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Arsen, et drikkevandsproblem 
med flere løsninger
Arsen har været anvendt i ældre tid som insekticid og rodenticid, 

men er nok mest kendt i form af Arsenik, som er effektivt til gift-

mord. I nyere tid har arsen i grundvandet vakt stor opmærksomhed, 

fordi det har indtaget pladsen som verdens største uorganiske foru-

reningsproblem. Globalt anslåes 50-100 millioner menneskers hel-

bred truet, især i fattige udviklingslande. I denne artikel gives et 

overblik over problemet, og der præsenteres mulige løsninger for at 

nedbringe arsenforgiftninger.
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Arsen er et metalloid, As, hvis uorganiske 
salte på mange måder kemisk og biokemisk 
opfører sig som fosfors salte. De er giftige for 
højerestående og langt-levende dyr, inklusive 
mennesker, idet fosfor fortrænges fra vigtige 
enzymer og co-enzymer. Det vigtige for mo-
biliteten og dermed forekomsten af uorganisk 
arsen i vandige miljøer og i jord og sedimen-
ter er iltningstrinnet, idet arsenit H3AsO3 er 
uladet ved almindelige pH (pK1= 9,2) og 
dermed praktisk taget ikke bindes til noget. 
Arsenat (pK1 = 2,1 og pK2 = 6,7 for H3AsO4 
og H2AsO4

-) er ligesom fosfat tilbøjelig til at 
fælde og adsorbere til f.eks. jern- og alumini-
umhydroxider.

I levende organismer indbygges arsen i det 
organiske stof måske som resultat af en afgift-
ningsmekanisme. Disse organiske forbindel-
ser anses for ugiftige for højerestående dyr, 
selv om der findes naturligt høje koncentra-
tioner specielt i skaldyr og fisk, og som der-
med kan nå mennesket i store mængder gen-
nem indtagelse af fast føde.

Hvad gør arsen ved mennesker?
Eksponering til arsen kan forekomme i form 
af organisk (mest i fødevarer) og uorganisk 
(mest i vandige miljøer). Uorganisk arsen 
anses for at være langt farligere end organisk 

bundet arsen. Forhøjet indtagelse af uorga-
nisk arsen over længere tid skader de fleste 
mennesker. Øjensynlig er der store individu-
elle forskelle i følsomhed, idet personer med 
høj indtagelse af fast føde og dermed af andre 
salte (fosfater) synes mindre påvirkelige, 
mens en lav fødeindtagelse befordrer sund-
hedsskader. Her er mennesker, der lever i de 
mest udsatte områder ofte under- eller fejl-
ernærede, f.eks. i Asien hvor føden består af 
en ensidig indtagelse af (polerede) ris i store 
mængder samt vand, og ikke ret meget andet.  

De helbredsskader der ses efter langvarig 
indtagelse af små mængder uorganisk arsen 
er af to slags:

Kredsløbsforstyrrelser, specielt i ekstremi-
teter, idet blodgennemstrømningen nedsæt-
tes. Herved dannes mørke og fortykkede hud-
arealer, og ofte udvikles de karakteristiske 
”black feet” der indikerer døende væv, se 
figur 1. I fremskredne tilfælde udvikles kold-
brand, og patienten kan sjældent reddes.

Hudkræft og kræft og andre skader i de in-
dre organer, specielt i lunger, nyre og blære 
synes at opstå ved langtidsindtagelse af arsen. 
I udviklingslande er disse skader oftest fatale 
da behandlingsmuligheder er sjældne.

Ved akut forgiftning er det kun arsenit (Ar-
senik (As2O3), AsIII) der kan dræbe, og som 
flittigt er blevet benyttet igennem tiderne. Ar-
senat, (AsV), er bemærkelsesværdigt ugiftigt i 
enkeltdoser.

Hvordan fastsættes grænseværdier?
Langtids eksponering med arsen sker gennem 
forurenet drikkevand, fødevarer og gennem 
rygning. Mekanismerne bag udviklingen af 
arsenrelaterede sygdomme er ikke velkendte. 
Der er ikke påvist principiel forskel på virk-

Figur 1. Eksempel på arsenikose, “black feet” hos mand fra landsbyen Sutia i Vestbengalen. Drikkevand 
med op til 800 µg/L 
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ningen af subakutte doser af uorganisk arsen, 
uanset iltningstrin, hvilket umiddelbart heller 
ikke er at forvente, da det formodentlig er 
iltningsforholdene i tarmkanalen der afgør 
mobiliteten og dermed optagelsen i kroppen.

Indtagelsen af arsen med drikkevand er 
reguleret gennem overholdelse af internatio-
nalt aftalte grænseværdier. Udviklingen i græn-
seværdier anbefalet af WHO /2/ er illustreret i 
tabel 1, hvor den stigende erkendelse over tid 
af alvorlige helbredsrisici ved langtidsindta-
gelse af små mængder gennem drikkevand 
klart demonstreres. Fastsættelse af nye krite-
rier for drikkevand i Danmark er diskuteret i 
/3/. De sidste overvejelser om en passende 
grænseværdi er bestemt ikke ovre, men argu-
menter for og imod skærpelser indsnævrer 
sig efterhånden til en afvejning af økonomi og 
acceptabel livstidsrisiko. Skal der f.eks. gen-
nemtrumfes en formindskelse af en livstid-
srisko fra 6*10-4 til 10-4 ved en yderligere ned-
sættelse af grænseværdien for drikkevand fra 
10 µg/l til 2 µg/l mod en lstærkt stigende om-
kostning? Dette vil være en alvorlig Cost/
Benefit øvelse, og desværre med ret mangel-
fulde og håndfaste videnskabelige beviser for 
den formindskede risiko.

Det svære er at kombinere viden om total 
indtagelse og reel livstidsrisiko i forskellige 
lande og regioner. En tynd og let bengaler er 
måske ikke særlig vel beskyttet, selv ved en 
grænseværdi for drikkevand på 10 µg/l, mens 
en velnæret europæer sandsynligvis løber en 
minimal risiko ved indtagelse af vand med op 
til 50 µg/l. Dette skyldes ikke bare forskelle i 
ernæringstilstand og kropsvægt, men også 
forskelle i indtagelse af drikkevand, der volu-
menmæssigt kan variere en faktor 3 mellem 
verdensdele og mellem individer.

I sidste ende er det ikke alene det formod-

ede drikkevands indhold af arsen (ved kilden) 
der afgør om et individ er eksponeret til risika-
bel indtagelse af arsen. Her er det i høj grad 
personens individuelle vaner (hvor tages vand 
fra til madlavning?) og den mulige fjernelse af 
arsen fra det vand der reelt drikkes, hvor 
f.eks. udfældning af jern i et vandværk eller 
ved længere stilstand i en spand der medfører 
medrivning af arsenat og dermed beskytter 
personer /4/.   

Opgørelse af anden human indtagelse af ar-
sen i uorganisk form og den medfølgende 
livtidsrisiko er mindre kendt og kan være gan-
ske betydelig. Her er indtagelse med plante-
føde den største kilde, især hvis vandingen af 
afgrøder er foregået med arsenholdigt vand, 
eller jorden er fuld af arsenforbindelser fra 
tidligere brug af bekæmpelsesmidler. Rygning 
af tobak (plante) kan også medføre indtagelse 
af flygtigt uorganisk arsen. 

Arsen i drikkevand

Monitering for arsenbelastningen i en 
befolkning
Det er svært her og nu at afsløre arsenfor-
giftning ved lave og langvarige belastninger, 
da det kan tage mere end 10 år for sygdoms-
symptomerne at vise sig. Akut eksponering 
til arsen kan måles i blod og urin hvilket er 
relativt besværligt og kostbart uden at der 
dermed kan skaffes tilstrækkeligt bevis for 
den langvarige belastning. Kronisk ekspone-
ring kan måles i hår og negle og giver oplys-
ninger om den gennemsnitlige belastning 
over en lang periode. Fejlmuligheder kan 
f.eks. være anvendelse af arsenholdig sham-
poo, og høj indtagelse af skaldyr og fisk med 
højt indhold af organisk bundet arsen, som i 
begge tilfælde medfører høje koncentrationer 
i hår og negle, der kan overdøve koncentra-
tioner stammende fra belastning med uorgan-
isk arsen fra anden føde og vand. Ifølge /5/ 
betegnes en koncentration på op til 1 µg/g i 
hår som værende normal. Tabel 2 viser nogle 
resultater for arsen koncentrationer målt i hår 
fra mennesker i Danmark, Thailand, Malaysia 
og Indien. Resultaterne viser at befolkningen 
i Danmark og landsbybefolkningen i Malaysia 
er normalt eksponeret til arsen, mens befolk-
ningen i Thailand, Malaysia (byboere) og Vest-
bengalen (Indien) har arsenkoncentrationer i 
håret på mere end 1 µg/g. Eksponeringen til 
arsen i Thailand og Indien stammer fra vand 
og føde, mens de forhøjede koncentrationer 
i Malaysia (byboere) sandsynligvis skyldes en 
usædvanlig høj indtagelse af fisk og skaldyr 
/6/.

Optagelse af arsenat i planter fra jord følger 
samme mønster som for fosfat. Arsen optaget 
i planter kan medføre høj fødevarebelastning, 
og fra f.eks. tobak kan reduceret arsen ved 
rygning afdestilleres fra tobakken og over-

Figur 2. Årlig installation af drikkevandsboringer i Bangladesh. Figuren er konstrueret med data fra BGS 
som omfatter 3534 boringer fordelt på 61 distrikter ud af de i alt 64 distrikter i Bangladesh. /9/.

År Grænseværdi Begrundelse for fastsættelse
1958 200 µg/l Måske risici for helbred
1963 50 µg/1 Nedsættelse af grænseværdi er ikke begrundet
1971 50 µg/l Det er klogt at have en så lav grænseværdi som mulig
1984 50 µg/1 50 µg/1 er ikke påvist at give effekt på mennesker

1993 10 µg/1
Estimeret risiko for at få hudkræft på livstid antages til 6 * 10-4.
Det er praktisk ikke muligt at måle under 10 µg/1 (den gang!)

1993 0,02 µg/1
Livstidsrisiko for at få hudkræft sættes til 10-6, som er det normalt 

vedtagne ved eksponering til pesticider og kræftfremkaldende stoffer. 

Tabel 1. Udviklingen i grænseværdier for arsen i drikkevand, som anbefalet af WHO /2/.

Land
Median

µg/g
Gennemsnit

µg/g
Range 
µg/g

Antal 
prøver 

Danmark 0,3 0,4 0,2-0,9 14
Thailand 1,1 1,8 0,4-5,8 14
Malaysia 

(Kuala Lumpur)
0,7 0,8 0,2-1,8 25

Malaysia (Rural) 0,3 0,3 0,1-0,6 66

Vest Bengalen, India 2,4 4,2 0,5-14,4 43

Tabel 2. As koncentrationer i menneskehår fra forskellige lande /6/..
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føres til lunger hvorfra optagelsen er ret ef-
fektiv. Dette sidste sker ikke for fosfat. Arse-
nater blev tidligere anvendt som fungicid 
specielt i vin- og tobaksmarker. 

Dermed er der al grund til i højrisikoom-
råder både at følge arsenkoncentrationer i 
vand og at foretage epidemiologisk monite-
ring på indikatorer som humant hår eller 
negle. Dette for at kunne prioritere hvor og 
hvordan en akut intervention skal ske for at 
rette op på helbredsnedbrydningen fra kro-
nisk arsenbelastning. 

Arsen i grundvand
Arsen er et normalt forekommende grund-
stof som i geologisk tid er fældet som f.eks. 
sulfider af blandingsrækken Fe(S,As2). Fri-
givelsen af arsen til grundvand kan oftest 
forklares med 3 forskellige teorier (se tabel 
3). Den endelige arsenkoncentration i grund-
vand er resultatet af et kompliceret forløb af 
primær forvitring af arsenholdige mineraler, 
efterfølgende oxidation og fjernelse ved 
udvaskning, anaerob fældning (med Fe og 
sulfid) eller aerob fældning (igen med Fe) i 
en medrivning eller adsorption på jernhydro-
xider. Resultatet er at det ofte ikke er forud-
sigeligt hvor meget arsen der kan være i 
grundvand under en lokalitet. Dette emne er 
for nylig udførligt forklaret i /7/.

Arsenforekomst i grundvand varierer fra 
< 0,5 til 5000 µg/l eller mere /8/. I Danmark 
er der fundet relativt lave koncentrationer op 
til ca. 50 µg/l, mens de højeste koncentratio-
ner globalt ses i områder med relativt unge 
flod-sedimenter fra unge bjerge med en god 
del erosionsprodukter f.eks. fra Himalaya afle-
jret i Vestbengalen, Bangladesh, Nepal og Vi-
etnam. I andre områder som f.eks. Burkina 
Faso er der efter forvitring af vulkanske bjer-
garter også fundet høje koncentrationer der 
endnu ikke er blevet udvasket fra under-
grunden, måske som følge af en sparsom 
nedbør.  

Iltet overfladevand og overfladiske brønde 
indeholder sjældent større koncentrationer af 
arsen, ligesom det gælder for fosfater.

Hvorfor er arsen blevet et 
vandforureningsproblem? 
I udviklingslande blev der i 1960’erne strate-
gisk introduceret grundvand som kilde til 
drikkevand for at erstatte det ofte bakterie-
fyldte overfladevand og vand i åbne brønde. 
Figur 2 (data er taget fra BGS’s omfattende 
undersøgelser, /9/) viser at der i 1990’erne 
blev installeret et stærkt stigende antal 
halvdybe (< 150 m) drikkevandsboringer i 
Bangladesh da internationale hjælpeorgani-
sationer introducerede mikrobiologisk rene 
boringer som erstatning for forurenede små 
brønde. Problemet med forekomst af arsen 
i disse dybere boringer blev sent opdaget i 

starten af 1990’erne da symptomer på arsen-
forgiftning begyndte at vise sig, men det var 
først i slutningen af århundredet at problemet 
fik mediebevågenhed. Over 50 millioner 
mennesker alene i Indien og Bangladesh for-
modes nu at indtage arsenholdigt drikkevand 
med koncentrationer over 10 µg/l som er den 
af WHO anbefalede vejledende maksimale 
koncentration. 

Litteraturen viser at arsen forurening hoved-
sageligt forekommer i de øverste lag ned til 
150 m, men dybere vandboringer kan også in-
deholde arsen eller blive forurenede efter 
længere tids drift. Da meget dybe boringer er 
kostbare er de fleste etablerede boringer 

Arsen i drikkevand

Figur 3. Illustrationer i brug i informationskampagne i Vestbengalen. a: Årsagserkendelse-As i drikkevand. b: 
Virkning-død. c: Indsats-simpel vandrensning, d: Rådslagning-hvad kan gøres.

Årsag Beskrivelse

Oxiderende forhold
Ilten trænger ned til jordlag med arsenholdige mineraler ved sænkning af grundvandsniveauet. Arsen kan mobiliseres fra disse 

mineraler gennem oxidation. Et eksempel:

Reducerende forhold
Under reducerende forhold bliver arsenat adsorberet til jernhydroxider frigivet til grundvandet. Et eksempel:

Fosfatholdig gødning
Fosfat adsorberes bedre end arsenat og derfor bytter fosfat plads med arsenat i sedimenterne. Dermed frigives arsenat til 

grundvandet. 

Tabel 3. Mulige årsager til forekomst af arsen i grundvand. 

A

B

C

D
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væsentlig kortere med stor risiko for at være 
forurenede. Problemets omfang i udviklings-
landene er stort, og det er kompliceret at 
finde entydige løsninger, da den største af del 
af befolkningen bor i landsbyer uden centrale 
vandforsyningssystemer.

I Danmark er situationen langt mindre al-
vorlig. Der er fundet koncentrationer op til 
ca. 50 µg/l i Sydsjælland og omkring Århus. I 
det meste af Danmark er koncentrationerne i 
råvandet oftest <5 µg/l og opfylder dermed 
uden problemer de gældende krav til leveret 
drikkevand i Danmark. I de forholdsvis få 
boringer med let forhøjede arsen koncentra-
tioner findes samtidig ferro-ioner som efter 
oxidation udfælder og medriver dannet arse-
nat til lavere koncentrationer. Da det kan 
være svært i disse tilfælde at nå under grænse-
værdien er der behov for at udvikle eller for-
bedre de små vandværkers evne til at fjerne 
de sidste rester.  

Taktik for at nedbringe indtagelsen 
af arsen 
Ved endnu ikke-kroniske skader kan helbreds-
tilstanden for individuelle personer forbedres 
betydeligt ved indtagelse af rent drikkevand 
i længere tid. Dette kan opnås i Bangladesh 
og Indien ved at finde alternative vandkilder 
uden arsen (se tabel 4), eller fjerne arsen fra 
drikkevandet. 

Alternativt kan der bores meget dybt efter 
arsenfrit vand hvilket synes at være en (meget 
dyr) donororganisations strategi, købes/leve-
res vand i beholdere bragt ind fra rene områ-
der, eller vende tilbage til overfladekilder 
(med passende rensning for patogener).

Arsen kan fjernes fra råvand ved hjælp af 
koagulation (tilsætning af Fe- og Al-salte), ad-
sorption på overflader, ionbytning og mem-
bran metoder, se f.eks. /10/. Når fjernelsesme-
toder skal implementeres i udviklingslande, 
er der mange forhold, der skal tages højde 
for. Både investerings- og vedligeholdelses-
omkostninger skal være meget lave, og valgt 
teknik skal være tilpasset til de lokale mulig-
heder. Det skal være nemt at bruge metoden 
og de indgåede materialer skal kunne anskaf-
fes lokalt, og det producerede affald skal 
kunne bortskaffes uden komplicerede meto-
der. Metoden skal kunne anvendes uden brug 
af elektricitet. Da der ikke findes centrale 
vandforsyningssystemer mange steder, skal 
metoden også kunne anvendes i de enkelte 
husstande. Desuden skal folk være opmærk-
somme på problemet og interesserede i at 
løse det, og der skal være tilstrækkelige insti-
tutionel opbakning.

På DTU forskes i arsenproblemer
Den geologiske baggrund for forekomst af 
arsen i grundvand er i den seneste tid udvidet 
til at studere geokemien i den Vietnamesiske 
undergrund i den Røde Flods delta nær 
Hanoi hvor der er konstateret høje koncen-
trationer.

Der er i samarbejde med universiteter i 
Thailand og Malaysia og 3 NGO’er i Vestbenga-
len foretaget monitering af belastningen i be-
folkninger gennem målinger af hårkoncentra-
tioner og vandkoncentrationer. I 
Vestbengalen udspørges personer om deres 
drikkevaner og fødeindtagelse og der under-
søges for eventuelle helbredsskader. Der 
synes at være måder, bevidste eller ubevidste, 
hvorved enkeltpersoner kan undgå høj indta-
gelse af arsen på trods af en tilværelse i et 
højrisikoområde. Her er detaljer om hvordan 
oppumpet vand iltes og opbevares før indta-
gelse uhyre vigtige for den endelige belast-
ning med arsen. Her er arsenudfældning med 
naturligt forekommende ferro måske den vig-
tigste grund til at der kan konstateres store 
belastningsforskelle imellem familier og en-
keltpersoner. 

Arsen i drikkevand

I samarbejde med samme NGO’er i Vest-
bengalen designes og afprøves rensningsme-
toder i praksis og der lægges stor vægt på ka-
pacitetsudvikling af NGO’erne og udvikling af 
folks bevidsthed i form af erkendelse af prob-
lemerne og metoder til at undgå forurenet 
vand: Fra figur 2 ses det at installation af 
boringer fortsatte med at stige indtil slutnin-
gen af 90’erne på trods af at problemerne 
med arsen i grundvandet blev erkendt i star-
ten af 90’erne. Det viser vigtigheden af public 
awareness. Figur 3 viser som eksempel nogle 
af de billeder/posters NGO’er i Vest Bengalen 
har udviklet for at fortælle folk om arsen for-
giftningens konsekvenser samt muligheder 
for at undgå det giftige vand.

Mange steder i Indien og Bangladesh fore-
kommer arsen i grundvandet sammen med 
betydelige koncentrationer af jern, som kan 
udnyttes til fjernelse af arsen. Der er foretaget 
både feltundersøgelser og laboratorieforsøg, 
hvor vand med arsen og jern stod i forskellig 
tid i spande og hvor arsenkoncentrationen i 
det øverste vandlag blev fulgt. Nogle steder i 
Bangladesh er der installeret jernfjernelses 
anlæg (IRU) til dedikeret fjernelse af jern. Da 
det har vist sig at råvandet fra disse steder 

Figur 4. Fjernelse af arsen (As) ved hjælp af naturligt forekommende jern (Fe) i spande og i jernfjer-
nelsesanlæg (IRU) /11/.

Alternative vandkilder Fordele Ulemper

Overfladevand Ingen arsen Mikrobiologisk forurening skal fjernes
Nye boringer 

(dybde < 150 m)
Muligvis ingen arsen. 

Relativt billigt
Monitering nødvendig 
for arsen på langt sigt

Nye dybe boringer 
(dybde > 150 m)

Normalt Ingen arsen
Dyr løsning

Monitering nødvendig 
for arsen på langt sigt

Renset vand på flaske/
beholder

Ingen arsen
Dyr løsning, kræver 

kontrol med producent

Opsamling af regnvand Ingen arsen
Kræver bygningsændringer

Mikrobiologisk forurening skal fjernes

Tabel 4. Fordele og ulemper ved alternative vandkilder.
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også indeholder arsen blev disse IRU også un-
dersøgt for deres evne til at reducere arsen 
koncentrationen. Forsøgene viser (se figur 4) 
at arsen bliver fjernet både i spande og i jern-
fjernelsesanlæg og at et Fe/As (M/M) forhold 
over 80 kan være nødvendigt for at opnå en 
arsen koncentration på under 50 µg/l (den 
nuværende grænseværdi i Indien og Bangla-
desh). På baggrund af data fra litteraturen ses 
denne metode anvendt ved 25 % af vandborin-
ger i Bangladesh /11/. 

Fjenelse af arsen fra vand ved hjælp af hav-
vands-neutraliseret ’rødt mudder’ (Bauxol) 
fra aluminiumproduktion er blevet undersøgt 
i samarbejde med et australsk universitet. Ca. 
35 millioner tons rødt mudder (stærkt basisk 
remanens efter ekstraktion af aluminium fra 
malmen) bliver produceret årligt på verdens-
plan. Bauxol indeholder større mængder jern- 
og aluminiumoxider og har potentiale som 
adsorptionsmedie. Laboratorieforsøgene har 
vist at syrebehandlet Bauxol kan blive et bil-
ligt adsorptionsmedie der kan konkurrere 
med andre adsorptions medier der er tilgæn-
gelige på markedet (se figur 5) /12,13/. I Au-
stralien fortsætter udviklingsarbejdet for at 
gøre Bauxol praktisk anvendeligt.

Konkluderende bemærkninger
Det er især store drikkevandsprojekter i ud-
viklingslande, som er udført i en god mening, 
der har skabt problemerne med høj arsenind-
tagelse. 

Det er den fattigste befolkning, der har de 
største problemer og desuden den mindste 
erkendelse og viden om faren og om mulige 
løsninger på deres problemer. 

Langtidseffekten af disse drikkevandspro-
jekter er endnu ikke indtrådt, da de fleste 
personer ikke har været eksponeret i så lang 

tid at konsekvenserne er trådt tydeligt frem. 
Det er muligt at fjernelsen af arsen fra op-
pumpet vand med naturligt forekommende 
jern er årsagen til at problemerne er mindre 
end frygtet, og at denne metode kan forbed-
res og blive kendt i risikoområder.

Det muliges kunst og den lokale økonomi-
ske formåen afgør hvilke løsninger der på læn-
gere sigt kan redde flest menneskeliv. Her er 
alt fra dybe boringer, aktiv rensning af vand, 
til tilbagevenden til overfladevand og små 
brønde med desinfektion mulige veje til at 
undgå fremtidige masseforgiftninger af befolk-
ningerne i de berørte områder. De mange 
hjælpe- og donororganisationer der arbejder 
med vandforsyning i områderne har erkendt 
at der skal udvikles en strategi for løsninger, 
der vil virke og bestå længe efter at projek-
terne er overdraget til brugerne.
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Arsen i drikkevand

Figur 5. Arsenfjernelse fra vand med aktiveret Bauxol (AB) i laboratorieforsøg. Der er anvendt 5 g/l AB i 
0.01 M NaCl. /13/. 

Gyllegrisen Øffe …
er godt klar over, at han ikke rangerer 
særlig højt på listen over truede dyr. 
Der vil aldrig blive sat en ’sladrehank’ 
på hans ben for at afsløre, hvor han 
færdes. ’Bare man var en lomvie eller 
en narhval i Grønland’, tænker han. 
Men det bliver nok for koldt, så han 
bliver i sin varme boks og afventer sin 
skæbne.
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