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I begyndelsen af 1970’erne fik
vores fysik- og matematik-
lærer på Nørregades Skole i
Herning på en eller anden
måde smidt slæberne ind i
et projekt, så vores klasse fik
lov til at få en måned med
en ”computer”, der var mid-
lertidigt udlånt til et biblio-
tek i området. 

Vi brugte tiden, indtil vi
fik lov at bruge maskinen, til
at lære at prikke hulkort ud
på den rigtige måde. På den
måde kunne man ”kommu-
nikere” med maskinen, der
kunne lave beregninger.
Han sagde, at det var frem-
tiden, vi nu arbejdede med,
men det havde vi ærlig talt
svært ved at se – selvom det
naturligvis var spændende
og gav et dejligt afbræk i
den almindelige undervis-
ning.

I midten af 70’erne kom der
en mere avanceret maskine
til et andet bibliotek. Den
var meget avanceret, for den
havde både skærm og tasta-
tur, og hvis man program-
merede rigtigt, så kunne
man lave primitive quizzer.
Fagre nye verden – men ikke
særligt anvendelig.

I 1985 var jeg i forbindelse
med min ansættelse i bag-
mandspolitiet på et kursus
om ”computer crime”, der
blev holdt af selveste FBI
(men som desværre fysisk
fandt sted i Valby). Her var
både skærme, tastatur og
floppy disks (forløberen for
USB-stikket), men vi snakke-
de DOS-sprog med maski-
nen, og begreberne ”bruger-
venlighed” og ”grænsefla-
de” var slet ikke opfundet.

Når man tændte maskinen,
var skærmen blot svagt op-
lyst, og en hvid cursor stod
og blinkede. Jeg tror ikke, at
jeg var den eneste deltager,
der havde lidt svært ved at
se, hvordan det her skulle
blive et større praktisk pro-
blem – endsige da hjælpe-
middel for kriminelle.

Heldigvis var der andre og
meget mere klarsynede per-
soner end undertegnede.
Samme år (1985) afgav Straf-
felovrådet således en be-
tænkning, der hed ”Datakri-
minalitet”.

Af forordet fremgik, at ankla-
gemyndigheden ganske vist
ikke havde haft sager end-
nu, som man ikke kunne
håndtere med den gældende
lovgivning, men alligevel
kunne der efter Justitsmini-
steriets opfattelse: »bl.a. væ-
re en vis tvivl om, hvorvidt
gerningsbeskrivelsen i straf-

felovens regler … i tilstræk-
keligt omfang omfatter
f.eks. retsstridig tilegnelse,
ødelæggelse eller brug af
dataudstyr, dataprogrammer
eller data, som er lagret i
databehandlingsudstyr.« 

Straffelovrådet kiggede på
sagen, og der blev på den
baggrund vedtaget nogle
nye regler i straffeloven,
bl.a. en bredt formuleret
bestemmelse om databedra-
geri. Men 1985! Det var før,
der var noget, der hed inter-
nettet.

For fem år siden havde alle
virksomheder deres pro-
grammer og oplysninger på
servere, der typisk befandt
sig i selve virksomheden.
Det var kun de mere avance-
rede, der brugte servere
”uden for huset”, og et cen-
tralt sikkerhedstema var den
fysiske sikring af disse serve-
re.

Det er vanskeligt i dag at
forestille sig, at internettet
ikke eksisterede. At man ik-
ke kunne få nyheder ind fra
hele verden, når man havde

lyst; streame musik eller
film; købe tøj fra netfirmaer;
betale elektronisk (og det i
en sådan grad, at vi er på vej
til at udfase kontanter). 

I dag har flere og flere
virksomheder deres oplys-
ninger og programmer lig-
gende ”i skyen”. Når vi taler
om ”skyen” eller ”the
cloud” og ”cloudcompu-
ting”, så er det, fordi vi fak-
tisk slet ikke ved, hvorfra vi
henter oplysningerne, og
hvor de håndteres henne af
”vores” programmer. Og vi
er sådan set også ligeglade –
når bare det virker.

Jura er jo groft sagt noget,
man ikke har brug for, når
alting fungerer, alle er ærli-
ge, passer på hinanden og
opfører sig anstændigt. Men
sådan er mennesker ikke (al-
tid) – og derfor byder hele
den teknologiske udvikling
også på juridiske udfordrin-
ger. 

Ved at ”halse bagefter” det
meste af tiden og lukke hul-
ler og lave regulering, når vi
kan se problemerne opstå,

er vi i dag endt med et juri-
disk ”kludetæppe” – desvær-
re med store huller.

I næsten alle love er der i
dag ganske vist også tænkt
på informationsteknologi,
som det hedder på nudansk.
Men alle disse love regulerer
hvert sit særlige område og
er lavet ud fra de særlige
hensyn, der skal varetages
netop her: Lov om finansiel
virksomhed, lov om elektro-
niske betalingstjenester,
markedsføringsloven, per-
sondataloven, lovgivning
om telekommunikation,
straffeloven for blot at næv-
ne nogle få. 

Det vil være et projekt i sig
selv bare at få overblik over,
hvilke regler der i hvilke lo-
ve er relevante, når man ta-
ler om beskyttelse af oplys-
ninger, kommunikation og
programmel. Ville man også
gerne have et overblik over
regler, hvis primære formål
er at forebygge – bliver list-
en endnu længere og uover-
skuelig.

Lægger man endelig oven

i disse forhold, som jo me-
get langt hen ad vejen er ud-
tryk for rent nationale hen-
syn og overvejelser, det

aspekt, at oplysningerne og
programmerne befinder sig
på en server, der ligger i Ir-
land, USA, Indien eller an-
dre steder, rejser spørgsmå-
let sig: hvorledes er beskyt-
telsen der? 

Det næste spørgsmål: kan po-
litiet uden videre efterforske
elektronisk, når dets søgen
bringer det ned i oplysnin-
ger m.v., der fysisk befinder
sig i et tredjeland? 

Kan man blokere hjem-
mesider, der er hosted i an-
dre lande – og bør man
overhovedet kunne det?
Mange lande har underskre-
vet en konvention om cyber-
crime, men dels dækker den
kun et udsnit af problemstil-
lingerne, og dels er imple-
menteringslysten og -viljen
noget blandet blandt stater-
ne.

Der er således rigeligt at
tage fat på for det netop eta-
blerede forskningscenter for
international økonomisk
kriminalitet og cybercrime
ved Juridisk Institut på Aal-
borg Universitet. 
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