
geraftryk. Snup et glas, som en person har
drukket af, og du har alle fem på den ene
hånd, hvis du er heldig. Den metode
brugte den svenske studerende Marie
Sandström i hvert fald for to år siden, da
hun som led i sit studium på Linköping
Institute of Technology satte sig for at te-
ste, om man kunne snyde fingeraftryk-
slæsere. De opsnappede fingeraftryk satte
hun på en gummifinger og testede det på
ni forskellige fingeraftrykslæsere. Ingen
af læserne opfangede, at der ikke var tale
om en rigtig finger. Men faktisk behøver
man slet ikke gå igennem alt det besvær.
For når først biometrien for alvor begyn-
der at blive brugt i virksomheder og af
staten, er der risiko for, at ens fingeraftryk
eller en anden form for biometrisk data
bliver snuppet direkte fra en database. 

Med jævne mellemrum hører man om,
at offentlige myndigheder og private
virksomheder har huller i sikkerheden,
og at følsomme data pludselig kan hentes
ved en søgning på Google. Senest skete
det for to måneder siden, hvor en fejl i et
edb-system i Præstø Kommune gjorde, at
fortrolige oplysninger om en række bor-
gere lå frit fremme på nettet. Det var
blandt andet oplysninger om deres fæng-
selsstraffe, husleje og hvor meget de hav-
de modtaget i sociale ydelser. 

Hvad nu, hvis der her også havde ligget
biometriske data, som man kunne have
brugt til at efterligne f.eks. et fingeraf-
tryk?

»Ja, så kan man sammenligne det
med, at man spreder kopier af ens
gadedørsnøgle til alle mulige,
hvis fingeraftrykket bliver
brugt som adgangskontrol«,
siger Niels Christian Juul.

Selv om man aldrig kan
gardere sig mod smuttere,
som den i Præstø, mener Da-
tatilsynet, at den danske lov-
givning er godt nok gear-
et til den nye teknologi. 

For dem er det vig-
tigt, at man så vidt
muligt undgår
centrale databa-
ser, hvor de biometri-
ske data bliver gemt. »Den
bedste løsning er den løsning, hvor man
selv bærer dataene på sig. Altså hvor en
matematisk formel, som er udregnet på
baggrund af ens fingeraftryk ligger på et
kort. Når man så bruger kortet, skal man
give sit fingeraftryk, der så bliver tjekket
op mod den matematiske formel på kor-
tet. På den måde undgår man at gemme
selve fingeraftrykket nogle steder«, siger
Janni Christoffersen, direktør i Datatilsy-
net. 

Datatilsynet har truffet afgørelser i en
række sager, hvor danske virksomheder
har ønsket at bruge biometri. Blandt an-
det fik Bornholmstrafikken lov til at bru-
ge fingeraftryksgenkendelse til et abon-
nementskort, da de ikke brugte en cen-
tral database, men kun opbevarede en
matematisk formel af fingeraftrykket på
kortet. Et motionscenter, der var
trætte af, at folk glemte deres
medlemskort, fik til gengæld nej
til at bruge fingeraftryk til at tjek-
ke om deres medlemmer var, ja,
medlemmer, da de netop brugte
en central database. 

Men selv om vi således har klare
regler omkring biometri, er det ik-
ke nok, mener Niels Christian Juul.
Han efterlyser mere debat, som kan
sikre, at de offentlige myndigheder
og de private virksomheder tænker sig
godt om, før de begynder at bruge bio-
metri. 

Også Forbrugerrådet efterlyser debat. 
»Der er et behov for, at man foretager

noget helhedstænkning. Gerne i et fo-
rum, hvor man kan opdatere sin viden, i
takt med at teknologien udvikler sig«, si-
ger Rasmus Kjeldahl, direktør i Forbru-
gerrådet og medlem af Datarådet. 

Den form for helhedstænkning mener
videnskabsminister Helge Sander allere-
de finder sted. 

»Videnskabsministeriet følger nøje om-
rådet for biometrisk teknologi«, lyder det
i en e-mail fra ham fremsendt af hans mi-
nistersekretær.
claus.cancel@pol.dk

O mkring 100-125 dan-
ske virksomheder
har indført genken-

delse via biometri i en el-
ler anden form. 

Det vurderer Frede-
rik Kortbæk, der er

direktør for Danish
Biometrics – et
konsortium, der
skal styrke sam-
spillet mellem
offentlig og pri-
vat forskning i
biometri. Og
specielt på det
seneste har
markedet ryk-
ket på sig. 

»Vi er ved at
gennembryde

lydmuren, og
specielt i 2006 har

der været en sti-
gende interesse, og

flere projekter er på
vej frem«, siger Frede-

rik Kortbæk. Netop der-
for har Danish Biome-
trics taget initiativ til, at
vi i Danmark bliver bed-
re til biometri og får
mere viden om det. 

Helt konkret vil man
fra næste år kunne læ-
se biometri som fag på

DTU. En uddannelse, der
er kommet i stand i samar-
bejde med Fraunhofer IDG i
Tyskland.
Det er nødvendigt, hvis

danske virksomheder skal få
gavn af det boom i markedet af

biometri og andre sikkerhedsløs-
ninger, som en verden i terrorangst

får brug for. For foreløbig har vi ikke
mange virksomheder, der laver biome-

triløsninger. 

Vi er dårligt med
»Det er relativt begrænset, hvor meget vi
er med herhjemme«, siger Henning Mor-
tensen fra ITEK – et branchefællesskab i
Dansk Industri for virksomheder inden
for it, tele, elektronik og kommunikation.

»Det er klart et
område, hvor der
kunne ske mere, og
vi håber, at uddan-
nelsen kan være
med til at skabe fo-
kus på biometri i
Danmark«. 

Uddannelsen
starter i juni 2007
med et forventet
deltagerantal på
40 kursister.
claus.cancel@pol.dk 

Ny uddannelse skal skabe
flere virksomheder i Dan-
mark, der lever af det vok-
sende marked for biometri. 
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Giv fingeren
og bliv 
lukket ind

O m den malaysiske forretnings-
mand K. Kumaran igen vil vælge
en bil, hvor man skal bruge sit

fingeraftryk for at starte den, er nok tvivl-
somt. For da bilen – en Mercedes S-class –
blev hugget sidste år i en forstad til Kuala
Lumpur, mistede han ikke alene bilen,
han mistede også sin pegefinger, da bilty-
vene ikke kunne starte bilen uden den, og
derfor huggede fingeren af med en ma-
chete. Mens Kumaran nok ikke længere
er den store fortaler for at bruge fingeraf-
tryk som identifikationsmetode, stormer

teknologien frem.
I USA skal man aflevere

sit fingeraftryk, når man
rejser ind i landet. Adskil-
lige biludlejningsfirmaer
forlanger fingeraftryk,
når man vil leje en bil, og i

EU er man i gang med at
opbygge et kæmpe finger-

aftryksregister for alle, der søger visa til
EU-landene. Et samarbejde, som også
Danmark deltager i. 

For herhjemme er vi også godt med. Bu-
tikskæden Fakta og flyselskabet SAS har
indført fingeraftryksidentifikation. I Fak-
ta bruger man fingeraftryk til at låse kas-
sen op, hvis der skal betales penge tilbage,
og i SAS bruger man det visse steder i Sve-
rige til at sikre, hvilke passagerer, der hø-
rer til hvilke tasker.

Industri i vækst
I forretningsverdenen er man ikke i tvivl
om, at det er en teknologi, der er fremtid i. 

»Det er ikke noget, der kan stå alene.
Men hvis man f.eks. beder om et fingeraf-
tryk sammen med noget andet identifi-
kation, kan man være mere sikker på, at
det er den rigtige person, man har fat i,
end man kan med en pinkode«, siger Pe-
ter Hanel, der leder Motorolas biometri-
ske identifikationsafdeling i Europa. Han
afviser også, at Kumaran risikerer at mis-
te endnu en finger, hvis han får stjålet sin
bil på ny. »Fingeraftrykslæserne har ud-
viklet sig utroligt meget. I dag tjekker de
også om fingeren har en naturlig tempe-
ratur og om der er blodgennemstrøm-
ning i den«, siger Peter Hanel.

Fingeraftryk er kun en af de identifika-
tionsmetoder, der bliver kaldt for biome-
tri. Også ansigts- og kropsgenkendelse,
iris-skanning og stemmegenkendelse
bruges til at identificere personer med.
Og det er ikke længere ren science fiction.
Hvor langt man er nået hos Motorola vil
Peter Hanel ikke ud med, men han fortæl-
ler blandt andet, at
de arbejder på et
system til den pol-
ske grænse, hvor
personer skal gen-
kendes via kamera-
er blot de nærmer
sig grænsen. Også
på det mindre plan
ser Peter Hanel sto-
re muligheder. 

»Tænk på al den
ballade med fod-
boldbilletterne til
VM. Hvis nu fod-
boldbilletten hang
sammen med et
fingeraftryk, ville man helt undgå sort-
børshandel, da kun den person, der hav-
de købt billetten kunne bruge den«, siger
han. Han lægger også vægt på, at biome-
tri på mange områder vil gøre livet lettere
for os. I stedet for at vi skal huske et væld
af koder til vores forskellige kreditkort, vil
det være nemmere – og sikrere – når vi
blot kan bevise, at vi er den retmæssige
ejer med f.eks. et fingeraftryk. 

Men selv om det er nemmere, er det be-
stemt ikke uproblematisk, mener lektor i
datalogi på RUC, Niels Christian Juul. Han
er også næstformand i Danish Biometrics
– et konsortium, der skal styrke samspil-
let mellem offentlig og privat forskning i
biometri.

»For hvad sker der f.eks., hvis du får stjå-
let dit fingeraftryk? Så er det jo ikke så
nemt at få et nyt«, siger Niels Christian
Juul. 

»En pinkode eller et cpr-nummer kan
man lave om og erstatte, men det kan
man ikke med et fingeraftryk«.

Og det er ikke svært at opsnappe et fin-

Vi bliver i stigende grad genkendt via biologiske
kendetegn. Men det er problematisk, mener lektor
i datalogi Niels Christian Juul. For hvis man får
hugget sit fingeraftryk, er det ikke lige sådan at få
lavet et nyt.

CLAUS CANCEL 

En pinkode eller
et cpr-nummer
kan man lave
om og erstatte,
men det kan
man ikke med
et fingeraftryk
Niels Christian
Juul, lektor i
datalogi

Læs til
finger-
aftryk

CLAUS CANCEL

Det er klart et
område, hvor
der kunne ske
mere
Frederik 
Kortbæk, 
direktør, 
Danish 
Biometrics 

BIOMETRI

Fakta
BIOMETRI

Fingeraftryk: Den mest almindelige og
billigste form for biometri i dag. De møn-
stre, vores fingre viser på et fingeraftryk,
er unikke og kan derfor bruges til at lave
en nøjagtig identifikation med. Fingeraf-
tryk kan dog udvikle sig en smule med
alderen, ligesom ar og lignende kan æn-
dre aftrykket.

Irisgenkendelse: Mønstret i vores øjne
er unikt og kan også bruges til at lave en
nøjagtig identifikation. Det er sværere at
aflæse end fingeraftryk, men kan med
moderne metoder gøres over afstand.
Iris ændrer sig meget lidt med tiden.

Ansigtsgenkendelse: Med særlige ka-
meraer kan man også identificere folk
via deres ansigt. Metoden har dog usik-
kerheder, da ting som briller og frisure
kan gøre en aflæsning usikker.

Kropgenkendelse: Flere aspekter end
blot ansigtet inddrages. Blandt andet
hænder, kropsholdning og hvordan man
går. Sværere at aflæse end ansigtsgen-
kendelse, men til gengæld mere nøjag-
tig.

Stemmegenkendelse: Nem at aflæse,
men ikke så unik som f.eks. et fingeraf-
tryk.
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