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Da Thomas Bugge (1740-1815) blev udnævnt til 
professor i matematik og astronomi ved Køben-
havns Universitet i januar 1777, overtog han også 
ledelsen af observatoriet, som i det 17. århund-
rede var blevet indrettet på toppen af Rundetårn. 
Senere samme år rejste han til Holland og Eng-
land for ved selvsyn at sætte sig ind i på hvilket 
stade astronomi og fremstilling af instrumenter 
befandt sig i disse lande. Da han fire måneder se-
nere vendte tilbage, begyndte han arbejdet med 
at renovere observatoriet. 

Under sin rejse førte han dagbog, hvor han 
noterede, hvad han så, hvem han mødte og hvilke 
bøger og instrumenter han købte. Den består af 
fem quarto notesbøger, i alt 94 foliosider, fyldt på 
begge sider med tekster og tegninger. Dagbogen 
blev fundet af en af udgiverne af nærværende 
bog, lektor Kurt Møller Pedersen. Han omtalte 
dens eksistens til Cdr. Derek Howse (1919-1998), 
som dengang var chef for afdelingen for naviga-
tion og astronomi ved National Maritime Muse-
um, Greenwich. Howse fløj til Danmark specielt 
med henblik på at studere manuskriptet, og han 
vurderede, at det havde en så stor historisk be-
tydning, at han anbefalede, at det blev udgivet. 
Da the Royal Observatory, Greenwich fejrede sin 
300-års fødselsdag i 1975 blev Bugges dagbog ud-
stillet der og tiltrak sig stor opmærksom fra de 
mange hundrede videnskabshistorikere, der var 
mødt op til denne mindeværdige begivenhed. 

En sådan positiv respons var opmuntrende 
for Pedersen. Sammen med sin sekretær, Mette 
Dybdahl, gik de i gang med en transskription og 
en engelsk oversættelse. Kopier begyndte snart at 

cirkulere blandt forskere, som citerede og brugte 
dem i deres publikationer. I 1997 blev en beske-
dent fremstillet udgave publiceret af Institut for 
Videnskabshistorie, Aarhus Universitet, med tit-
len: Thomas Bugge. Journal of a Voyage through 
Holland and England, 1777. Der var helt tydeligt 
ikke tale om andet end en foreløbig udgave, og i 
sit forord udtrykte Pedersen håbet om, at ‘en per-
son bedre kvalificeret en jeg vil påtage sig at forbedre 
den engelske oversættelse og udarbejde noter til de 
instrumenter, som Bugge beskrev og tegnede, således 
at en autoritativ udgave af denne værdifulde kilde 
til det 18. århundredes astronomi kan blive gjort til-
gængelig.’

I 2001 gav den anden udgiver, Dr Peter de 
Clercq, udtryk for sin interesse for sagen og tilbød 
sin hjælp. Han gik i gang med at forbedre teksten  
og udarbejde kommentarer, en langvarig proces, 
 der ofte gik i stå, da der ikke var åbenlyse udsigter 
til, at det kunne offentliggøres. Arbejdet med ud-
givelsen blev gjort betydeligt lettere, da Det Kon- 
gelige Bibliotek i København i 2006 gjorde en 
scanning af manuskriptet tilgængelig på hjemme-
siden: www.kb.dk/permalink/2006/659/dan

I foråret 2008 gav Aarhus Universitetsforlag 
tilsagn om at udgive bogen på betingelse af, at der 
kunne opnås finansiel støtte. Der blev sendt an-
søgninger til Aarhus Universitets Forskningsfond 
og til Carlsbergfondet. Det var et stort øjeblik for 
udgiverne, da begge fonde i efteråret 2008 gav til-
sagn om at give den nødvendige finansielle støtte, 
og udgiverne retter hermed en varm tak til de to 
fonde for denne opbakning, der medvirker til en 
bedre forståelse af videnskabshistorien i Europa.

Forord
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VIII FORORD 

Carlsbergfondet gav tilsagn om yderligere 
støtte ud over det ansøgte, så bogen kunne udgi-
ves i to selvstændige, men i det væsentlige iden-
tiske udgaver: én på dansk og én på engelsk. Det 
betød betydeligt mere arbejde for udgiverne, men 
det påtog de sig med stor glæde for det betød, at 
Bugges dagbog nu fyrre år efter dens opdagelse 
er tilgængelig både i en dansk transskription og i 
en engelsk oversættelse, begge med fyldige, iden-
tiske kommentarer. 

Mange venner og kolleger, bibliotekarer, ar-
kivarer, museumsinspektører og andre har ydet 
bidrag på mange måder. Udgiverne vil hermed 
gerne takke for oplysninger og fotografier, for 
kommentarer til mange afsnit af bogen, og for an-
befalinger til fondsansøgningerne til Jørgen From 
Andersen, Martin Beech, Jim Bennett, Jonathan 
Betts, Dan Charly Christensen, Gloria Clifton, 

Tiemen Cocquyt, Diana Crawforth-Hitchins, J. 
Th. van Doesburg, Rob van Gent, Willem Hack-
mann, A.J.E. Harmsen, Helge Kragh, Leif Kahl 
Kristensen, Peter Louwman, Anita McConnell, 
Alison Morrison-Low, Joshua Nall, Keld Nielsen, 
Erling Poulsen, David Riches, Sara Schechner, 
Bruno Svindborg, David Thompson, Anthony 
Turner, Jan van Wandelen, Jane Wess, Diedrick 
Wildeman and Huib Zuidervaart og ligeledes til 
dem, vi har glemt at nævne.

Endelig ønsker vi at takke bibliotekar ved In-
stitut for Videnskabsstudier Susanne Nørskov og  
Aarhus Universitetsforlag  ved Claes Hvidbak og 
Sanne Lind Hansen for opbakning og professio-
nel støtte til projektet. 

Aarhus og London, efteråret 2009
Kurt Møller Pedersen og Peter de Clercq
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For omkring fyrre år siden udgave direktøren 
for Geodætisk Institut en biografi om Bugge for 
at mindes 150-året for hans død.1 Senere blev 
mange flere oplysninger om Bugge, specielt om 
hans astronomiske aktiviteter, tilgængelige i et 
trebinds oversigtsværk om fire århundreders 
astronomi i Danmark.2 Begge publikationer er 
skrevet på dansk, og forstår man ikke dansk, må 
man søge oplysninger om Bugge andre steder. 
Det kan ske ved at konsultere et mindeskrift i 
anledning af 250-året for grundlæggelsen af Det 
Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, som 
Bugge havde tjent som sekretær igennem mange 
år.3 Der findes endvidere en introduktion til en 
moderne udgave af hans dagbog fra den parisiske 
scene i 1798.4 Endelig findes Bugge omtalt på nog-
le få sider i en ny bog om videnskabernes historie 
i Danmark, hvori han bliver karakteriseret som 
‘en af den tids mest berømte videnskabsmænd’, 
samtidigt med at det hedder, at ‘Thomas Bugge 
frembragte ikke videnskabelige værker af samme 
originalitet, men hans samlede bidrag til natur-
videnskaberne i Danmark var langt større end

1 Andersen 1968.

2 Thykier 1990. De afsnit, der er mest relevante for 
Bugge, er bind 1, pp. 94-104 (om Bugge som direktør for 
observatoriet), bind 2, pp. 184-187 (om instrumenterne 
på observatoriet under hans tid som direktør) og 214-215 
(stregtegninger af observatoriet og dets hovedinstru-
menter på Bugges tid, baseret på Bugge 1784) og bind 3, 
pp. 445-458 (der omfatter en [ufuldstændig] liste over 
Bugges publikationer). Et engelsk resumé findes på pp. 
583-589. 

3 Pedersen 1992.

4 Crosland 1969.

Wessels’.5 Det er bemærkelsesværdigt, at Bugge 
ikke er medtaget i det meget anerkendte og om-
fattende Dictionary of Scientific Biography.6

Thomas Bugge blev født i København den 
12. oktober 1740 som søn af Peder Bugge og hans 
kone Olive, født Saur. Faderen var kongelig kæl-
derskriver, dvs. han førte vinkælderregnskabet, 
blev senere kammerherre og forvalter ved Pro-
viantgården. Slægten tilhørte de adelige Bugger, 
men på grund af uformuenhed havde den ikke 
meldt sig som adel, da kongen forlangte indbe-
retning derom. Han blev i en alder af seksten 
år indskrevet ved Københavns Universitet som 
teologistuderende og bestod i 1759 den teologiske 
embedseksamen. I disse år studerede han også 
ren og anvendt matematik hos professor Christen 
Hee (1728-1782). Han arbejdede som assistent for 
direktøren for observatoriet, Christian Horrebow 
(1718-1776), hvis stilling han overtog efter dennes 
død. I 1761 rejste han til Trondheim for at obser-
vere venuspassagen.

Bugge er især kendt for sit arbejde som leder 
af opmålingen af Danmark, et projekt, der over-
ordnet blev styret af en landmålingskommission, 
nedsat af Det Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskab. Bugge blev i en alder af 22 år selska-
bets første geografiske landmåler. Han begyndte 
straks at opmåle og desuden forelæse over emnet 

5 Kragh m.fl., pp. 151-154. Sammenligningen er til land-
måleren og matematikeren Caspar Wessel (1745-1818).

6 Værket blev publiceret i 1970’erne med støtte fra Ame-
rican Council of Learned Societies i 14 bind med senere 
supplementer. Wessel er optaget i værket (bind XIV, pp. 
279-281).

Thomas Bugge 1740-1815
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X THOMAS BUGGE 1740-1815 

og blev hurtigt den drivende kraft.7 Han var in-
spireret af de franske opmålingsaktiviteter under 
ledelse af César-François Cassini de Thury (1714-
1784), som fremstillede 182 kort over Frankrig i 
målestoksforholdet 1:86 400. Bugge brugte 1 de-
cimaltomme på målebordet = 1000 alen i mar-
ken, eller 1:20.000.8 Målebordsbladene blev så 
sammensat til de stukne og publicerede kort i 
1:80 000, regionale blade (17 stk.) i 1:120 000 og 
oversigtskort i helt op til 1:320 000. Vi undgik i 
Danmark Cassiní s skæve tal som f.eks. 1:86 400 
ved i praksis at bruge et rent decimalsystem. Det 
er regnemæssigt meget lettere! Arbejdet krævede 
avancerede astronomiske observationer og man-
ge trigonometriske beregninger. I 1780 blev Bug-
ge den faktiske leder af den geografiske, trigono-
metriske og økonomiske opmåling af Danmark. 
Det var en vigtig opgave at forsyne militæret med 
pålidelige kort. Det var ligeledes vigtigt for land-

7 Bugge publicerede en bog om teorien og metoderne bag 
projektet, ‘Beskrivelse over den Opmaalings Maade, 
som er brugt ved de danske geografiske Karter’, Bugge 
1779a, senere oversat til tysk.

8 Man kan læse om decimalsystemet brugt under opmå-
lingen af Danmark i Kristensen 2001.

brugsreformens nye opmåling af fællesarealerne, 
der blev udstykkede til individuel ejendom for 
bonden. Bugge var også engageret i at udarbejde 
metoder til fastsættelse af den enkelte marks bo-
nitet. Organisering af projektet, undervisning af 
landmålerne, kortfremstilling og fremskaffelse 
af det nødvendige økonomiske grundlag må have 
taget en stor del af Bugges tid og energi. Efter 
hans død blev projektet stærkt kritiseret, men 
han var dog den mand, for hvem det lykkedes at 
gennemføre landets første moderne opmåling. 
Det resulterede i et betydeligt forøget kendskab 
til Danmarks topografi og medvirkede til, at der 
etableredes en opmålingsekspertise, der ikke tid-
ligere havde eksisteret.

I 1773 blev Bugge også præsident for Det Kon-
gelige Landhusholdningsselskab, en stilling han 
beklædte i ti år. I anden halvdel af det attende 
århundrede opstod der i mange europæiske lande 
en voksende interesse for at stimulere landbrugs-
produktiviteten, og Det Kongelige Landhushold-
ningsselskab spillede en betydelig rolle som ini-
tiativtager til nye strategier. Hans vedvarende 
interesse for landbrugsspørgsmål viser sig tyde-
ligt i hans dagbog. På sin vej gennem Holstein på 

Portræt af Thomas Bugge på Københavns Observatorium. 
Kunstneren ukendt. 

Forsiden af Thomas Bugges beskrivelse af den danske opmåling, 
her fra den tyske udgave udgivet i 1787.
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THOMAS BUGGE 1740-1815 XI

vej til Holland og England noterede han omhyg-
geligt, hvordan gårdene var bygget og hvordan de 
middelalderlige fællesjorde blev udstykket som 
led i landbrugsreformen. 

Den 30. januar 1777 blev Bugge udnævnt til 
professor i matematik og astronomi ved univer-
sitetet og til direktør for observatoriet, der var 
beliggende på toppen af Rundetårn. Denne im-
ponerende, 36 meter høje bygning med en snegle-
gang bred nok til en hestetrukken vogn, blev byg-
get som et prestigeprojekt efter anvisning af Kong 
Christian IV og stod færdigt i 1642. Allerede året 
efter blev tårnet forsynet med en kikkert, og der-
med blev det et af verdens første universitetsob-
servatorier forud for observatorierne i Paris og 
Greenwich. Dets placering midt i hjertet af Kø-
benhavn var imidlertid ikke ideel, i modsætning 
til den rolige og nærliggende ø Hven, hvor Tycho 
Brahe (1546-1601) havde bygget Uraniborg. Før 
Bugge havde en lang række danske astronomer 
brugt observatoriet på Rundetårn, bl.a. Longo-
montanus (1562-1647), Ole Rømer (1644-1710), 
som også havde et privat observatorium uden for 
byen, Peder Nielsen Horrebow (1679-1764) og en-
delig hans søn Christian Horrebow (1718-1776).

Kongen donerede 7000 rigsdaler til en forny-
else af observatoriet og til nye og bedre instrumen-
ter.9 Det var dengang mange penge; landmålerne, 
der arbejdede ude i marken for det danske opmå-
lingsprojekt, fik hver 300 rdl. om året, men det 
var dog ikke et overdådigt budget. Bygningen og 
indretningen af det nye Radcliffe observatorium, 
som Bugge besøgte, da han var i Oxford, kostede 
mere end 20 gange så meget.10 De to projekter er 
dog ikke helt sammenlignelige. I Oxford omfat-
tede byggeriet en helt ny bygning, der også bestod 
af en privat bolig til astronomiprofessoren. Bugge 
stod blot over for at skulle opføre en mindre byg-
ning på toppen af Rundetårn. Det er imidlertid 
ret oplysende at foretage en sammenligning med 
de hovedinstrumenter, som den fremragende 
london-instrumentmager John Bird (1709-1776) 

9 Bugge 1784, p. XXVII, § 14.

10 Guest 1991 angiver to forskellige totalbeløb for ud-
gifterne til bygningen og indretningen af Radcliffe 
observatoriet i perioden fra 1773 til 1799 (da bygningen 
stod færdig): £ 31 661 (p. 246) og £ 35 750 (p. 508, note 
1). I begge tilfælde var det meget mere end de 7000 
rigsdaler, som svarer til £ 1400. Her har vi sat 1 pund = 
5 rigsdaler, se Bugges dagbog, fol. 69 recto og nedenfor 
side xxii: Lidt om penge.

Bugges kort over København og omegn, 1766. Den originale kobberplade (20,5 x 29 cm) findes nu sammen med 
hundredvis af andre kobberplader på Steno Museum, Århus.
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xii	 thomas	bugge	1740-1815	

konstruerede til Radcliffe observatoriet. Hans to 
murkvadranter, passageinstrumentet, zenit- og 
ækvatorialsektoren kostede næsten nøjagtigt det 
samme som hele den kongelige donation til mo-
dernisering af observatoriet i København.11

Da Bugge seks år senere offentliggjorde sine 
observationer, gav han indledningsvis en detal-
jeret beskrivelse af det renoverede observatori-
um og dets instrumenter, illustreret med flotte 
kobberstik.12 Det ottekantede rum med en dia-
meter på 25 fod husede en 6-fods murkvadrant 
og en 12-fods sektor. På hver side var anbragt to 
rektangulære rum, hvor det vestlige husede et 
6-fods passageinstrument og det østlige en trans-
portabel astronomisk cirkel med en diameter på 
4 fod. Til sidst nævner Bugge et instrument til 
måling af vinkler: en transportabel 3-fods kva-
drant anbragt på en trefod. Alle fem instrumen-
ter var konstruerede af instrumentmager Johan-
nes Ahl (1729-1795), som havde stået i lære hos 
og senere blev kompagnon med den eminente 
svenske instrumentmager Daniel Ekström (1711-
1755), men som havde forladt Sverige og instal-

11 De fem instrumenter kostede £ 1392, se Morrison-Low 
2007, p. 138.

12 Bugge 1784. I British Library findes to af Bugge selv 
dedikerede eksemplarer (betegnet 50i3 og 434g1). Det 
ene er til Kong George III, hvis private observatorium i 
Richmond han havde besøgt; det andet er til Sir Joseph 
Banks, præsident for Royal Society.

leret sig med eget værksted i København. Ahl 
havde allerede arbejdet for opmålingsprojektet, 
og i sin dagbog henviser Bugge til ‘det Danske 
geografiske instrument’ fremstillet i 1762 og 
som blev brugt under opmålingsarbejdet. Bugge 
nævner også kronometre af Mudge and Dutton 
fra London, Jahnson fra København og Le Paute 
fra Paris, samt kikkerter af Dollond i London 
og af andre instrumentmagere. I sine senere år 
erhvervede han sig også kikkerter fra bl.a. Wil-
liam Herschel og Nairne and Blunt.13 

Til trods for sine anstrengelser for at reorga-
nisere og modernisere observatoriet bragte Bugge 
ikke dansk astronomi frem til en særlig høj inter-
national standard. Han studerede Algol og fandt, 
at dens rotationstid er 2 dage, 21 timer, 7 minut-
ter; at Saturns var 6 timer, 4 minutter (den mo-
derne værdi er ca. 10 timer), og flere andre resul-
tater, bl.a. var han også optaget af geomagnetiske 
teorier og han målte systematisk den magnetiske 
intensitet. Han bidrog med fire artikler til Philoso-
phical Transactions of the Royal Society, men mange 
af hans resultater fandt ikke vej til internationale 
tidsskrifter. Bugge kommunikerede dog flere af 
sine resultater til videnskabsmænd over hele Euro-
pa gennem sin private korrespondance, som nu 
– sammen med manuskriptet til nærværende dag-
bog – findes på Det Kongelige Bibliotek i Køben-
havn efter Bugges testamentariske ønske, og den 
fortjener at blive studeret, så vi kan få en mere ud-
førlig viden om hans videnskabelige produktion.14

13 Ikke alle de nævnte instrumenter overlevede, kun den 
transportable kvadrant (Museet på Rundetårn), og det 
geografiske instrument fra 1762 (Kroppedal Museum). 
Thykier 1990, pp. 186-187.

14 Der findes 84 breve til og fra Bugge mellem den 4. 
februar 1779 og den 6. april 1814 på Det Kongelige 
Bibliotek, NKS 287, 1304 og 2749. Korrespondenterne 
er Aeneae, Arnold, Banks, Dryander, Herschel, Hoppe, 
Hornsby, Huygens, Jones, Mackenzie, Magellan, van 
Marum, Maskelyne, Nairne (& Blunt), Parker, Phil-
lips,   Ramsden, Royal Society, van Swinden, Taylor og 
Wolff & Dorville. Denne liste er hentet fra en oversigt, 
udarbejdet af museumsinspektør Jørgen From Andersen, 
Hauchs Physiske Cabinet, Sorø. En yderligere korre-
spondance med Banks, Bidstrup og Herschel er nævnt i 
Morrison-Low 2007, pp. 154-158.

Bugges observatorium på toppen af Rundetårn set fra øst ca. 
1780. Det Kongelige Bibliotek, København.
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  THOMAS BUGGE 1740-1815 XIII

Bugge var en passioneret og kompetent viden-
skabsmand, og han blev medlem af det videnska-
belige akademi i Mannheim, hvor Societas Mete-
orologica Palatina organiserede et internationalt 
netværk til indsamling af vejrobservationer, som 
Bugge bidrog til.15 Bugge skrev en afhandling, 
hvor han opremser de instrumenter, som blev 
brugt til dette formal, og sine vejrobservationer.16

Bugge blev rektor for universitetet i tre pe-
rioder (1789-1790, 1801-1802 og 1810-1811), og var 
sekretær for Det Kongelige Danske Videnskaber-
nes Selskab fra 1801 til sin død. Han var desuden 
medlem af mange akademier rundt om i Europa. I 
1788 blev han indvalgt som medlem af Royal Soci-
ety i London, og blandt dem, der støttede ham her 
var fire mænd, som han havde truffet under sit 
besøg i England ti år tidligere: Astronomerne Ne-
vil Maskelyne, Thomas Hornsby og Anthony She-
pherd samt instrumentmager Jesse Ramsden.17

I 1798 rejste Bugge til Paris som den danske 
repræsentant ved den internationale konference 
om indførelsen af det metriske mål- og vægtsy-
stem. Han opholdt sig der i seks måneder, men 
frustreret over de endeløse udsættelser forlod han 
konferencen, før den egentlig var kommet i gang.18

Det var et stort slag for Bugge at opleve den 
engelske flådes bombardement af København i 
1807 i dens forsøg på at stoppe Danmarks tilslut-
ning til Napoleons europæiske alliance. Bugges 
hus blev ramt af 35 bomber og nedbrændte. Han 
mistede al sit indbo, herunder halvdelen af biblio-
teket på 7000 bind, samlingen af matematiske og 

15 Cassidy 1985. Om Bugges bidrag i perioden 1782-1788, se 
pp. 23-24.

16 Bugge 1784, § 48 nævner et barometer, et termometer, 
et hygrometer og et deklinationsinstrument samt to kor-
responderende hygrometre lavet af Baron de Gedda og 
et ifølge Bugge upålideligt anemometer lavet efter en idé 
af Wilcke. Hans observationer findes i § 79.

17 Det originale dokument fra april 1787, cat. no. 
EC/1787/21 kan ses på http://royalsociety.org, section 
Library and Archives. Det er underskrevet af de ni 
mænd, som foreslog hans kandidatur, nemlig foruden 
de nævnte også William Wales, George Shuckburgh, 
Charles Blagden, John Sinclair og William Watson.

18 Alder 2002, pp. 259-260.

fysiske instrumenter og kort; kort sagt frugterne 
af et livsværk.

Bugge døde den 15. januar 1815 og blev begra-
vet på Assistent Kirkegård i København. Når et 
medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskab døde, var det almindeligt, at et af med-
lemmerne holdt en offentlig mindetale over afdø-
des fortjenester. Det skete ikke i Bugges tilfælde, 
sikkert på grund af hans spændte forhold til hans 
efterfølger som sekretær for selskabet, Hans Chri-
stian Ørsted (1777-1851), en af Danmarks mest 
berømte fysikere. Han var en generation yngre, 
født den dag, Bugge ankom til Bremen på sin 
rejse til Holland og England. Ørsted var uddan-
net som farmaceut og fik sin doktorgrad i 1799 på 
en afhandling om Immanuel Kants filosofi. Han 
opholdt sig i Tyskland i årene 1801-1802, hvor han 
blev grebet af den romantiske filosofi, som på 
mange måder var i modsætning til den newtoni-
anske-laplacianske filosofi, som Bugge mere var 
knyttet til.19 Da Ørsted ansøgte om en stilling som 
professor i fysik, fik han den ikke, og Bugge i sær-
deleshed synes at have haft reservationer. De to 
mænd var herefter aldrig mere på god fod. Ørsted 
fik et ekstraordinært professorat og først i 1817 
blev han ordinær professor. Tre år senere opdage-
de han den elektriske strøms indvirkning på mag-
netnålen, hvilket åbnede et nyt kapitel i teoretisk 
og anvendt fysik. Af flere grunde kunne man godt 
have undt Bugge, som dog på mange måder havde 
givet bidrag til dansk naturvidenskab, selv at have 
oplevet dette skelsættende øjeblik. 

Rejsedagbøger
Rejsedagbøger udgør et værdifuldt kildemateriale 
for historikere, også for dem, der har en speciel 
interesse for videnskab og for videnskabelige in-
strumenter, og her er Bugges dagbog ingen und-
tagelse. Gennem den rejsendes øjne ser vi univer-

19 I en lærebog fra 1796 De første Grunde til den sfæriske og 
theoretiske Astronomie skriver Bugge i § 113 om “New-
tons sindrige System”, at det fra at være en hypotese nu 
er “gaaet over til mathematisk Vished”. Forholdet mel-
lem Bugge og Ørsted er detaljeret beskrevet i Christen-
sen 2009.
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