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Versionshistorik 
 
Versions- 
nummer 

Dato Intitialer Afsnit/indhold der er ændret  
 

1.0 16/1 2020 KOMBIT Første version, blandt andet indeholdende opgaver og datoer 
for forbindelsestest. 

1.1 18/3 2020 KOMBIT Datoer og opgaver vedr. annulleret forbindelsestest er fjer-
net.  

Opgaver omkring skift fra kald til IP-adresse til kald mod do-
mænenavn er tilføjet (1.1) 

Forhold omkring domænenavn, cloudflare og dynamiske IP-
adresser er tilføjet (1.1) 

1.2 31/3 2020 KOMBIT Længden på servicevinduet i cut over weekender tilføjet 
(1.0) 

Oplysninger vedr. IP-adresser og forhold vedr. geolocation 
(1.1) 

Afsnit tilføjet – forhold omkring faste kørsler (3.4) 

Forhold omkring whitelisting (4.1.1) 

1.3 17/4 2020 KOMBIT Rettet adresse til SFTP server i ekstern testmiljø fra ”sftp-
exttest.serviceplatformen.dk” til ”sftpexttest.serviceplatfor-
men.dk” (1.1) 

1.4 29/6 2020 KOMBIT Præciseringer og oprydning i ikke-relevante oplysninger. In-
gen nye oplysninger, der påvirker eksterne systemers forbe-
redelser. 

1.5 2/9-2020 KOMBIT Præciseringer. Yderligere detaljer vedr. certifikatskift (3.1.1) 
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1 Indledning 

I dette notat gennemgås de tekniske ændringer, der har betydning for systemer og relaterede aktører i forbindelse med 
flytningen (transitionen) af Serviceplatformen og STS Administrationsmodul fra Systematic til IBM’s driftscenter. 

Nærværende skrivelse er relevant for aktører med tekniske afhængigheder til Serviceplatformen:  

• Systemer, der kalder Serviceplatformen (herefter benævnt ’Anvendersystemer’), herunder 

• Leverandører af Anvendersystemer 

• Brugere af disse systemer, typisk Kommuner 

• Systemer, der kaldes af Serviceplatformen (herefter benævnt Kildesystemer), herunder 

• Systemejere (Myndighed/Organisation) 

• Leverandører af disse systemer 

• Støttesystemer 

• Leverandører af disse systemer, typisk KMD 

For hver type af teknisk afhængighed (fx SFTP) beskriver vi, hvordan aktørerne skal forberede sig på de forestående 
ændringer. Nogle ændringer skal foretages netop i overgangspunktet, mens andre ændringer frit kan foretages inden for 
en længere periode.  

Notatet indeholder ikke en detaljeret tidsplan for migrering fra nuværende driftscenter til IBM’s driftscenter. Den detalje-
rede tidsplan for migreringen af Serviceplatformen og selve cut over udarbejdes af leverandøren i transitionsfasen og 
fremsendes separat. 

Der vil blive foretaget to migreringer og deraf gennemført to separate cut over-weekender: 

1. Serviceplatformens miljø for testsystemer (herefter benævnt ’ExtTest’) 

2. Serviceplatformens produktionsmiljø (herefter benævnt ’Prod’). 

Længden på servicevinduet i begge cut over weekender vil være fra fredag eftermiddag kl. 16.00 til mandag morgen kl. 
06.00. 

1.1 Netværksopsætning i det nye driftscenter 
IBM overtager med driften af Serviceplatformen og Administrationsmodulet også brugen af de domænenavne, der an-
vendes for at kommunikere med Serviceplatformen. Disse domænenavne flyttes i selve "cut over-weekenden”, så de 
derefter peger på Serviceplatformen i IBM's driftscenter fremfor hos den nuværende leverandør Systematic/Itadel.  
 
I den nuværende driftsløsning kan man forbinde til Serviceplatformen via IP-adresser. Dette vil ikke længere være muligt 
efter flytningen af driften til IBM, hvor den nye infrastruktur har styrket perimetersikkerhed via Cloudflare (læs mere herom 
nedenfor). 

Fra KOMBITs side vil vi derfor opfordre til, at de systemansvarlige for anvendersystemerne hurtigst muligt sikrer, at der 
anvendes hostnavne og DNS-opslag til at forbinde til Serviceplatformen. Det gælder både Produktionsmiljøet og Ekstern 
Test-miljøet:  

Produktion:  

• prod.serviceplatformen.dk  

• sftp.serviceplatformen.dk  

  



 

Transition af Serviceplatformen - opgaver ved skift af driftcenter Side 5 af 10 

 
  

Ekstern Test:  

• exttest.serviceplatformen.dk  

• sftpexttest.serviceplatformen.dk  

 

Udover at sikre, at systemkonfigurationen for anvendersystemet anvender hostnavne, opfordrer vi til også at kontrollere, 
at hostnavnene oversættes til IP-adresser via DNS-opslag, og ikke er registreret i /etc/hosts-filen.  

Såfremt der hos anvendersystemet anvendes firewall til den udgående trafik mod Serviceplatformen, er det vigtigt, at 
denne ikke filtrerer på IP-adresser, men på domænenavne.  

Såfremt en udgående firewall hos et anvendersystem er nødt til at filtrere på IP-adresser, vil de relevante IP-adresser 
være tilgængelige på dette link: https://www.cloudflare.com/ips/. Cloudflareløsningen sikrer et højt sikkerhedsniveau 
for Serviceplatformen bl.a. i form af bedre muligheder for beskyttelse mod DDoS angreb samt beskyttelse mod sårbar-
heder i web-applikationer. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at disse IP-ranges løbende kan ændre sig, så firewall-filtrering baseret på IP-
adresser løbende skal opdateres for at fungere. Det vil være anvendersystemets ansvar at sikre, at denne løbende 
opdatering finder sted. 

Relevante porte, der skal være åbne, er: 80 (http), 443 (https) og 22 (sftp). 

IBM’s driftscenter for Serviceplatformen benytter to forskellige lokationer. Indgående trafik fra anvendersystemer bliver 
automatisk balanceret på tværs af lokationerne. Udgående trafik fra driftscentre vil benytte to forskellige IP-adresser (en 
fra hver lokation):   

• 158.177.18.159  

• 161.156.179.255 

Bemærk venligst, at Serviceplatformen blive driftet i IBM’s datacentre i Tyskland, og grundet IBMs cloud setup vil de to 
IP-adressers geolocation fremgå som værende hjemmehørende i USA. Det er derfor vigtigt at kontrollere, at der ikke er 
opsat evt. geoblocking i egen infrastruktur. 

2 Planlagte migreringsaktiviteter 

Følgende beskriver sekvensen af migreringsaktiviteter med betydning for systemer, der kaldes af- og kalder Serviceplat-
formen.  

Aktiviteterne omfatter både ExtTest og Prod. Aktører, der anvender begge miljøer, skal være opmærksomme på, at akti-
viteterne for de to miljøer bliver afviklet på to forskellige tidspunkter. 

• Forbindelsestest (Connectivity test) for ExtTest og Prod:  

o IBM og KOMBIT gennemfører i fællesskab tests for at sikre, at serverne i IBM’s driftscenter kan nås fra 
et udvalgt anvendersystem 

o IBM gennemfører en netværkstest fra IBM’s driftscenter for at verificere, at webservices på kildesyste-
merne kan nås. Ligeledes gennemfører IBM en netværkstest for at verificere, at SFTP-serverne hos 
Anvendersystemerne kan tilgås fra IBM’s driftscenter.  

• Test mod kildesystemer i ExtTest og Prod:  

o I februar og marts 2020 er der udført test mod de kildesystemer, der er tilsluttet ExtTest. Testene er udført 
fra IBM’s integrationstestmiljø og vil inden cut over blive udført i det nye ExtTest miljø. Testene er udført 
på aftalte data, og vil ikke opdatere data med mindre andet er aftalt.  

• Overgangen til IBM’s driftscenter: Cut over fra nuværende driftscenter til IBM’s driftscenter gennemføres hen 
over en weekend. 

https://www.cloudflare.com/ips/
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• Hypercare-periode: I perioden umiddelbart efter cut over opfordres alle systemer og aktører til at være særligt 
opmærksomme på eventuelle fejl. Specifikt for ExtTest vil der blive aftalt testforløb for udvalgte integrationer og 
aktører, der anvender testsystemet. 

BEMÆRK: Anvendere af Serviceplatformen har en aktiv rolle i forbindelse med skift af SSL-stjernecertifikat i trust store 
og eventuel whitelisting af IBM-adresser. De øvrige aktiviteter ovenfor forventes ikke at kræve yderligere handling fra 
anvenderne, såfremt disse anvender domænenavne (og ikke IP-adresser). 

3 Anvendersystemer 

Dette afsnit afdækker de tekniske afhængigheder, Anvendersystemer måtte have til det nuværende driftsetup af Service-
platformen, og hvordan man kan forberede sig til dette. Afslutningsvis beskrives de risici, der vil være forbundet med ikke 
at gennemføre opgaverne. De tekniske afhængigheder gælder for såvel Prod som ExtTest. 

Anvendere af Serviceplatformen interagerer med Serviceplatformen på følgende måder:  

• Webservice-kald 

• Afhentning af filer via SFTP-server  

I de følgende afsnit beskrives, hvilke tekniske afhængigheder der er for hver af disse interaktionsmetoder. 

3.1 Webservices 

Anvendere, der kalder Serviceplatformen via webservices, gør det over en TLS-forbindelse. I forbindelse med skift af 
driftscenter for Serviceplatformen vil SSL-stjernecertifikatet (også kendt som ’wildcard certifikat’) blive udskiftet.  

I forbindelse med skift af driftscenter for Serviceplatformen vil ’spsigning’ servercertifikatet blive bibeholdt. Derved vil den 
eksisterende opsætning af truststore fortsat skulle benyttes til at verificere svar fra Serviceplatformen ved anvendelse af 
tokenbaserede services.  

Nogle anvendersystemer kan være placeret bag firewalls eller bag en proxy. Ved skift til IBM’s driftscenter vil Service-
platformen få en ny IP-adresse, der ikke vil være fast. Hvis den nuværende IP-adresse for Serviceplatformen er whiteli-
stet i firewalls eller proxy, anbefales det derfor at whiteliste på domænenavne fremfor IP-adresse. 

3.1.1 Webservices - Hvordan kan man forberede sig? 

Som forberedelse til ibrugtagning af nyt SSL-stjernecertifikat har KOMBIT oprettet og publiceret det nye certifikat 
(https://kombit.dk/nyheder/nyt-ssl-certifikat-til-serviceplatformen), selv om driften endnu ikke er flyttet til IBM’s driftscen-
ter, og certifikatet derfor endnu ikke er i brug. Der anvendes samme nye SSL-stjernecertifikat i ExtTest og Prod, når 
begge er overgået til drift hos IBM. I perioden mellem ExtTest cut-over og Prod cut-over vil ExtTest benytte det nye SSL-
stjernecertifikat og Prod det hidtidige SSL-stjernecertifikat. 

Som leverandør til en løsning, der anvender Serviceplatformen, skal man sikre sig, at anvendersystemet fortsat har tiltro 
til Serviceplatformen efter ibrugtagning af det nye SSL-stjernecertifikat. Dette kan ske på forskellig vis fra system til 
system afhængig af sikkerhedsimplementationen. Typisk vil anvendersystemet have et ’trust store’, som enten skal in-
deholde selve det nye stjernecertifikat eller certifikater fra udstederkæden. Anvendersystem-leverandørens sikkerheds-
/certifikatansvarlige bør hjemhente det publicerede certifikat og foretage en vurdering af, hvad der vil være påkrævet. 

Vær i den forbindelse særligt opmærksom på, at selv om både det hidtidige og det nye SSL-stjerne-certifikat er udstedt 
af GlobalSign, er det nye SSL-stjernecertifikat udstedt under et andet GlobalSign-rodcertifikat end det gamle.  

Certifikatkæden for det nye SSL-stjernecertifikat: 

- Det nye SSL-stjernecertifikat: https://kombit.dk/nyheder/nyt-ssl-certifikat-til-serviceplatformen 

- Udsteder ”GlobalSign RSA OV SSL CA 2018”:  http://secure.globalsign.com/cacert/gsrsaovsslca2018.crt 

- Rod-certifikat “R3 GlobalSign Root Certificate”: https://secure.globalsign.net/cacert/Root-R3.crt 

https://kombit.dk/nyheder/nyt-ssl-certifikat-til-serviceplatformen
https://kombit.dk/nyheder/nyt-ssl-certifikat-til-serviceplatformen
http://secure.globalsign.com/cacert/gsrsaovsslca2018.crt
https://secure.globalsign.net/cacert/Root-R3.crt
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Man bør som anvender sikre sig, at man ikke anvender IP-adresser til kommunikation med Serviceplatformen – hverken 
i webservice-konfigurationen eller i whitelisting. Såfremt man ikke allerede anvender domænenavne, anbefales det at 
udskifte IP-adresser med domænenavne og derpå teste, at forbindelsen fortsat fungerer mod den nuværende driftsløs-
ning. Dermed vil det også fungere efter cut over til IBM’s driftscenter. 
 
Der vil ikke blive arrangeret en koordineret forbindelsestest for anvendere. 

3.1.2 Webservices - Risici 

I tilfælde af at en anvender ikke har etableret tiltro til det nye SSL-stjernecertifikat, vil responsen, som Serviceplatformen 
sender tilbage, blive afvist. Det vil resultere i, at anvenderens applikationer kommer til at fejle. For at korrigere dette skal 
det nye SSL-stjernecertifikat indlæses i det anvendte trust store. 

I tilfælde af, at en anvender benytter IP-adresse whitelisting ved brug af webservices, anbefales det at ændre denne 
whitelisting til at benytte domænenavne, da det ellers ikke vil være muligt at foretage webservice kald til Serviceplatfor-
men. Dette vil resultere i, at anvenderes applikationer kommer til at fejle. 

3.2 SFTP-server 

Det forventes, at det er muligt at flytte den nuværende SFTP server as-is til IBM’s driftscenter - inklusive data, konfigu-
ration og log-in oplysninger.  

Anvendere, som modtager data via Serviceplatformens SFTP server (sftp.serviceplatformen.dk), burde dermed ikke 
have nogle tekniske afhængigheder, der skal håndteres. 

Anvendere, som bruger deres egen SFTP-server til at modtage data fra Serviceplatformen og benytter sig af IP-adresse 
whitelisting, skal sørge for at ændre whitelistingen til at anvende domænenavne.  

3.2.1 SFTP-server – Hvordan kan man forberede sig? 

Man kan som anvender sikre sig, at man ikke anvender IP-adresser til kommunikation med Serviceplatformen – hverken 
i SFTP-konfigurationen eller i whitelisting. Såfremt man ikke allerede anvender domænenavne, anbefales det at udskifte 
IP-adresser med domænenavne og derpå teste, at forbindelsen fortsat fungerer mod den nuværende driftsløsning. Der-
med vil det også fungere efter cut over til IBM driftscentret. 

3.2.2 SFTP-server - Risici 

I tilfælde af, at en Anvender benytter IP-adresse whitelistning ved brug af SFTP, anbefales det at ændre denne whiteli-
sting til at benytte domænenavne, da det ellers vil betyde, at anvenderens server afviser Serviceplatformens adgang. 
Dette vil resultere i, at Serviceplatformen ikke kan levere data til den givne anvender. 

3.3 Faste kørsler 

Hvis der afvikles faste kørsler mod Serviceplatformen, fx i forbindelse med batch jobs, skal man være opmærksom på, 
om dette giver anledning til at stoppe og/eller genstarte disse kørsler i forbindelse med servicevinduet i cut over week-
enderne – se datoerne på KOMBITs hjemmeside (www.kombit.dk/sptransitionsopgaver). Efterfølgende bør man i givet 
fald kontrollere, at alle kørsler igen er startet, og at Serviceplatformen svarer som forventet efter overgangen til IBM’s 
driftscenter. KOMBIT har ikke mulighed for at kontrollere, om anvendersystemernes faste kørsler fungerer korrekt for 
anvendersystemet. Dette bør man derfor selv kontrollere efter servicevinduets afslutning. 

4 Kildesystemer 

Dette afsnit afdækker de tekniske afhængigheder, Kildesystemer måtte have til det nuværende driftsetup af Serviceplat-
formen, og hvordan Kildesystemerne kan forberede sig til migrationen af Serviceplatformen. De tekniske afhængigheder 
gælder for både Prod og ExtTest. 

http://www.kombit.dk/sptransitionsopgaver
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På nuværende tidspunkt interagerer Serviceplatformen med Kildesystemer på følgende måder:  

• Webservice-kald 

• Afhentning af filer via SFTP server  

• Modtagelse/afsendelse af beskeder via MQ.  

I det følgende beskrives de tekniske afhængigheder, der er for hver af ovennævnte interaktionsmetoder. 

4.1 Webservices 

Kildesystemer, der udstiller en webservice, bliver kaldt af Serviceplatformen via en TLS-forbindelse. Da det er Service-
platformen, der kalder, er det Serviceplatformen, der har trusted Kildesystemernes servercertifikater. Dermed er server-
certifikatet for Serviceplatformen ikke relevant for Kildesystemerne. Klientcertifikater, som Serviceplatformen anvender 
til at kalde Kildesystemer, kommer ikke til at blive påvirket af migreringen. 

Kildesystemer, der har anvendt whitelisting som ekstra sikkerhed eller for at give Serviceplatformen en større bånd-
bredde, skal sørge for at tilføje de nye IP-adresser for Serviceplatformens udgående trafik til deres whitelist (se afsnit 1 
ovenfor). 

4.1.1 Webservices - Hvordan kan man forberede sig? 

Kildesystemer, der begrænser adgang på deres webservices ved hjælp af whitelisting, skal sørge for at whiteliste de nye 
IP-adresser (se afsnit 1.1) i god tid før cut over. 

Bemærk venligst, at der er angivet to IP-adresser; en for hvert datacenter, og de anvendes både til kald fra eksternt 
testmiljø og fra produktionsmiljøet. 

Hvis der anvendes whitelistning af Serviceplatformens IP-adresser i jeres infrastruktur, bedes I registrere disse to adres-
ser hurtigst muligt. 

4.1.2 Webservices - Forbindelsestest fra Serviceplatformen i IBM’s driftcenter 

Ved etablering af forbindelser til Kildesystemerne fra IBMs driftcenter foretages en forbindelsestest, hvor der foretages 
enkelte kald mod Kildesystemernes services for at verificere forbindelsen. Disse kald vil ikke opdatere data.  

I de tilfælde hvor der kun eksisterer opdaterende services, vil der blive lavet et kald med en aftalt fejl, så der ikke foretages 
nogen opdateringer af data fra Serviceplatformen hos IBM før cut-over. 

KOMBIT og IBM vil  henvende sig direkte, hvis der er behov for involvering fra Kildesystemets side. 

4.1.3 Webservices - Risici 

I tilfælde af at Kildesystemer anvender whitelisting, men ikke whitelister Serviceplatformens nye IP-adresser for udgå-
ende trafik, vil deres server afvise Serviceplatformens adgang. Det betyder i praksis, at Serviceplatformen ikke kan hente 
data, hvormed de integrationer, som trækker på disse data, vil fejle. 

I tilfælde af, at IP-adressen for Serviceplatformen i det nuværende driftscenter er blevet benyttet til at give en større 
båndbredde, vil den manglende konfiguration resultere i forringede svartider på Serviceplatformen. 

4.2 SFTP-Server 

Kildesystemer, der leverer eller modtager filer via deres egne FTP/SFTP servere, har forventeligt whitelistet den nuvæ-
rende IP-adresse for Serviceplatformen. I givet fald skal Kildesystemet sørge for at tilføje de nye IP-adresser til sin 
whitelist. 
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4.2.1 SFTP-server - Hvordan kan man forberede sig? 

Kildesystemer, der udbyder data via SFTP, burde være godt forberedt, hvis de sørger for at whiteliste de nye IP-adresser 
(se afsnit 1.1) i god tid før cut over.  

4.2.2 SFTP-server - Risici 

I tilfælde af at Kildesystemer, der leverer eller modtager data via deres egen FTP/SFTP-server og benytter sig af white-
listning, ikke whitelister Serviceplatformens nye IP-adresser for udgående trafik, vil deres server afvise Serviceplatfor-
mens adgang. Det betyder, at Serviceplatformen ikke vil være i stand til at hente nødvendige data, hvormed nogle af 
Serviceplatformens integrationer vil fejle. 

4.3 MQ (Message Queue) 

Kildesystemer, der udveksler data med Serviceplatformen via IBM MQ, kommunikerer med platformen over en VPN-
forbindelse. VPN-opsætningen er specifikt oprettet mellem det nuværende driftscenter og hvert af de Kildesystemer, der 
kører med MQ.  

Ved skift af driftscenter bliver det derfor også nødvendigt at introducere en ny VPN-opsætning for hvert MQ Kildesystem. 
Samtidig vil det formentlig blive nødvendigt at whiteliste de nye IP-adresser i hver ende af VPN-forbindelsen samt åbne 
de nødvendige porte. 

KOMBIT og IBM håndterer ny VPN-opsætning direkte med de berørte kildesystemer. 

4.3.1 MQ - Hvordan kan man forberede sig? 

De MQ Kildesystemer, der anvender VPN, skal, i samarbejde med IBM, opsætte nye VPN-forbindelser. Denne opsætning 
kan gennemføres før driften af Serviceplatformen skifter over IBM’s driftscenter, og der gennemføres en individuel con-
nectivity test og aftales individuelle migreringsaktiviteter. 

4.3.2 MQ - Risici 

I tilfælde af, at der ikke opsættes VPN -forbindelse mellem IBM’s driftscenter og de Kildesystemer, der udveksler data 
via MQ, samt whitelistes og åbnes for nogle bestemte porte, vil Serviceplaformen ikke have adgang til MQ-køerne. Dette 
vil resultere i, at Serviceplatformen ikke kan hente/sende nødvendige data, hvormed nogle integrationer vil fejle. 

5 Støttesystemer (KMD) 

Dette afsnit er målrettet KMD (og til generel orientering), og afdækker de tekniske afhængigheder som Støttesystemerne 
måtte have til det nuværende driftsetup af Serviceplatformen, og hvordan man kan forberede sig til dette. 

Et støttesystem er i forhold til Serviceplatformen enten et Anvendersystem eller et Kildesystem. Afhængig af hvilken rolle 
det pågældende støttesystem spiller, henvises derfor til afsnit 2 eller 4 ovenfor. Alligevel gennemgås forholdet med Støt-
tesystemerne Security Token Service (STS) og Beskedfordeler i næste afsnit grundet deres høje kompleksitet. 

5.1 Security Token Service 

Serviceplatformen interagerer med Security Token Service via webservicekald over en TLS-forbindelse, når der skal 
trækkes tokens. Det samme gør STS Administrationsmodulet, når data skal provisioneres (sendes) til Security Token 
Service. Dermed fungerer både Serviceplatformen og STS Administrationsmodulet som klienter i forhold til Security To-
ken Service, hvilket betyder at Security Token Service ikke har nogle tekniske afhængigheder, der skal håndteres. 

I forhold til klientcertifikaterne forventes det, at de kan genbruges i det nye driftsetup. 
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5.2 Beskedfordeler 

Serviceplatformen sender beskeder via AMQP-protokollen til Beskedfordeleren. Dette sker over en TLS-forbindelse, hvor 
Serviceplatformen er klient og benytter FOCES-certifikat til at etablere TLS-forbindelsen. FOCES-certifikatet bliver ikke 
skiftet i forbindelse med skift af datacenter.  

En anden type interaktion med Beskedfordeler sker via STS Administrationsmodulet. STS Administrationsmodulet pro-
visionerer data til Beskedfordeleren. Dette sker over en TLS-forbindelse. Der er derfor også i dette tilfælde tale om klient-
server kommunikation, hvor Serviceplatformen agerer klient. Der vil derfor ikke være nogle tekniske afhængigheder, som 
Beskedfordeleren skal håndtere i denne forbindelse. 

I forhold til klientcertifikaterne forventes det, at disse kan genbruges i det nye driftsetup. Der er således ingen opgaver 
for anvendere eller kildesystemer i denne forbindelse. 
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