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”Riv kun marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal 
også være mæt”. 
De fleste af os kender Adolph Reckes sang ”Marken er mejet” fra 
1868 – ovenstående linie fra sangen handler om fattigmands ret fra 
landsbyfællesskabets tid, hvor de fattige måtte samle aks på de hø-
stede kornmarker. I betydeligt omfang var det en ret, der blev ud-
nyttet helt frem til efter den første verdenskrig. 

Skærbækhus Slægtsforskning 

Den 29—01—2018 
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Der opstod en ny tid, idet landsfaderen, Frederik 
VI, ved reglement af 5. juli 1803 oprettede sogne-
kommissionerne, der gik under navnet fattigkom-
missioner, med sognepræsten som født formand. 
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Indledning 
 
Vi skal se på fattigvæsnet i Danmark. Det vil jeg 
fortælle om, ved først at vælge en af mine aner 
som har været underlagt fattigforsorgen. Deref-
ter kommer der en mere generel fortælling om 
hvordan fattigvæsnet har været i Danmark, og 
hvor vi kan finde arkivalier om emnet.  
 
Det er et stort område , som ikke kan beskrives 
på nogle få sider. Der er skrevet flere bøger om 
området. En bog jeg har haft glæde af er en med 
titlen ”Det offentlige fattigvæsens historiske ud-
vikling i Danmark i det 19. aarhundrede” skre-
vet af Harald Jørgensen, den er på godt 400 si-
der. ISBN nr87 7500 852 1. 
Ligeledes kan der også findes en del på Internet-
tet om emnet.   
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Min tipoldemor Ane Christiansen  
 
Min tipoldemor Ane blev født den 29 september 1822 i 
et af de små landarbejder huse til Aakjær gods ved Od-
der. Hendes forældre var arbejdsmand Christian Chri-
stensen og Dorthea Jørgensdatter.  
Ane havde sin barndom her i disse måske nok små kår 
men i nogle flotte omgivelser. Fra landarbejder boliger-
ne kan man se ud over vejen og lige ned til godset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ane kom ud og tjene som alle andre piger gjorde den 
gang. Hun kom til Falling ved Odder derfra til Them så 
til Skanderborg købstad og til sidst Vrold ved Skander-
borg.   
Det var medens hun var i Skanderborg at hun fandt sin 
kommende mand. Ane blev gift den 17 december 1850, 
28 år gammel med Rasmus Andersen. Hun var da gravid 
i femte måned med sit første barn, en dreng der senere 
fik navnet Christian.  
Hendes mand Rasmus var krøbling i sine ben og arm. 
Men Rasmus havde arbejde på den store gård Justenborg 
lidt vest for Skanderborg ved Fuldbro ved Mos sø. 
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Rasmus var en sur opfarende mand der generede folk, 
han måtte da også i retten, hvor han blev dømt til at be-
tale en erstatning til nabokonen fordi han havde kaldt 
hende for en ludderknokkel.  
Ane nåede at få 4 børn med Rasmus inden han døde den 
2 januar 1858 efter et uheld i mergelgraven ved Justen-
borg. 
 
Nu fik Ane et problem, hun stod i 1858, 35 år gammel 
som enlig mor med 4 børn, og uden nogen form for ud-
dannelse. Familien havde boet på gården Justenborg, 
hendes mands arbejdsplads. Der kunne hun ikke blive 
boende efter at Rasmus var død. 
 
Min tipoldemor Ane Christiansen blev almisselem og 
kom på fattighuset i Vrold da hendes mand døde efter 
ulykken i 1858. Jeg har følgende fra Sogneforstander-
skabets protokold.  
Hun får ikke fattighjælp til alle sine børn, det skyldes at 
den ældste dreng er født i 1851 og dermed snart 8 år, så 
han kan nok selv tjene til føden. 
Sognepræsten har tildelt hende 2 Skæppe Rug frem til 
maj måned. Den 10 maj får hun til de øvrige børn anvist 
12 skæppe Rug, 12 skæppe Byg, 4 Rigsdaler og 1800 
tørv frem til 31 december 1858.  
 
På sogneforstanderskabets møde i december 1858 får 
Ane tildelt 3 Tønder Rug, 3 Tønder Byg og 10 Rigsda-
ler. Til det kommende år. Hun får dog tildelt yderligere 
4 Rigsdaler i løbet af året 1859. 
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På sogneforstanderskabets møde i 1859 og 1860 får Ane 
3 Tønder Rug, 3 Tønder Byg, 1800 tørv og kun 4 Rigs-
daler, hun skal nok selv tjene nogle penge siden hun kun 
får 4 Rigsdaler. 
I 1861 passer Ane en gammel kone på 90 år, det får hun 
tildelt en skive brød for daglig. 
Ane får de her tildelinger hvert år frem til 1870. 
 
I de år på fattighuset kæmper Ane en brav kamp for atter 
at komme ud af fattighuset. Hun får barn med en mand 
medens hun er på fattighuset nok i håb om at han kan 
overtage forsørgelsen af hende. Det vil han tilsyneladen 
ikke. Det lykkedes hende dog i 1871 at flytte sammen 
med en tredje mand som har et hus i Vrold.  
 
Ane levede altså fra 1858 til 1871 i 13 år på fattighuset i 
Vrold.  
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I 1856 besluttede sogneforstanderskabet, at Vrold skulle 
have et nyt fattighus, og i september måned samme år 
blev arbejdet udbudt i licitation.  Det skulle være et 
grundmuret hus og måle 19 x 11 alen "inden vægge".  
Overslagssummen lød på 664 Rdl.  Byggeriet blev påbe-
gyndt den følgende sommer, og i 1858 stod det færdigt 
(nuværende Vroldgade 8).  Samme år solgte fattigvæse-
net det gamle hus på Bystævnevej til klodsmager Ole 
Pedersen. 
Beboerne af det nye fattighus havde, foruden særskilt 
lejlighed, også en lille stump havejord, som de kunne 
dyrke, og det blev udnyttet til langt udover de lovlige 
grænser. 
Det er her i det fattighus at vores Rasmus Andersens En-
ke Ane Christiansdatter med sine børn flytter ind i 1858, 
da hendes mand og børnenes far døde af en ulykke. 
Antallet af beboere i det nye fattighus var 5 voksne og 8 
mindreårige.  Og de repræsenterede hver på sin vis næ-
sten samtlige afskygninger af tidens sociale problemer. 
I en af lejlighederne boede den 43-årige enke Ane Cath-
rine Hansdatter og hendes 3 børn.  Hun var som 24-årige 
blevet gift med den 29 år ældre Niels Hagensen, og det 
har derfor nok været et spørgsmål om forsørgelse for 
hendes vedkommende.  Men sådan skulle det ikke gå.  
Allerede i 1850 flyttede familien ind i det gamle fattig-
hus med deres 4 børn.  Her fødte hun "1 barn, og da 
manden døde, sad hun i 1860 med børnene, hvoraf den 
ældste var 14 år.  De øvrige 3 var kommet ud at tjene. l 
en anden lejlighed boede den 38-årige enke Ane Christi-
ansdatter og hendes 5 børn fra 9 til l år. 
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Den ældste af fattighusets beboere var den 92-årige enke 
Inger Wilhelmine Jensdatter.  Hvorfra hun stammede 
vides ikke, men hun må have været aftægtskone i et af 
husene i en årrække. I hvert fald boede hun ikke i fattig-
huset i 1855. Hendes nærmeste pårørende må nok være 
gået bort, og så var der kun fattighuset tilbage for hende 
som livets endestation.  
 

Om fattighuset i Vrold 
 
Indenrigsministeriet udsendte et cirkulære til landets 
Herredskontorer med krav om indberetning vedrørende 
fattighusene, og Skanderup-Stilling sogneråd indsendte 
følgende om fattighuset i Vrold: Fattighuset ejes af kom-
munen, det ligger på tør sandmuld på en åben plads midt 
i byen.  Tilsyn med fattighuset udføres af et dertil ud-
valgt medlem af sognerådet. Hvert fattiglem har en lej-
lighed.  Adgang til godt drikkevand haves ca. 50 alen fra 
huset.  Fattighusets beboere lever på samme vilkår som 
den fattige befolkning i egnen.  Ingen sygdom og ingen 
afgået ved døden.  Ingen forbrydelse eller større forseel-
se begået.  Mandsperson er lidt drikfældig.  Ingen væ-
sentlige mangler, lidt udbedring af mur og kalk var nød-
vendig og er afhjulpet. 
 
Huset er 11,5 m. langt og 7,15 m. bredt, det består af 
entre, baggang, udhus, køkken, bryggers og 6 rum. Der 
er 2 udvendige WCer. Taget. Er Stråtag. Væggene. De 
indvendige vægge i huset bestod af soltørret ler. De ud-
vendige vægge i huset bestod af helsten mursten der var 
vendt på tværs alle, og som bindemiddel var der anvendt 
en meget dårlig mørtel, næsten rent sand. 
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Gulvene. Alle gulve er lerklinede, undtagen køkkengul-
vet, hvor der lå mursten på fladen. 
Loftet. Afstanden mellem loftsbjælkerne var mellem 
1,75 og 2 m., hvilket er mere end normalt ved den tids 
byggeri. Måske har det været for at spare materiale. På 
bjælkerne lå nogle brædder af usædvanlig god kvalitet, 
25 cm. Brede og 4 1/2 cm. Tykke. Det kunne tyde på, at 
loftet har været brugt til lager eller værksted, men noget 
sikkert herom kan ikke siges. Adgangen til loftet var en 
lem i et rum. 
Skorstenen. Husets skorsten var meget stor, 1 x 1 m. den 
var lukket helt ned til gulvet og centralt placeret. Alt 
hvad der skulle varme huset op, måtte have røgafgang  
gennem denne skorsten. Den stod på en stor kampesten.  
 

Livet på fattighuset i Vrold. 
 
Livet på fattighuset i Vrold har ikke altid været lige 
morsomt, hvilket man kan læse om i en klage fra fattig-
husene, klagen lød således.  
Beboerne bruger ikke lommetørklæder, ikke spyttebak-
ker, der fødes børn i disse huse, modervand og blod fly-
der over gulvene, på dem holdes børn frem. Affaldet fra 
måltiderne kastes på dem, vejens snavs bringes ind på 
dem med føderne. Læg dertil: Os og røg fra tællelys og 
lamper, beboernes egne uddunstninger og stor urenlig-
hed og endnu, at liigstuen staar i forbindelse med stuen 
og køkkenet, så liglugten blander sig med luften så bli-
ver det indlysende, med hvilke for sundheden ødelæg-
gende stoffer den luft, som beboerne indånder, er svang-
ret. 
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Sociallovgivningen i Danmark 1708- 
 
 
Sociallovgivningen i ovenstående periode kunne passende være sat 
i en parentes, for der var ingen lovgivning af betydning. Forældre 
tog sig af børnene, der så tog sig af forældrene, når de var blevet 
gamle. Omsorg for syge/svagelige var et familieanliggende. 
I 1708 kommer der så en forordning, der afskaffede de fattiges ret 
til tiggeri – fra dette tidspunkt opstod begrebet fattighus – hjælp i 
eget hjem. De fattige gik tit på ”omgang” i sognet, men det har sik-
kert været mere af pligt end hjertets godhed, at sognets øvrige bebo-
ere hjalp de fattige. 
I 1803 kommer en ny forordning om regulær fattigskat – den udmå-
les efter hartkorn. I den står bl.a.: 
”..de fattige, som ei ved egne Kræfter på lovlig Maade, kunde er-
hverve sig nødtørtig Underhold, enten gandske, eller for en Deel 
måttesavne Føde, Klæde, Huuslye, Varme og Pleie i Sygdomstilfæl-
de, som er dem uundværlig til vedligeholde Liv og Helbred”. 
I samme forordning deler man de fattige op i 3 klasser: de ikke er-
hvervs-dygtige, dvs. gamle og svagelige som skulle have fuld for-
plejning – de forældreløse børn eller dem der var fjernet fra hjem-
met/skulle sættes i privat pleje – og til sidst var der de personer, der 
pga. mange børn, svagelighed eller alder ikke kunne underholde sig 
selv. 
 

Antal fattiggårde i Danmark 
Helt frem til 1840 var der ikke fattiggårde i Danmark, men derimod 
fattighuse. Forskellen på fattighus og fattiggård er den enkle, at 
førstnævnte som regel er i ental, dvs. at det var en fattig person, der 
blev forsørget i eget hjem (som regel vha. naturalier) mens fattig-
gårde er flertal, dvs. flere fattige personer samlet et sted. Der var 
også den store forskel, at i fattighuset var der ingen pligt forbundet 
med hjælpen, mens der i meget høj grad var pligter forbundet med 
hjælpen på fattiggården. 
Fra ca. 1840 og frem til 1860 var antallet af fattiggårde ikke særligt 
stort, men fra omkring 1870 og frem til ca. 1885 steg antallet vold-
somt – helt op til 350-375 fattiggårde, hvorpå der befandt sig ca. 
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6.500 personer. Som oftest var fattiggårdene placeret lidt uden for 
byen (hvis muligt) – at være beboer på fattiggården var bestemt 
ikke ønskværdigt – det skulle føles ydmygende! 
Belægningsprocenten på fattiggårdene var ikke så stor som man 
måske umiddelbart kunne tro. Den lå ofte omkring 45-50% og selv-
følgelig flere om vinteren end om sommeren. Det betød nu ikke, at 
der ikke var mange fattige, men langt de fleste så fattiggården som 
den absolut sidste udvej. 
 

Intentionerne med fattiggårdene 
Den helt overordnede ide med fattiggårde fremfor fattighuse er tan-
ken om økonomisk gevinst. Via rationalisering, bedre pleje samt 
afskrækkelse skulle fattiggårdene være ”selv-hjulpne” og helst hvile 
i sig selv økonomisk. Dette kom dog sjældent til at holde stik, gan-
ske få fattiggårde gav overskud, og i givet fald kun i kortere perio-
der. 
Kongstanken var ellers, ligesom vi også har brugt den i nyere tid, at 
hvis man rationaliserer: fælles husholdning, bespisning, varme, 
vask kombineret med arbejdspligt, så giver det en økonomisk ge-
vinst. Men som nævnt holdt det sjældent stik, de fattige på fattig-
gårdene var sjældent nogen særlig god arbejdskraft, så det var så 
som så med udbytttet.  
 

Dagligdagen på fattiggården 
Alle fattiggårde skulle have et approberet (godkendt) regulativ med 
detaljerede bestemmelser for de fattiges liv og færden. Det var helt 
almindeligt, at kommunerne kopierede fra hinanden sådan at såvel 
arbejdsplaner som madplaner var identiske. 
Dagen for de fattige startede allerede kl. 5.30 i sommerhalvåret – en 
halv time senere om vinteren. Herefter blev der spist morgenmad og 
så blev der arbejdet frem til kl. 12 kun afbrudt af en ½ times mel-
lemmåltidspause. Middagsmaden varede frem til kl. 13.30, hvorfra 
der så blev arbejdet igen frem til kl. 19 (igen med en ½ times mel-
lemmåltidspause). Så var der aftensmad og kl. 21 skulle alle fattig-
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lemmer ligge i deres seng. 
Kostplanerne på fattiggårdene blev skrevet af embedslægen og som 
nævnt blev planerne ofte kopieret fra kommune til kommune. 
Morgenmaden bestod af øllebrød. Middagen var et varmt måltid 
bestående af flæsk kombineret med enten grød, kål, ærter eller bol-
lemælk. Aftensmaden var brød med enten smør eller fedt. Man drak 
mælk eller svag øl til alle måltider uanset alder næsten. Den salte 
mad frembragte tørst og vandet i brøndene var ofte alt for snavset til 
at man kunne drikke det. 
Det kan lyde overraskende, men nutidige ernæringseksperter regner 
faktisk ovenstående gourmetmåltider som værende en tilstrækkelig 
ernæring! 
 

Hvor kan jeg finde arkivalier om fattigvæsenet? 
Arkivalier om fattigvæsenet kan først og fremmest findes i: pasto-
ratsarkiver, kommunearkiver og amtsarkiver. 
I pastoratsarkiverne kan man finde bl.a. fattigvæsenets forhand-
lingsprotokol samt fattigkommissionssager. 
I kommunerne finder man journaler for fattigvæsenet samt korre-
spondance fra fattigkommissionen. 
Sidst men ikke mindst kan man i amtsarkiverne finde fattigregnska-
ber fra de enkelte sogne. 
Generelt er det sådan, at jo højere op man kommer i arkiv-systemet 
des mindre handler det om enkeltpersoner. Derfor vil du også kunne 
finde mest om enkeltpersoner i pastoratsarkiverne, men det udeluk-
ker bestemt ikke, at du kan finde person-materiale i både kommune- 
og amtsarkiver. 
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SOCIALVÆSENETS UDVIKLING I KORTE 
TRÆK 
1708 Hvert sogn skal tage sig af sine fattige. Overopsyn hos provst og biskop. Indtægter 
 ved bøder, afgifter og gaver. 
1737 Enkekasse for officerer. 
1750’erne Tugt- og manufaktur oprettes på Møn, I Odense og Viborg. 
1771 Forordning at godsejerne skal iværksætte fattighjælpen. 
1775 Den Almindelige Enkekasse for præster, officerer og frivillige indskydere. 
 (www.fogsgaard.org) 
1798 Danske Kancellis åbne brev vedrørende Fattigvæsenets Direktion i Kbhvn. 
1803 Ret til forsørgelse for alle. Tiggerbreve ophører. 
 Løsgængeri og betleri straffes med tugthus. 
 Amtsfattigdirektionen oprettes, overopsyn hos stiftamtmanden. 
 Indberetninger i Danske Kancelli. 
 Bopælskrav: 3 år i sognet. 
1839 Bopælskrav: 5 år i pastoratet. – Fødehjemsted ændres til undfangelsessted. 
1841 Sognekommunerne oprettes. 
1841 Opførelse / anskaffelse af fattighuse påbydes. 
1848ff. Indberetninger i indenrigsministeriet. 
1853 Lov om De Fattiges Kasse (hjælpekasser). 
1857 Københavns fattigvæsen henlægges under Magistratens 3. afdeling. 
1860’erne Fattiggårde bliver almindelige. 
1869 Regler for fattiggårdes indretning og mad. 
1880’erne Tjenestemandspensionen indføres. 
1891 Alderdomsunderstøttelse indføres. 
1890’erne Alderdomsafdelinger i forbindelse med fattiggårdene bliver almindelige. 
1893 Sygekasselov. Staten støtter sygekasser for ubemidlede. 
1907 Lov om arbejdsløshedskasser. 
1908 Kommunerne kan splittes op, så hvert sogn udgør en selvstændig kommune. 
1912 Lov om anerkendte sygekasser. 
1920 Socialministeriet oprettes og nedlægges ved regeringsskiftet samme år 
1922 Alderdomsunderstøttelse kaldes nu for aldersrente. 
1924-1926 Socialministerium findes. 
1929 Socialministerium oprettes igen. 
1933 Socialreformen. Fattighuse og fattiggårde afskaffes – men forsætter som genhus
 ning 
 eller som anstalter. Amtsfattigkasser ophører vistnok. 
1930’erne Egentlige alderdomshjem bliver almindelige. 
1956 Aldersrente ændres til folkepension. 
1971 Den offentlige sygesikring. Fra 1973 ophører de private sygekasser. 
1976 Bistandsloven. – Åbner for kommunens skøn i hver sag.. 
1998 Lov om Social Service. Hjælp skal tildeles efter behov 
2007 Socialministeriet sammenlægges med indenrigsministeriet til Velfærdsministeriet, 
fra 2009 Indenrigs- og Socialministeriet. 
. 
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SOCIALVÆSENETS ARKIVALIER 
 

- 1803 Landsarkiverne Pastoratsarkivet Fattigregnskaber Legatsager 
Provstearkivet Tilsyn med fattigvæsenet Legatsager Bispearkivet 
Tilsyn med fattigvæsenet Legatsager 
1803-1841 Landsarkiverne Pastoratsarkivet Fattigkommissionen 
Fattigregnskaber Forsørgelsesplaner Forhandlingsprotokoller Amts-
arkivet Amtsfattigdirektionen Tilsyn med fattigvæsenet Legatsager  
 
1842-1971 Lokalarkivet eller Stadsarkivet eller Landsarkivet Sog-
nekommunearkivet Socialvæsen, Forsorg Forhandlingsprotokol 
Forsørgelsesplaner Fattigkasseregnskaber Materiale fra fattiggår-
den / arbejdsanstalten 
 
1802-1868 do. Magistratsarkivet (Rådstuearkivet) Socialvæsen, 
Forsorg 
do. Legatsager  
 
1868-1971 do. Købstadskommunearkivet Socialvæsen, Forsorg do. 
Legatsager 
 
-1848 Rigsarkivet Danske Kancelli - Registre og Registranter 
med sager - Godkendelse af købstædernes fattiggårde - Forsørgel-
sesstedssager - Indberetninger 
 
1848-1929 do. Indenrigsministeriet - - Godkendelse af planer for 
fattiggårde - Indbragte sager - Indberetninger fra  
1869 1929 Socialministeriet  
 
Landsarkiverne Fængsler Tugthusene Fangeprotokoller, evt. dom-
me og relationer 1860’erne Landsarkiverne Fængsler Arbejdsanstal-
ter Stambog over fanger, evt. domme og relationer 
 
1850’erneff.  Landsarkiverne Statshospitalerne - Patientjournaler, 
Navnereg. over patienter Hovedbog over patienter  
 
 
 
SÆRLIGE TING Rigsarkivet 
 
Indenrigsministeriets 1. kontor 
Indberetninger om de til landkommunerne hørende hospitaler og 
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fattighuse 1850 – 1850 (C 1021) 
Fattigvæsensindberetninger iht. cirk. af 9.5.1890 1889-1889 (fra 
1850-1888) (PK 73, 74, 75). 
Regulativ til fattiggårde i købstæderne. 1840-1886 (er vist godkend-
te regulativer for fattiggårdene) (PK 70). 
Understøttelseskasser og hjælp af det offentlige uden for det alm. 
fattigvæsen 1871 – 1890 (PK 18, 19). 
 
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor 
Indberetninger om de hos private indespærrede sindssyge i henhold 
til cirkulære af 19.11.1849 1849-1850 
(PK290) 
Danske Kancelli, Rentekammeret Danske Afdeling, Danske Kam-
merkancelli 
Fortegnelse over stående pensionister samt kollegieresolutioner på 
ansøgninger om årlig stående pension af 
Rentekammerets fattigbøsse 1771-1793 (AS: 303, PK. 2417.41-42). 
Danske Kancelli, 2. Departement (Sjællandske Justits- og Politide-
partement), 
1802-1812: Fattigvæsens-Protokol (AS: 232, AKS: I 62). 
 
Københavns Stadsarkiv 
Hovedregistre til fattigvæsenets hovedprotokoller over fattige, be-
gynder 1799 – fra 1881 ff. er de trykte. 
Efterlyste personer findes i Politiets Efterretninger. 
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ONLINEREGISTRATURER 
Materiale ved Rigsarkivet og Landsarkiverne 
www.daisy.sa.dk 
Søg således efter materiale i kommune- og pastoratsarkiver: 
AS: Stednavnet i kommune eller sognenavnet, f.eks. Roskilde 
eller Brahetrolleborg og 
AKS: f.eks. fattig. 
For stifter og amter bruges navnet på stedet, 
AS: f.eks. Sjælland eller Odense eller Holbæk og 
AKS: f.eks. fattig eller legat. Indkomne breve, f.eks. 
For søgning i Danske Kancelli, skriv 
AS: f.eks. Danske Kancelli, og 
AKS: register eller registre (indtil 1800, derefter registrant 
(det er justits- og 
politidepartementerne)) eller fattig. 
For søgning i Indenrigsministeriet, skriv 
AS: Indenrigsmin og 
AKS: f.eks. Journal eller fattig eller kommunekontor. 
Søgning efter Statshospitalerne, skriv 
AS: Statshospital – eller stedet, hvor det lå, f.eks. Augu-
stenborg eller Århus. 
AKS: F.eks. patient. 
Materiale ved lokal- og stadsarkiver 
www.danpa.dk (ikke komplet). 
Søgning kan ske efter kommune (indretningen 1971-2006), 
f.eks. Grenaa, og 
Titel f.eks. sygekasse, fattig, forhandling 
(forhandlingsprotokol). 
Københavns Stadsarkiv 
Har alt vedr. København, i hvert fald efter 1781 findes det altid 
på SAK. 
Da fattigvæsenet hørte under den statslige Fattigdirektion 1708-
1781, skal materiale fra denne periode evt. 
søges på RA (www.daisy.sa.dk), AS: 
Søgning ved hjælp af Starbas på http://www.ksa.kk.dk 
(www.starbas.dk). 

John Rasmussen 


