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Udviklingen indenfor IT foregår med ekspotentiel 
hast og det kan være svært at følge med i en 
hektisk hverdag.
Men når man suser ned af langsiden, er det vigtigt 
at der er styr på sikkerheden, så man ikke 
pludselig skrider ud og mister sin plads. Eller 
endnu værre, at motoren brænder sammen og 
man udgår helt.
For at sikre fremdrift, afholder vi løbende 

IT Pitstop møder med vores kunder, typisk et par 
gange om året. Til mødet gennemgår vi en 
rapport som gør det nemt at overskue svagheder 
og faldgruber. Rapporten tager udgangspunkt i 
”best practice” baseret på vores erfaring og viden 
om IT, samt vores viden om kundens virksomhed 
og kultur. Således har kun den de bedste 
forudsætninger for at vælge fra og til, på et oplyst 
grundlag.

IT PITSTOP
Betydning: 
At gøre kort ophold for at sikre at ens IT kører optimalt og sikkert





Det er vigtigt for os, at alle henvendelser afsluttes 
tilfredsstillende, derfor sender vi efter hver sag en 
tilfredshedsundersøgelse for at sikre, at du som 
kunde, fik løst dit problem som forventet.

I 2020 er 98,3% af vores kunder tilfredse med den 
service de fik fra os. 

Det er vi naturligvis utrolig stolte af.

98,3% TILFREDSE KUNDER



Beskyt din indbakke med Office 365 Advanced Threat Protection.

Dine medarbejdere ved nok godt, at de ikke skal klikke på mærkelige links i en mail fra en ukendt 
afsender. Og faktisk er det efterhånden sjældent vi ser den slags mails, da de forskellige 
antivirusprogrammer som regel opsnapper dem, inden de når vores indbakke. Men metoderne blandt 
de cyber-kriminelle bliver hastigt mere avancerede, og mailen er stadig den foretrukne angrebs-kanal. 

Office 365 ATP yder dybdegående beskyttelse i flere lag. Først undersøges hvilken kilde, dvs. domæne 
og ip-adresse, mailen er sendt fra. Allerede på dette niveau blokeres ca. 25% af de ondsindede 
emails. Herefter kontrolleres afsenders autenticitet for at forhindre spoofing via forfalskede domæner, 
brands eller individer, og endelig scannes mailens indhold for skadelige links og vedhæftede filer.   

Særligt for Office 365 ATP er Safe Attachement og Safe Links-teknologierne, hvor links og vedhæftede 
filer undersøges i realtid i et sikret sandbox-miljø.

ADVANCED THREAT PROTECTION (ATP)

FAKTABOKS

Microsoft uskadeliggør hver eneste måned ca. 
1 milliard trusler, og informationerne herfra er 
vigtig feedback for Microsofts maskinlærings 
modeller, der på den måde kan holde sig ajour med 
nye angrebs-teknikker.  

Advanced Threat Protection er en del af Microsoft 
365 Business Premium.

Microsoft indsamler og analyserer dagligt 6,5 
billioner signaler fra brugerlog-ins på tværs af alle 
Microsofts tjenester. Det enorme 
datagrundlag kombineret med avanceret 
maskinlæringsmodeller giver en unik indsigt, der 
overgår andre mailbeskyttelses-løsninger. Re-
sultatet er en malware detektionsrate på hele 
99,99% for Office 365 ATP.



En langsom pc kan have stor indflydelse på produktiviteten i en virksomhed – hvilket betyder, at det 
bliver en omkostning for din virksomhed.

Mange af dine medarbejdere har måske vænnet sig til at deres PC tager lang tid om starte op, åbne 
store regneark, indlæse hjemmesider, starte programmer, rette i dokumenter mv. 
Måske hænger den endda af og til når man skriver rigtigt hurtigt.

Der kan være mange grunde til sløvheden; mangel på proaktiv Windows-vedligeholdelse, ingen 
systemoptimering, flaskehalse på internettet, serverproblemer eller det mest almindelige – 
gamle computere.

Computer hardware bliver mere og mere pålidelig; og kan nemt fungere i 5 år. Forstået på den måde at 
hardisken ikke bryder sammen, eller CPU fejler eller bundkortet står af – i samme omfang som tidligere. 

Til gengæld stiger kravene til et moderne it-system hele tiden, Windows 10, Microsoft 365, Edge/
Chrome browser og vigtige forretningsprogrammer stiller større krav til dine computersystemer og 
optager plads, CPU og hukommelse.

En gammel PC er dyr.

GAMLE PC’ER

FAKTABOKS

Så hvad er omkostningerne?

Beregningen kan sættes op således
Lad os antage at en brugeroplevelser sløves i 5 
minutter hver time, og de arbejder 7,5 timer om 
dagen.

Dette svarer til et tab af produktivitet på næsten 
40 minutter hver dag, eller omkring 3 timer om 
ugen. 
På et år er det ca. 145 timer om året med tabt 
produktivitet. (220 dage x 40 minutter).

Med en løn på ca. 350.000 om året, er det er en 
anslået omkostning på:
26.500 kroner per bruger pr. år.

Der er mange variationer af ovenstående; den tid, 
det tager at starte en PC om morgenen, den tid, 
det tager at ringe til din it-supportvirksomhed 
eller betale en tredjepart for at fejlfinde et 
problem. 
Men selv hvis den tabte tid pr. time kun var 
2 minutter, er tabet stadigvæk mere pr. år end en 
helt ny PC koster.



COMPLET IT er en alt-i-én aftale, der indeholder alt det, du som virksomhed har behov for i din 
IT-drift – og det uden du skal bekymre dig om uigennemskuelige fakturaer i tide og utide. 
COMPLET IT afregnes nemlig med én samlet pris pr. bruger. 
På den måde kan du sætte to streger under IT-budgettet. 

Læs mere på www.completit.dk

SLIP FOR UFORUDSETE IT-REGNINGER



Softwareopdateringer er vigtige for din digitale sikkerhed og cybersikkerhed. Jo hurtigere du 
opdaterer, jo hurtigere er du sikker på, at din enhed ikke er i fare – indtil den næste påmindelse om en 
opdatering.

Softwareopdateringer giver masser af fordele. Det hele handler om revisioner. Disse kan omfatte 
reparation af sikkerhedshuller, der er blevet opdaget, og fastsættelse eller fjernelse af computerfejl. 

Opdateringer kan føje nye funktioner til dine enheder og fjerne forældede funktioner. Det gælder både 
for dit operativ system eks. Windows 10 eller for dine 3. parts programmer, såsom Chrome eller Firefox.

4 grunde til at opdatere jævnligt

1. Opdateringer hjælper med at rette sikkerhedshuller

2. Softwareopdateringer hjælper med at beskytte dine data

3. Kæden er kun så stærk som det svageste led

4. I fortjener det nyeste og bedste

PC OPDATERING

FAKTABOKS

80% af virksomheder som oplever databrud 
kunne have undgået det ved at jævnligt at op-
datere sine systemer.

Tre af de største ransomware/malware udbrud, 
som WannaCry, NotPetya og SamSam kunne være 
undgået hvis systemerne var blevet opdateret i 
tide.

Hvordan?
Vi  installerer en lille agent på medarbejderens 
PC som udover at holde øje med PC’ens helbred, 
også hjælper med at opdatere Windows 10 samt 
udvalgte 3. parts programmer, såsom Chrome, 
Firefox, Teamviewer, Foxit reader, iTunes, VLC og 
en masse andre. På den måde sørger I for at lukke 
alle døre og vinduer i virksomheden.



MFA giver dig mulighed for at føje endnu en type af identitetsbekræftelse til dine konti ud over din 
adgangskode – din adgangskode er det, du ved. Den anden form for identifikation skal være noget unikt, 
som du har (f.eks. din mobil eller en FIDO2-sikkerhedsnøgle) eller noget, du er (f.eks. biometrisk såsom 
dit fingeraftryk). Disse er almindelige sekundære verifikationsfaktorer. Det betyder, at selvom dine 
adgangskodeoplysninger falder i hænderne på en hacker, kan de ikke komme ind på dine konti uden 
noget der er unikt for dig, som eksempelvis din mobiltelefon eller dit fingeraftryk. De er ikke let at få fat 
i for nogen, og slet ikke for en hacker, der er i Rusland eller Kina.

I betragtning af at 100 millioner identiteter angribes hver måned, og at 50.000 virksomheder 
kompromitteres hver måned, ville det være dumt at antage, at du eller din virksomhed ikke er et mål, og 
at det derfor ikke er sandsynligt at I blive angrebet – for det er I.

MULTIFAKTORGODKENDELSE (MFA)

FAKTABOKS

4 ud af 5 databrud er sket på grund af 
kompromitteret kontooplysninger.

Der er over 300 millioner falske login forsøg på 
Microsoft 365 hver dag.

Korrekt opsat MFA kan blokere 99,9% af alle 
angreb på din konto.

Med Microsoft 365 Business Premium kan du 
aktivere sikre lokationer. 
En sikker lokation betyder, at du i det store hele, 
kan fritage virksomhedens kontor fra at skulle 
reagere på MFA-notifikationer og det kun vil være 
de medarbejdere, der arbejder eksternt (på 
forskellige IP-adresser), der skal godkende 
notifikationen.



I første halvår 2020 havde vi en gennemsnitlig responstid på telefonen på kun 18 sekunder.
En af de medarbejdere som du kan tale med, er Jesper Andreasen.
Jesper er systemkonsulent og arbejder, som fast tilknyttet konsulent hos flere kunder og denne 
forankring mellem konsulent og kunde betyder færre driftsmæssige udfordringer.

18 SEKUNDERS RESPONS



Den mest almindelige grund til at virksomheder mister kritisk salg-, marketing-, kunde-, og 
finansdata, der er gemt i e-mails og dokumenter – er brugerfejl. 
Det er ikke længere blot en mulighed at tage en sikkerhedskopi af dine Microsoft 365-data. 
Det er en nødvendighed!

Microsoft sikrer at dataen er tilgængelig gennem deres backup og gendannelse, men det er begrænset 
til situationer som naturkatastrofer og katastrofer.

Backup af data er et delt ansvar, hvor du bør oprette regelmæssige sikkerhedskopier af dine vigtige 
data, så de nemt kan genoprettes og gendannes.

Her er 6 grunde til at have backup på sine filer og mails i Microsoft 365.

1. Brugerfejl eller onde hensigter

2. Phishing og ransomware angreb

3. Malware og virus via OneDrive Sync Client

4. Begrænset lager- og e-mail tilbageholdelse

5. Mistede eller stjålne enheder

6. Medarbejder overskriver data

BACKUP AF MICROSOFT 365

FAKTABOKS

Microsoft anbefaler at man tager backup af sig 
egen data, i deres serviceaftale stk. 2.B

“Vi anbefaler på det kraftigste, at de tager 
regelmæssige sikkerhedskopier af deres indhold. 
Microsoft kan ikke holdes ansvarlig for deres 
indhold eller det materiale, som andre uploader, 
lagrer eller deler ved hjælp af vores tjenester”

Vores backup dækker filer i OneDrive og 
SharePoint, samt e-mails i både almindelige 
postkasser og delte postkasser.
Derudover har vi også backup af jeres kanaler i 
Teams inkl. samtalerne deri. 
OneNote er i øvrigt også en del af vores backup.

Det hele gemmes i minimum 1 år efter sletning.



Den 14. januar 2020 stoppede supporten på Windows 7

Virker min PC ikke mere hvis jeg har Windows 7? 

Jo det gør den, og sikkert også lang tid endnu – dog vil producenter stoppe med at opdatere 
programmer så de kan køre optimalt eller fejlfri på Windows 7, men indtil da kører alt jo som det plejer.
Det helt store problem er at Microsoft er stoppet med at patche (lukke) sikkerhedshuller i Windows 7. 

Desværre stopper der ikke med at komme sårbarheder.

Hvert år opdages der masser af zero-days sårbarheder. En zero-day sårbarhed betyder egentlig blot, 
at der er nogen der fundet en sårbarhed i et program, eller system som kan udnyttes til f.eks. at afvikle 
noget ondsindet kode eller få uautoriseret adgang til systemer.

Grunden til det hedder zero-day (læses 0 dage) er at der endnu ikke er frigivet en løsning på problemet. 
Dagen hvor sårbarheden opdages af udviklerne er ”dag 0” (den kan sagtens have været brugt af hackere 
før det tidspunkt). Derefter kan der gå alt fra nogle dage til måneder før fejlen bliver rettet. 

Disse sårbarheder vil dog ikke længere blive udbedret på Windows 7 – nogensinde.

WINDOWS 7

FAKTABOKS

Siden Windows XP mistede supporten i 2014
er antallet af malware programmer steget fra 326 
millioner i 2014 til næsten 1 milliard i 2020 – og 
truslen bliver kun større.

Den anden tirsdag i hver måned er også kendt 
som ”Patch Tuesday” 
Det er den dag hvor Microsoft frigiver alle de 
mange sikkerhedsrettelser der er lavet siden 
sidste opdatering. Typisk indeholder opdateringen 
ca. 100 sikkerhedsrettelser.



Det er farligt at give brugerne fuld kontrol over deres Pc’er – af flere forskellige grunde. Selvfølgelig vil 
en medarbejder bruge deres administrator adgang med omtanke. Men selv en person med de bedste 
intentioner kan ved et uheld gøre noget, der bringer jeres IT-miljø i fare, og problemet ligger i de 
privilegier, som lokale administrative rettigheder giver brugerne.  

Med administratorrettigheder har brugerne mulighed for at downloade, installere og køre 
ikke-godkendte programmer uden tilsyn. Konfigurere systemindstillinger, herunder tilbagerulning af 
sikkerhedsændringer og redigering i registreringsdatabasen, hvilket kan føre til et ustabilt 
operativsystem, og endelig, se og redigere enhver fil på computeren, herunder dem, der tilhører andre 
brugere, hvis arbejdsstationen eksempelvis deles.  

Den største bekymring er evnen til at downloade et hvilket som helst stykke software brugeren ønsker. I 
værste fald (og desværre ret almindeligt), er programmet vært for malware. Det kan skabe store 
problemer hvis malwaren får frit spil på jeres interne netværk, og inficere servere og Pc’er, og måske 
endnu værre, kryptere dem med ransomware.  

LOKAL ADMINISTRATOR

FAKTABOKS

Undersøgelser har vist, at virksomheder kan 
afbøde virkningerne med mere end 80% af alle de 
kritiske sikkerhedshuller i Microsofts systemer 
(i nogle undersøgelser, det er op mod 95%), blot 
ved at fjerne lokale admin rettigheder . 

Cybersikkerheds-eksperter vurderer at den 
største risiko for insider angreb, skyldes for 
mange brugere med for mange privilegier 

Vores løsning er at bruge PAM 
(Privileged Access Management) software. Som 
er kort fortalt en måde hvorpå man kan fjerne den 
lokale administrator adgang. Samtidig kan man 
nemt, løbende give rettigheder til at installere og 
køre programmer som brugerne har behov for, 
samt forhåndsgodkende virksomhedens 
applikationer og de rettigheder de har behov for, 
for at kunne køre korrekt.  



Firewallen er den første forsvarslinje i beskyttelsen af din virksomhed og er et vigtigt redskab i nutiden 
trusselsbillede.

Det er en netværkssikkerhedsenhed, der overvåger indgående og udgående netværkstrafik og tillader 
eller blokerer data baseret på et sæt sikkerhedsregler. Dens formål er at etablere en barriere mellem dit 
interne netværk og indgående trafik fra internettet, for på den måde at blokere ondsindet trafik såsom 
virus og hackerangreb.

Traditionelle firewalls til pakkefiltrering, undersøger datapakkernes “adresse og følgeseddel” og  
forhindrer dem i at passere, hvis de ikke stemmer overens med et etableret sikkerhedsregelsæt.

Næste generations firewall (NextGen Firewalls)
Næste generations firewalls (NGFW) kombinerer traditionel firewall-teknologi med yderligere 
funktionalitet, som inspektion af datatrafik, forebyggelse mod angreb, antivirus mm.

Den mest bemærkelsesværdige funktion, er nok noget der kaldes dyb pakke inspektion (DPI). Mens 
grundlæggende firewalls kun ser på overskrifter i datapakkerne (adressen og følgesedlen), undersøger 
dyb pakkeinspektion dataene i selve pakken, og på den måde identificere, kategorisere eller stoppe 
pakker med skadelige data mere effektivt.

Det gør dem uovertrufne rent sikkerhedsmæssigt.

FIREWALL

FAKTABOKS

Vedligehold af firewallen
Ligesom alt andet IT udstyr skal firewallen også 
vedligeholdes. Selv en Næste Generation  
Firewall er ikke meget værd, hvis ikke den  
opdateres løbende med sikkerhedsrettelser. 
Derudover skal firewallen også have adgang til 
den seneste trusselsdata så den bedst muligt kan 
beskytte mod ondsindet trafik.

(FWaaS) Firewall as a Service
Vores FWaaS er en 3-i-1 pakke til en fast månedlig 
pris som indeholder: 
• En fysisk NextGen Firewall fra Fortinet, som er

en verdens ledende producenter.
• Unified Threat Protection som giver adgang til

et globalt trussels netværk med over 3
millioner sensorer.

• Opdateringer til seneste firmware og
sikkerhedsrettelser 4 gange årligt



Hvad er password manager   

 
Mange mennesker ikke ændrer adgangskoder regelmæssigt og de bruger de sammen adgangskoder til 
flere konti. Ændring af adgangskoder gør det sværere for hackere, fordi ældre adgangskoder er mere 
tilbøjelige til at være blevet lækket på et tidspunkt. Så ændring af adgangskoden gør hackerens job 
sværere, fordi han eller hun ikke kan stjæle og bruge dine gamle adgangskoder. 

En password manager er en app, der genererer og gemmer dine login-oplysninger og adgangskoder til 
dine online-tjenester. Den husker lange og komplekse adgangskoder og den sparer dig tid, forbedrer 
sikkerheden og reducerer den reelle risiko for identitetstyveri. Den hjælper dig også med at minde dig 
om at skifte dine adgangskoder regelmæssigt. 

Hvis din virksomhed anvender en password manager, så har du mulighed for at få det fulde overblik over 
virksomhedens cloud-services, du får kontrol over medarbejderens adgange og virksomhedskonti, du 
får en nem og overskuelig IT-sikkerhed. Du kan sikre, at dine medarbejdere ikke kan logge på jeres sys-
temer fra et usikkert netværk og dine medarbejdere kan dele adgangskoder sikkert imellem hinanden. 

Fordele ved password manager 

• Generering af stærke adgangskoder
• Sikker lagring af adgangskoder
• Automatisk udfyldning af adgangskoder for dig
• Få adgang til dine adgangskoder på din smartphone
• 2-faktor-godkendelse – ekstra sikkerhed
• Reminder når det er tid til at ændre adgangskoder. 

PASSWORD MANAGER 

FAKTABOKS
Danskernes adgangskoder
Næsten 37% af danskerne genbruger den samme 
adgangskode til flere konti. 

75% af danskerne har en adgangskode på imellem 
6 og 10 tegn - dermed en svage adgangskoder. 

Hvad er en stærk adgangskode
I dag bruger man mange flere adgangskoder end 
tidligere grundet den teknologiske udvikling. 
Ifølge Center for Cybersikkerhed så skal en 
stærk adgangskode der ikke indeholder tal eller 
symboler indeholde midst 20 tegn. Jo flere 
symboler og tal, destro stærkere en adgangkode.   



Du kan nu få awareness-træning til dine medarbejder, som øger sikkerheden, er billigt og dermed 
omkostningseffektivt.   

IT-kriminaliteten vokser stødt. Det betyder, at virksomheder bliver angrebet mere end nogensinde før. 
Derfor er det altafgørende, at man har medarbejdere, som er klædt på til at håndtere angreb, men også 
at være i stand til at kunne undgå det.   

Vidste du f.eks. at lovgivningen stiller krav om sikker behandling af personoplysninger og krav om 
træning af medarbejdere i sikker datahåndtering? 
 
Vi tilbyder en e-læringsportal, hvor hele din virksomhed uddannes, og bliver mere opmærksomme på 
IT-sikkerhed og sikker datahåndtering. Awareness-træningen skaber ensretning blandt medarbejderne. 
Man sikrer altså at medarbejderne har den samme viden at handle ud fra, og dermed at alle taler samme 
sprog, når det gælder IT-sikkerhed.  

Så nemt fungere jeres awareness-træning? 

• Vi sætter et online læringsforløb op, som er skræddersyet til jeres behov. En god start er vigtig, og 
derfor sørger vi for, at I kommer rigtig i gang  

• Brugerne modtager en mail med et link til den tildelte træning, som består af en eller flere video 
med tilhørende tekst, og en afsluttende test 

• De ansvarlige kan få et overblik over medarbejdernes træningsforløb, ved hjælp af løbende rapport-
ering 

• Brugerne vil løbende blive tildelt relevante kurser, som skal gennemføres, for at sikre et løbende og 
opdateret viden 

AWARENESS-TRÆNING

FAKTABOX
Så nemt er det 

Medarbejderne vil få adgang til videokurser 
af maks. 2 minutters varighed, som belyser et 
relevant emne inden for IT-sikkerhed. 

Et kursus består en video med tilhørende tekst og 
en afsluttende test.  

Alle kurser findes på flere sprog bl.a. dansk. 

Løbende vil der blive lavet nye kurser, så 
medarbejderne har mulighed for at blive uddannet 
med den nyeste viden.  

Der er mulighed for at få et samlet overblik over 
medarbejdernes træningsforløb igennem et 
komplet rapporteringssystem.  



SPF – troværdig afsender 

SPF beskytter din virksomhed imod angreb ved at identificere de mail-servere, der har tilladelse til 
at sende e-mails på vegne af din virksomhed og dit domæne. Denne funktion forhindrer derved, at 
IT-kriminelle kan sende mails til dine kunder, leverandører og medarbejdere fra en mailadresse, som 
tilhører din virksomhed, men afsendes fra en ukendt server.  

DKIM – nøglen til din e-mail 

DKIM er en mekanisme som tilknytter en privat nøgle til en udgående e-mail. En tilsvarende nøgle 
bliver overført til domænets mailserver, denne er offentlig. Dermed kan modtagerserveren sammen-
ligne de to nøgler. Hvis de to nøgler stemmer overens, så verificeres e-mailen og ender i modtagerens 
indbakken. Hvis de to nøgler ikke stemmer overens, så vil den afsendte e-mail blive afvist eller sat i 
karantæne.  

DMARC – et ekstra lag beskyttelse 

Tanken bag DMARC er at bruge de tiltag, der allerede findes. DMARC kontrollerer om den indgående 
mail har SPF og DKIM. Ud fra dette vurderer DMARC om e-mailen kan verificeres. Den fungerer altså 
som dørmand, som sikrer at den afsendte e-mail, opfylder kravene for at komme i indbakken.  

Hvis den afsendte e-mail ikke kan verificeres, afgør DMARC om e-mailen skal i karantæne, eller om den 
skal fjernes helt. På den måde bliver der altså sorteret en ekstra gang i de indkommende e-mails, og det 
er med til sikre indbakkens indhold.  

DMARC er altså knuden, der binder indsatserne sammen, fordi proceduren kan fortælle mailserver, hvad 
der skal ske med en e-mail, hvis den ikke bliver verificeret. 

E-MAIL SIKKERHED

FAKTABOKS
Phishing e-mails er den mest brugte  
leveringsmetode for skadelig software. Det bliver 
typisk leveret igennem vedhæftet filer. Phishing-
angreb er ikke kun rettet mod at få oplysninger. 
Phishing-angreb kan også bruges til at distribuere 
ondsindede programmer, såsom ransomware.

45% af al verdens mailtrafikk er bestående af 
spam. Det svarer til mere end 14,5 milliarder 
beskeder på verdensplan om dagen.

95% af bud på IT-sikkerheden sker på baggrund af 
menneskelige fejl.  



Hos IT Forum Esbjerg sætter vi en ære i at forstå 
vores kunders drift, for kun sådan kan vi sikre de 
løsninger, der undgår nedbrud.

Vi ser ikke kun på virksomhedens udfordringer - 
men også på dens potentialer. Ved siden af den 
løbende kontakt i hverdagen, afholder vi 
IT-Pitstop-møder, med det direkte formål at fordybe 
os i vores kunders behov og potentiale. Her byder 
vores specialister ind med forslag og løsninger, der 

understøtter virksomhedens kultur og krav.
Vi har blikket rettet mod fremtiden og de stadig nye 
trusler og muligheder indenfor IT. Samtidig er vi 
lokalt forankret med begge ben på jorden, mens vi 
stræber efter at skabe værdi i hver time, vi bruger.

IT Forum Esbjerg sikrer ikke alene den daglige drift. 
Vi udfordrer dig, så vi sikrer bedre udnyttelse af 
dine systemer, og vi inspirerer dig til at bruge nye 
løsninger. Kun sådan kan vi leve op til vores løfte.
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