undervisning
För
bön och

Roosengård
Bok flitigt använd av Orustbor- lika aktuell i dag
Om man följer gågateströmmen av människor på
Drottninggatan i Stockholm norrut kommer man till
en backe. På vänster hand ligger ett hus som kallas Blå
Tornet.

än vårt hjärta och vet
allt” vid begravningen på
Norra kyrkogården. På
graven står enligt Strindbergs önskan ett enkelt
kors med orden O crux
ave spes unica – O kors,
var hälsat, mitt enda
hopp.

Några trappor upp kan man besöka en berömd författares hem. När denne dött 1912 besökte ärkebiskop
Nathan Söderblom detta hem. Han skulle hålla begravningen och ville se hur författaren bott.
Ärkebiskopen tittade på nattygsbordet. Där låg en Bibel och en andaktsbok: M F Roos Huslig Andaktsbok
innehållande Morgon- och Aftonbetraktelser för hwar
dag i året med åtföljande sånger av Philip Friedrich Hiller. Söderlund bläddrade och fann många understrykningar och anteckningar i marginalerna.

Morgonbön

”Om vårt

En betraktelse var särskilt flitigt
läst och kommenterad. Det var
morgonbetraktelsen för den 22
februari. Den utgår från bibelordet: ”Om vårt hjärta fördömer
oss så är Gud större än vårt hjärta
och vet allt”.
Idag ser vi ofta detta bibelord
men i starkt förkortad form: Gud
är större. Och det är ju sant. Men
det oavkortade bibelordet från Första Johannesbrevet
3:20 är mer trösterikt. Och betraktelsen som följer ger
mycket tröst.
Uppenbarligen behövde den berömde författaren ofta
återkomma till denna betraktelse. Han hade varit motståndare till kristendomen och hade skrivit sådant som sårat
kristna. Men han hade kommit på en damaskusväg och –
efter vad vi kan förstå – hade Jesus sökt och funnit honom.

Andaktsbok från 1700-talet, läst av många
Den som skrivit betraktelsen är Magnus Friedrich Roos
som levde i Württemberg i Tyskland på 1700-talet. Hans
betraktelsebok Christliches Hausbuch, som utkom i
Tyskland 1783, översattes till svenska 1847 genom Pro
Fide et Christianismos försorg
och gick ut i stora upplagor.
Böckerna lästes av många,
särskilt i Göteborgs stift men
också i övriga landet och som
vi just sett på Drottninggatan i
Stockholm.

hjärta

fördömer oss så är

Gud större

än vårt hjärta och vet allt”.

Författaren var prelat

Magnus Friedrich Roos var
präst, född 1727 i staden Sulz
am Neckar. Han hade studerat teologi i Tübingen för
den berömde professorn Albrecht Bengel. Efter att ha
tjänstgjort på flera platser blev han utnämnd till prelat.
Det är en tjänst som vi inte har någon motsvarighet till i
vår svenska kyrka. Vi skulle kunna säga att det är något
emellan en kontraktsprost och en biskop.
”Roos Betraktelser för morgon och afton”, som boken
kallas i senare upplagor, hör till det mest lästa av honom
vid sidan av hans bönbok. Han skrev den utifrån Philip
Friedrich Hillers sånger. Hiller, som var präst och också
hade studerat för Albrecht Bengel, utgick från bibelord
han valt ut för varje morgon och kväll. Och Roos skrev
över samma bibelord.

Mitt enda hopp
Författaren var August Strindberg. Söderblom läste bibelordet ”Om vårt hjärta fördömer oss så är Gud större

Slutar i himlen

Fotograf: Hakon Långström

Det finns en klar och innerlig psalmton också i prosatexten. Koncist, uttrycksfullt och kort, men inte så komprimerat att det är svårt att uppfatta, vilket är speciellt viktigt vid högläsning då man ju inte kan gå tillbaka i texten
och se vad där stod. Himmelsperspektivet är med. Hillers
sånger som avslutar varje betraktelse är innerliga och
lärorika på samma gång. Sångerna för aftonandakterna
slutar för övrigt nästan alla i himlen!

Klostret som blev bondgård .
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Hålla föredrag i Tyskland
I höstas fick jag hålla ett föredrag om läsningen av Roos
betraktelser i Sverige i Albrecht Bengelhaus i Tübingen
där man utbildar präster för den evangeliska kyrkan.
Föredraget hölls på Reformationsdagen som i Tyskland
alltid firas den 31 oktober, den dag då Martin Luther spikade upp sina 95 teser i Wittenberg. Man anser att refor-
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Sidrubrik H
mationen började den dagen.
Under en veckas tid besökte jag tillsammans med en av
hans sonsonsonsonsöner, Hermann Roos, också Magnus
Friedrichs Roos födelsehus och platser där han bott och
arbetat.

Användes vid husandakt - ofta på Orust
Här på Orust och längs hela Västkusten lästes hans betraktelser flitigt. Oftast i det som kallades husandakt.
Husfadern eller husmodern samlade familjen och på
bondgårdarna också pigor och drängar varje morgon
och kväll och läste betraktelsen för dagen högt. På så vis
läste man mycket mer av Roos än av t.ex. Luther eller
Schartau. Det var nog bara Bibel och psalmbok som blev
mer lästa. Böckerna kunde också läsas enskilt så som
Strindberg gjorde.

God kunskap om kristen tro
Vad fick man då ut av betraktelserna? En rik kunskap om
Guds ord. 732 bibelord från såväl Gamla som Nya testamentet förklaras och tillämpas och det är många bibelcitat
i den löpande texten. Man fick en gedigen och användbar
kunskap om den kristna tron, man fick tröst och stärkande uppmaningar, förmaningar, varningar och råd för livet.

Lätt att ta till sig
Fokus ligger på vad treenig Gud gjort och vill göra och
på hur vi ska leva i Jesu efterföljd. Betraktelserna har en
stark Jesuscentrering. Förkunnelsen är i bästa mening enkel och innerlig och går till hjärtat.
Betraktelserna är tidlösa. Det märkliga är att man kan
läsa en och samma betraktelse i sorg och smärta eller i
jublande glädje, som ung, medelålders eller gammal, och
finna att den ger så mycket oavsett vilken situation man
som läsare befinner sig i.

Läste Roos betraktelser levde i en Roosengård
Katarina Lewis, som har doktorerat på kvinnorna i
västkustfromheten, citerar ett begrepp som myntades av
prosten Ivar Rhedin, att de som hörde eller läste Roos
betraktelser levde i en Roosengård. Det är gott att vara
i Roosengården tillsammans med treenig Gud, den himmelske Fadern, Herren Jesus, vår Frälsare och den helige
Ande, Tröstaren och Hjälparen.
Lever då några i Roosengården idag? Ja. I Württemberg fick jag träffa en grupp som samlades för att gemensamt läsa Roos. I Sverige finns ännu några som läser
Roos betraktelser men jag skulle önska att många fler
fick ta del av allt det goda.

Fotograf: Hakon Långström

Besök i Roos bostad
Efter reformationen i Württemberg stängdes klostren och
gjordes om till bostäder och prästutbildningsanstalter.
Roos bodde och arbetade i två sådana kloster, Bebenhausen, där han var dekan (ungefär kontraktsprost) och Anhausen där han bodde som prelat till sin död 1803.
Idag är detta kloster omgjort till en bondgård och
kyrkan har blivit förråd för ett museum i Stuttgart. Men
bostaden finns kvar som privatbostad. Jag fick besöka
den och se rummet på andra våningen där han arbetade
med utsikt mot kyrkan. Under fönstren finns en finurlig
anordning så att han kunde öppna porten en trappa ner
med ett reglage. Han behövde alltså inte lämna arbetsrummet för att släppa in en besökare.

Magnus Friedrichs sonsonsonsonson Hermann Roos och författaren i Anhausen.

Språkligt problem
Ett hinder är dock språket. Den senaste översättningen,
som gjordes för sjuttio år sedan, ger idag ett ålderdomligt intryck. Många ord är svårförståeliga, andra har fått
ändrad innebörd. Ibland är meningarna mycket långa.
Vi skulle behöva en ny översättning från originaltexten, men det är ett stort projekt. Jag har för denna tidning försökt göra en modern översättning av en betraktelse som du kan läsa här.

Modern översättning, betraktelse 31 augusti
Det knäckta strået bryter han inte av, den tynande lågan
släcker han inte. Matteus 12:20.

Språkligt problem
Ett hinder är dock språket. Den senaste översättningen,
som gjordes för sjuttio år sedan, ger idag ett ålderdomligt intryck. Många ord är svårförståeliga, andra har fått
ändrad innebörd. Ibland är meningarna mycket långa.
Vi skulle behöva en ny översättning från originaltexten, men det är ett stort projekt. Jag har för denna tidning försökt göra en modern översättning av en betraktelse som du kan läsa här.

Modern översättning, betraktelse 31 augusti
Det knäckta strået bryter han inte av, den tynande lågan
släcker han inte. Matteus 12:20. Dessa ord citerar evangelisten Matteus från profeten Jesajas bok (42:1-4) och låter dem syfta på Herren Jesus. Om honom handlar dessa
ord även hos profeten.
Evangelisten berättar hur Herren Jesus gått bort från
fariséerna som fattat beslut om att röja honom ur vägen.
Vidare om hur han botat sjuka bland dem som följde
honom och strängt förbjudit dem att avslöja vem han var
– de kunde ju ha stört hans stilla verksamhet genom att
oförsiktigt tala om hans under.
Så citerar Matteus profeten Jesaja för han vill visa
att Messias redan av denne profet beskrivits som lugn
och tillbakadragen. Jesaja sade bland annat: Han ropar
inte, han höjer inte rösten men Matteus skrev för att ge
ett slags förklaring till dessa ord: han ska inte träta och
ropa.

www.svenskakyrkan.se/orust
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Tala med hög röst - skriker aldrig
Herren Jesus måste visserligen ofta tala med hög röst när
han skulle tala till många under bar himmel. En och annan gång var han så ivrig att han högt ropade ut vad han
ville säga Johannes 7:37 och 12:4. Och på Olivberget
uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner
Hebreerbrevet 5:7.
Däremot har han aldrig kivande skrikit eller i sådan
avsikt höjt rösten. Hans stämma hördes inte på gatorna.
Gatorna som det talas om var städernas breda huvudgator där det vanligtvis var bullrigt, särskilt i de tätbebyggda judiska städerna. Där lät han aldrig sin röst höras för
att väcka uppseende, än mindre samlade han folk från
dessa gator för att få hjälp mot fariséerna.

Kärleksfull, blid och vänlig

kunskap

om den kristna tron, man fick

tröst &

stärkande uppmaningar”

I Bibeln får vi läsa om de ord Jesus sa
Herrens Jesu sinnelag har inte ändrats genom hans upphöjelse. Hans ord ser vi i Bibeln så som han sade dem.
Låt oss ha tillförsikt till honom om vi än känner oss svaga och med tillförsikt hoppas att han ska stärka oss. Men
låt oss också ha honom som vår förebiloch likna honom
genom att ömsint umgås med de svaga.

Rik bibelkunskap
I Jesu efterföljd umgås Magnus Friedrich Roos ömsint
med oss genom sina betraktelser. Han kommer aldrig
med en överlägsen attityd trots sin stora lärdom utan
han skriver trossyskon emellan. Detta bidrog till att både
kvinnor och män inom västkustfromheten myndigförklarades i det andliga och fick en mycket rik bibelkunskap
att ta till hjärtat och leva av i vardag och helg.
Visst är det något att ge också till dagens människor!
Hakon Långström, präst
sommarboende på Stillingsön

Fotograf: Hakon Långström

Vad gjorde han då istället? Han bröt inte av det knäckta
strået och den tynande lågan släckte han inte. Han förstörde inte försvaga men redliga själar det lilla goda de
hade genom att behandla dem strängt. Om de var rädda
skrämde han inte upp dem ännu mer och om han såg
att de inte var långt från Guds rike jagade han inte bort
dem.
Han var kärleksfull, blid och vänlig men utan att
smickra. Det Job säger om sig själv, att han allt ifrån sin
första stund gärna tröstade, Job 31:18, det kunde med
mycket starkare skäl sägas om Jesus, Jesaja 61:1,2. Han
såg genast vad som var felaktigt men han hade överseende med mycket.
Fast den mest vördnadsvärda helighet syntes i det han
gjorde och sade, vågade dock alla ängsliga, sorgsna, fattiga och föraktade närma sig honom, be honom om allt
och ibland stanna kvar hos honom så länge att det tydligen besvärade honom.

”gedigen & användbar

Klostret i Benenhausen.
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9HU|IIHQWOLFKXQJLQGHUFKULVWOLFKHQ=HLWVFKULIW.RUV2UG
Ä5RRVHQJDUWHQ³YRQ+DNRQ/nQJVWU|P3IDUUHU6RPPHUVLHGOXQJDXI6WLOOLQJV|
'DV%XFKZXUGHIOHLLJYRQGHQ%HZRKQHUQYRQ2UXVWEHQXW]W±HVLVWKHXWHJHQDXVRDNWXHOO
:HQQPDQGHP6WURPGHU)XJlQJHUDXIGHU'URWWQLQJJDWDQLQ6WRFNKROPLQ5LFKWXQJ1RUGHQIROJWHUUHLFKW
PDQHLQHQ+JHO$XIGHUOLQNHQ6HLWHVWHKWHLQ+DXVGDVVLFKÄGHUEODXH7XUP³QHQQW:HQQPDQHLQLJH
7UHSSHQVWXIHQKLQDXIVWHLJWNDQQPDQGDV=XKDXVHHLQHVEHUKPWHQ$XWRUVEHVXFKHQ$OVGLHVHUVWDUE
EHVXFKWH(U]ELVFKRI1DWKDQ6|GHUEORPGLHVHV+HLP(UVROOWHGLH%HHUGLJXQJOHLWHQXQGZROOWHVHKHQZLH
GHU$XWRUOHEWH'HU(U]ELVFKRIVFKDXWHDXIGHQ1DFKWWLVFK'RUWODJHLQH%LEHOXQGHLQ$QGDFKWVEXFK0)
5RRVµ+DXVDQGDFKWVEXFKGDV0RUJHQXQG$EHQGEHWUDFKWXQJHQIUMHGHQ7DJLP-DKUPLWEHJOHLWHQGHQ
/LHGHUQYRQ3KLOLSS)ULHGULFK+LOOHUHQWKLHOW6|GHUOXQGEOlWWHUWHXQGIDQGYLHOHXQWHUVWULFKHQGH6WHOOHQXQG
1RWL]HQDQGHQ6HLWHQUlQGHUQ
0RUJHQJHEHW
(LQH%HWUDFKWXQJZXUGHEHVRQGHUVRIWJHOHVHQXQGNRPPHQWLHUW(VZDUGLH0RUJHQEHWUDFKWXQJIUGHQ
)HEUXDU'LHVHJHKWYRQGLHVHU%LEHOVWHOOHDXVÄGDVVZHQQXQVXQVHU+HU]YHUGDPPW*RWWJU|HULVWDOV
XQVHU+HU]XQGHUNHQQWDOOH'LQJH³+HXWHVHKHQZLURIWGLHVHV%LEHO]LWDWDEHULQVWDUNYHUNU]WHU)RUP*RWW
LVWJU|HU8QGGDVLVWZRKOZDKU$EHUGDVXQJHNU]WH%LEHOZRUWDXVGHPHUVWHQ%ULHIGHV-RKDQQHV9HUV
LVWQRFKPHKUYROOHU7URVW8QGGLH%HWUDFKWXQJGLHIROJWJLEWYLHO7URVW2IIHQVLFKWOLFKPXVVWHGHU
EHUKPWH$XWRU|IWHUVDXIGLHVH%HWUDFKWXQJ]XUFN]XNRPPHQ(ULVW*HJQHUGHV&KULVWHQWXPVJHZHVHQXQG
KDW'LQJHJHVFKULHEHQGLH&KULVWHQYHUOHW]HQ$EHUHUKDWWHHLQ'DPDVNXVHUOHEQLVXQG±QDFKGHPZDVZLU
YHUVWHKHQN|QQHQ±KDW-HVXVLKQJHVXFKWXQGJHIXQGHQ
0HLQHHLQ]LJH+RIIQXQJ
'HU$XWRUZDU$XJXVW6WULQGEHUJ6|GHUEORPODVGHQ%LEHOYHUVÄGDVVZHQQXQVXQVHU+HU]YHUGDPPW
*RWWJU|HULVWDOVXQVHU+HU]XQGHUNHQQWDOOH'LQJH³EHLGHU%HHUGLJXQJDXIGHP1RUGIULHGKRI$XIGHP
*UDEVWHKWQDFKGHP:XQVFK6WULQGEHUJVHLQHLQIDFKHV.UHX]PLWGHQ:RUWHQ2FUX[DYHVSHVXQLFD2
.UHX]VHLJHJUWPHLQHHLQ]LJH+RIIQXQJ
$QGDFKWVEXFKDXVGHP-DKUKXQGHUWYRQYLHOHQJHOHVHQ
'HUMHQLJHGHUGLH%HWUDFKWXQJHQJHVFKULHEHQKDWLVW0DJQXV)ULHGULFK5RRVGHULQ:UWWHPEHUJLQ
'HXWVFKODQGLP-DKUKXQGHUWOHEWH6HLQ%HWUDFKWXQJVEXFK&KULVWOLFKHV+DXVEXFKGDVLQ
'HXWVFKODQGHUVFKLHQZXUGHPLWGHU8QWHUVWW]XQJYRQ3UR)LGHHW&KULVWLDQLVPRVLQV6FKZHGLVFKH
EHUVHW]WXQGHUVFKLHQLQJURHU$XIODJH'LH%FKHUZXUGHQYRQYLHOHQJHOHVHQEHVRQGHUVLP6WLIW
*|WHERUJDEHUDXFKLPEULJHQ/DQGXQGZLHZLUJHUDGHJHVHKHQKDEHQLQGHU'URWWQLQJJDWDQLQ
6WRFNKROP
'HU$XWRUZDU3UlODW
0DJQXV)ULHGULFK5RRVZDU3IDUUHUJHERUHQLQGHU6WDGW6XO]DP1HFNDU(UKDWLQ7ELQJHQEHLGHP
EHUKPWHQ3URIHVVRU$OEUHFKW%HQJHO7KHRORJLHVWXGLHUW1DFKGHPHUVHLQHQ'LHQVWDQYHUVFKLHGHQHQ2UWHQ
DXVJHIKUWKDWZXUGHHU]XP3UlODWHUQDQQW(VLVWHLQ'LHQVW]XGHPZLUNHLQH(QWVSUHFKXQJLQXQVHUHU
VFKZHGLVFKHQ.LUFKHKDEHQ:LUN|QQWHQVDJHQGDVVHVHWZDV]ZLVFKHQHLQHP3URSVWXQGHLQHP%LVFKRILVW
Ä5RRVµ%HWUDFKWXQJHQIU0RUJHQXQG$EHQG³ZLHGDV%XFKLQVSlWHUHQ$XIODJHQJHQDQQWZLUGJHK|UW]X
VHLQHQDPPHLVWHQJHOHVHQHQQHEHQVHLQHP*HEHWVEXFK(UVFKULHEHVDXVJHKHQGYRQ3KLOLSS)ULHGULFK
+LOOHUV/LHGHUQ+LOOHUGHU3IDUUHUZDUXQGHEHQIDOOVEHL$OEUHFKW%HQJHOVWXGLHUWKDWWHVFKULHEDXIGHU
*UXQGODJHYRQ%LEHOZRUWHQGLHHUIUMHGHQ0RUJHQXQG$EHQGDXVZlKOWH8QG5RRVVFKULHEEHUGLH
JOHLFKHQ%LEHOZRUWH
(VHQGHWLP+LPPHO
(VJLEWDXFKLP3URVDWH[WHLQHQNODUHQXQGLQEUQVWLJHQ7RQ3UlJQDQWDXVGUXFNVYROOXQGNXU]DEHUQLFKWVR
NRPSULPLHUWVRGDVVHVVFKZHULVW]XYHUVWHKHQZDVEHVRQGHUVEHLPODXW/HVHQZLFKWLJLVWZRPDQMDQLFKW
QRFKPDOVLP7H[W]XUFNJHKHQNDQQXQGQDFKVHKHQZDVGRUWVWDQG'LH+LPPHOVSHUVSHNWLYHLVWGD+LOOHUV
/LHGHUGLHMHGH%HWUDFKWXQJDEVFKOLHHQVLQGJOHLFK]HLWLJLQEUQVWLJXQGOHKUUHLFK'LH/LHGHUIUGLH
$EHQGDQGDFKWHQHQGHQEULJHQVIDVWDOOHLP+LPPHO

(LQHQ9RUWUDJLQ'HXWVFKODQGKDOWHQ
,PYHUJDQJHQHQ+HUEVWGXUIWHLFKHLQHQ9RUWUDJEHUGLH/HNWUHYRQ5RRVµ%HWUDFKWXQJHQLQ6FKZHGHQLP
$OEUHFKW%HQJHO+DXVLQ7ELQJHQKDOWHQZRPDQ3IDUUHUIUGLHHYDQJHOLVFKH.LUFKHDXVELOGHW'HU9RUWUDJ
ZXUGHDP5HIRUPDWLRQVWDJGHULQ'HXWVFKODQGLPPHUDP2NWREHUJHIHLHUWZLUGJHKDOWHQDQGHP7DJ
DQGHP0DUWLQ/XWKHUVHLQH7KHVHQLQ:LWWHQEHUJDQQDJHOWH0DQEHWUDFKWHWGLHVHQ7DJDOV$QIDQJGHU
5HIRUPDWLRQ:lKUHQGHLQHU:RFKHEHVXFKWHLFKJHPHLQVDPPLWHLQHPVHLQHU8UXUXUXUHQNHO+HUPDQQ
5RRVDXFK0DJQXV)ULHGULFK5RRVµ*HEXUWVKDXVXQG2UWHDQGHQHQHUOHEWHXQGDUEHLWHWH

%HVXFKLQ5RRVµ:RKQXQJ
1DFKGHU5HIRUPDWLRQZXUGHQLQ:UWWHPEHUJ.O|VWHUJHVFKORVVHQXQG]X:RKQXQJHQXQG
$XVELOGXQJVRUWHQIU3IDUUHUXPJHEDXW5RRVZRKQWHXQGDUEHLWHWHLQ]ZHLVROFKHQ.O|VWHUQ%HEHQKDXVHQ
ZRHU'HNDQZDU XQJHIlKU3UREVW XQG$QKDXVHQZRHUELV]XVHLQHP7RGDOV3UlODWOHEWH+HXWHLVW
GLHVHV.ORVWHUHLQ%DXHUQKRIXQGGLH.LUFKHZXUGH]XHLQHP/DJHUIUHLQ0XVHXPLQ6WXWWJDUW$EHUGLH
:RKQXQJH[LVWLHUWQRFKDOV3ULYDWZRKQXQJ,FKGXUIWHGLHVHEHVXFKHQXQGGDV=LPPHULQGHU]ZHLWHQ(WDJH
VHKHQZRHUPLW$XVVLFKWDXIGLH.LUFKHDUEHLWHWH8QWHUGHQ)HQVWHUQJLEWHVHLQHUDIILQLHUWH$QRUGQXQJ
ZRPLWHUGLH7UHLQH(WDJHWLHIHUPLWHLQHP+HEHO|IIQHQNRQQWH(UPXVVWHDOVRGHQ$UEHLWVSODW]QLFKW
YHUODVVHQXPHLQHQ%HVXFKHUKHUHLQ]XODVVHQ
9HUZHQGHWEHLGHU+DXVDQGDFKW±RIWDXI2UXVW
+LHUDXI2UXVWXQGHQWODQJGHUJDQ]HQ:HVWNVWHZXUGHQVHLQH%HWUDFKWXQJHQIOHLLJJHOHVHQ2IWEHLGHP
ZDVVLFK+DXVDQGDFKWQDQQWH'HU+DXVYDWHURGHUGLH+DXVPXWWHUYHUVDPPHOWHGLH)DPLOLHXQGDXIGHQ
%DXHUK|IHQDXFK0lJGHXQG.QHFKWHMHGHQ0RUJHQXQG$EHQGXQGODVHQGLH%HWUDFKWXQJIUGHQ7DJODXW
YRU$XIGLHVH:HLVHODVPDQYLHOPHKUYRQ5RRVDOV]XP%HLVSLHOYRQ/XWKHURGHU6FKDUWDX(VZDUQXU
QRFKGLH%LEHOXQGGDV*HVDQJEXFKZDVPHKUJHOHVHQZXUGH'LH%FKHUNRQQWHQDXFKSULYDWJHOHVHQ
ZHUGHQVRZLH6WULQGEHUJHVWDW
*XWH.HQQWQLVVHYRPFKULVWOLFKHQ*ODXEHQ
:DVEHNDPPDQGDDXVGLHVHQ%HWUDFKWXQJHQ"(LQUHLFKHV:LVVHQEHU*RWWHV:RUW%LEHOVWHOOHQDXV
VRZRKOGHP$OWHQDOVDXFKGHP1HXHQ7HVWDPHQWZHUGHQHUNOlUWXQGDQJHZHQGHWXQGLPODXIHQGHQ7H[W
VLQGYLHOH%LEHOVWHOOHQHQWKDOWHQ0DQHUKLHOWHLQVROLGHVXQGDQZHQGEDUHV:LVVHQEHUGHQFKULVWOLFKHQ
*ODXEHQPDQEHNDP7URVWXQGVWlUNHQGH$XIIRUGHUXQJHQ(UPDKQXQJHQ:DUQXQJHQXQG5DWIUGDV
/HEHQ
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