
Skabt til mere end vækst

AF ULLA DUBGAARD

Alle forlag skal være velkom-
ne på tv. Sådan lyder den nye 
imødekommende opfordring 
fra TV2 i et høringssvar midt i 
den verserende konkurrence-
sag med Forlæggerforeningen, 
der bl.a. anklager TV2 for skjult 
markedsføring og for at favori-
sere forfatterne fra deres eget 
forlag. 

»Alle forlag opfordres til at 
fremlægge deres kataloger for 
blandt andet »Go’ Morgen Dan-
mark«, og alle forlag får samme 
redaktionelle behandling,« står 
der i TV2’s svar til Konkurren-
cestyrelsen, som Børsen er kom-
met i besiddelse af. 

Glad for opfordringen

Den nye invitation vækker glæ-
de hos Forlæggerforeningens 
direktør Marie Svane, der me-
ner, at TV2 Forlag hidtil har haft 
bedre mulighed end andre for-
lag for at kende til redaktionel 
omtale på tv af deres bøger. 

»Normal praksis er, at man 
selv henvender til tv-stationen, 
så det er da fi nt, at de kommer 
med denne opfordring,« siger 
hun. 

Men endnu har TV2 Forlag 
ikke fremlagt oplysninger, der 
beviser, at alle spilleregler er 
overholdt, understreger Marie 
Svane. Forlæggerforeningen un-
drer sig over, at TV 2 Forlag må-

neder i forvejen kan tilrettelæg-
ge deres udgivelser, så de passer 
med tv-omtalen af bøgerne. For 
eksempel et langt interview med 
forfatteren Tor Nørretranders i 
TV2 Nyhederne dagen før hans 
udgivelse på TV2 Forlag. Og at 
TV2 i slutningen af et afsnit på 
den populære serie »Desperate 
Housewives« smider en reklame 
ind for husmødrenes kogebog.

Forlæggerforeningen indgav 
i oktober en anmeldelse af TV2 
Forlag, efter at fl ere konkurre-
rende forlag udtrykte mistanke 
om krydssubsidiering og skjult 
markedsføring for TV2 Forlag 
på TV2’s kanaler.

Vil have tal på bordet

»Det ville være rart, hvis man 
kunne få mistanken be- eller af-
kræftet ved, at de selv fremlag-
de tallene. Når man har en rol-
le som TV2, må man forvente, at 
det skaber nysgerrighed og inte-
resse fra branchen. Der må man 
forvente en vis åbenhed, som de 

ikke har vist endnu,« siger Ma-
rie Svane. 

TV2 hævder i sit svar, at alle 
forlag har adgang til de samme 
rabatter på reklamer som TV2 
Forlag, men Forlæggerforenin-
gen vil gerne vide, om alle forlag 
får samme placering for penge-
ne, bl.a. i forhold til såkaldt »late 
sale«-rabatter, hvor det er TV2, 
der placerer reklamespottene. 

Kræver lige vilkår

Samtidig vil Forlæggerforenin-
gen vide, om TV2 Forlag kan gå 
direkte til TV2, når der skal an-
nonceres, eller om forlaget går 
igennem et mediebureau først 
ligesom konkurrenterne.

»Vi forventer, at denne sag vil 
resultere i, at der bliver konkur-
reret på lige vilkår, og at man ik-
ke behøver være i tvivl om spille-
reglerne,« siger Marie Svane.  

Hos TV2 ønsker direktør for 
New Bizz Areas Hanne Daniel-
sen ikke at kommentere på ind-
holdet i TV2’s høringssvar.

»Vi afventer myndighedernes 
afgørelse. Vi har sendt alle vores 
oplysninger til Konkurrencesty-
relsen, og da de ikke har bedt om 
fl ere oplysninger, går vi ud fra, at 
de har det, de skal bruge.«

Konkurrencestyrelsen forven-
ter først at have en afgørelse i sa-
gen efter nytår.

»Der er med høringssvaret 
og kommentarerne rejst nogle 
spørgsmål, som vi nu skal un-
dersøge nærmere,« siger kon-
torchef i Konkurrencestyrelsen 
Hans Kierkegaard. 

ulla.dubgaard@borsen.dk

Side 36

Kunst: New Museum 
er nyeste tilbud 
i New York

TV2 vil bryde muren ned 
og åbne for at alle forlag 

kan få omtale af bøger efter 
protester. Foto: Polfoto

Side 37

Klassisk: Mozarts 
dødsmesse fi k nyt 
liv i Radiohuset

Side 38-39

Teater: Sofi e Gråbøl 
løfter nyfortolkningen 
af Et Drømmespil

I konkurrencesagen 
mellem TV2 
Forlag og 
Forlæggerforeningen 
opfordrer TV2 
nu alle forlag til 
at lægge deres 
kataloger frem 
til omtale i tv

TV2 åbner døren for forlag

www.honda.dk

Biler bliver ikke skarpere
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Et af danske Quard Technologys bud på det biometriske borgerkort. Foto: Magnus Møller

Syv ud af 10 adspurgte vil føle sig helt 
trygge, hvis myndighederne udstyrer 
dem med et plastik-borgerkort, hvor de 
skal identifi cere sig ved hjælp af et fi nger-
aftryk. Det viser en ny undersøgelse, som 
Børsen har fået foretaget hos Greens 

Analyseinstitut. Dermed er tidligere ti-
ders frygt for overvågningssamfundet 
forsvundet, og videnskabsminister Helge 
Sander har opbakning til sine planer om 
at indføre et sådant kort. Samtidig er den 
danske virksomhed Quard Technology 

parat med et kort, der passer til disse pla-
ner. Kortet er færdigudviklet og bliver 
markedsført i dansk-egyptisk samarbej-
de, og inden længe bliver det taget i brug 
på Bispebjerg Hospital i København.  
 Side 2-5

 Danskerne parate til 
det digitale borgerkort

En lastbilchauffør og ak-
tiv borger i lokalsamfundet 
i Bording kom i klemme, 
da han blot ville købe en ny 
mobiltelefon.  Side 8-9

Mobilselskaber 
sælger mere 
end de kender

Kigger man godt efter, kan 
man i dag købe Apples Ipho-
ne og snart også mobiltele-
foner til to simkort i danske 
butikker.  Side 7

Dobbelt-
mobiler på vej 
her til landet

I dag er det mere end halvde-
len af dem, der har anskaffet 
sig den digitale underskrift, 
der rent faktisk benytter sig 
af den.  Side 6-7

Stigende 
udbredelse af 
digital signatur

På GreensOnline har vi samlet 7.000 af de største danske virksomheder. Brug 
databasen til en målrettet salgskampagne, research eller konkurrentovervågning. 
Ring nu på 38 16 97 60 og få 25 % abonnementsrabat, når du henviser til 
annoncen.

Få adgang til en ny verden

Greens Erhvervsinformation A/S • Tobaksvejen 21 • 2860 Søborg • Tlf. 38 16 97 60 • www.greens.dk
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Regeringen vil indføre et nyt borger-
identifikationskort med indbygget
fingeraftryk.
Vil de være tryg ved at få
udstedt sådan et? 

Syv ud af ti siger ja til borgerkort

Kilde: Greens Analyseinstitut

72%

JA

21%

NEJ

Ved ikke
Vil ikke svare

7%
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AF KNUD TEDDY RASMUSSEN

Alt tyder på, at det bliver for-
holdsvis problemfrit at få dan-
skerne til at bruge et nyt bor-
gerkort. Mere end syv ud af ti 
svarer umiddelbart ja, når de 

bliver spurgt om de vil være 
trygge ved at få et borgerkort 
med indbygget fi ngeraftryk.

Det er Greens Analyseinsti-
tut, som for Børsen har spurgt 
sig for hos 885 voksne – hvilket 
vil sige fra 18 år og opefter.

Spørgsmålet lød sådan:
Regeringen vil indføre et nyt 

borger-identifi kationskort med 
indbygget fi ngeraftryk. Vil De 
være tryg ved at få udstedt så-
dan ét?
Det svarer næsten 72 pct. ja til, 
mens kun godt 21 pct. siger nej.

Ca. 7 pct. er i tvivl eller vil  ikke 
svare.

Tilbage står altså, at et bio-
metrisk borgerkort kan blive 
temmelig bredt accepteret i be-
folkningen.

Tager man højde for den stati-
stiske usikkerhed, er der ingen 
forskel i svarene fra mænd og 
kvinder.

Og tallene viser også, at alder 
stort set ikke spiller nogen rolle 
for, hvordan der svares.

Anderledes end forventet

Umiddelbart kunne man må-
ske have forventet, at de gene-
relt mere teknologibegejstre-
de unge var mere tilbøjelige til 

at stige om bord i en 
helt ny teknologisk 
løsning.

Omvendt kan man-
ge lidt ældre danskere 
stadig huske tidligere 
tiders voldsomme dis-
kussioner om samkø-
ring af registre – og al-
le de gebrækkeligheder, 

man kunne forestil-
le sig i den forbin-
delse.

Blandt de 50-
59-årige synes der 
da også at være en 
svag tendens til 
en lidt mere kri-
tisk holdning.

Her svarer 68 
pct. ja til, at de 

vil være trygge 
ved det fi ngeraf-
tryk-kontrollere-

de borgerkort.
Det kan man så sammenlig-

ne med gruppen af 40-49-årige, 
som med sine knap 77 pct. ja-
sigere er den mest positive al-
dersgruppe.

Men igen: Tager man den sta-
tistiske usikkerhed i betragt-
ning, er svarene i realiteten 
ens – fra de 18-årige og hele ve-
jen op gennem pensionisternes 
rækker.

knud.rasmussen@borsen.dk

Danskerne 
 parate til 
elektronisk 
borgerkort

AF NIELS BARFOD
FOTO: MAGNUS MØLLER

Læger på Bispebjerg Ho-
spital i København bli-
ver de første herhjemme, 
som kommer til at tage 
biometri i praktisk an-
vendelse, når de til januar 
begynder at bruge et ny-
udviklet digitalt identifi -
kationskort med indbygget 
fi ngeraftrykslæser fra dan-
ske Quard Technology.

Kortet anvendes så lægerne 
kan identifi cere sig selv,  når de 
er på hospitalet eller  vil have ad-
gang til patientdata hjemmefra. 
Kortet sikrer, at lægen 100 pct. 
sikkert er den, han eller hun gi-
ver sig ud for at være.

QuardCard-teknologien in-
debærer, at der genereres en ny 
engangs-adgangskode til hospi-
talets systemer, hver gang bru-
geren fører sin pegefi nger hen 
over kortets indbyggede fi n-
geraftrykslæser.  Sikkerheden i 
Quard-systemet bygger på tre 
forhold. For det første besiddel-
sen af det fysiske kort. Dernæst 
at kortet kun kan aktiveres af 
kortets ejer, da fi ngeraftrykket 
er unikt. Og som det tredje den 
engangs-adgangskode, kortet 
genererer.  

»Quadcards er verdens tek-
nologisk mest avancerede løs-
ning, fordi den giver brugeren 
fuld kontrol over sin biome-

tri, så den ikke bliver spredt, 
som det er set i andre systemer, 
hvor data lagres centralt,« siger 
Christian Wernberg-Tougaard, 
adm. direktør for IT-fi rmaet in-
4change.com. Han har i en år-
række arbejdet med digitale 
identifi kationskort.

Uffe Clemmensen, direktør 
for Quard Technologies, starte-
de for fi re et halvt år siden med 
udviklingen af Quard-kortet. 
Den seneste version af Quard-
kortet rummer mulighed for 
at rumme en digital signatur, 
som brugeren dermed kan bære 
rundt på i stedet for som nu at 
have den liggende på sin pc.

»Kombinerer vi den digitale 
signatur med biometri har vi en 

ultimativ sikkerhed, og den er 
vigtig – ikke mindst når vi taler 
om hvem der skal have adgang 
til en elektronisk patientjour-
nal, der kan rumme særdeles 
følsomme personoplysninger,« 
fortæller Uffe Clemmensen, 
som er stødt på en læge, der be-
klagede sig over at han skal bru-
ge fem forskellige adgangskoder 
til nødvendig patientoplysning 
og medicinske informationer.

Indlogning på 5 sekunder

»På Bispebjerg har de sat et mål 
om at indlogning ikke må tage 
mere end fem sekunder. Med 
denne teknologi bør koder, man 
skal huske hele tiden, være for-
tid,« siger Uffe Clemmensen.

Brugen af en biometrisk løs-
ning på et hospital, som inde-
bærer fysisk kontakt med en 
læserenhed, kan være proble-
matisk, fordi problemstillin-
gen med resistente bakterier på 
hospitaler er voksende. Denne 
problemstilling fi ndes ikke med 
Quard-kortløsningen, da det 
kun er lægen selv, som er bruger 
af kortet.

Næste version af Quard-kort-
konceptet bliver et inkludere en 
aktiv RFID-chip. Det betyder, at 
kortet kan kommunikere tråd-
løst med  omgivelserne i forbin-
delse med adgangskontrol.

niels.barfod@borsen.dk

Danske læger i gang med praktisk biometri

»Kombinerer vi den digitale signatur med biometri har vi en ultimativ 
sikkerhed, og den er vigtig – ikke mindst når vi taler om hvem der 
skal have adgang til en elektronisk patientjournal, der kan rumme 
særdeles følsomme personoplysninger,« fortæller Uffe Clemmensen, 

Quardcard’et kan kun aktiveres af 
dets ejer, da det kræver ejeren 
fi ngeraftryk for at vise den pinkode, 
der skal benyttes for at kunne 
logge sig på det relevante netværk. 

Biometrisk borgerkort

Ny Greens-analyse viser, at 
72 pct. er parate til et borgerkort 
der bruger fi ngeraftryk
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AF NIELS BARFOD

En dansk IT-virksomhed, 
Quard Technologies, står ef-
ter fl ere års udviklingsarbej-
de nu klar med en løsning, 
som kan løse op for et af det 
moderne kontors forban-
delser, den udbredte og sti-
gende anvendelse af tunge 
indlogningsprocedurer til 
IT-systemer, som bliver me-
re og mere komplicerede i 
takt med at der indføres sta-
dig større sikkerhedskrav på 
grund af et ønske om at sik-
re IT mod terror og net-kri-
minalitet.

Administration af sikker-
hedskoder er omfattende og 
dyrt. Analyser har vist, at en 
virksomheds omkostning 
til at administrere en ad-
gangskode kan løbe op i fl e-
re tusinde kroner om året.

Engangskode

Virksomheden Quard Tech-
nologies har udviklet et bio-
metrisk plastickort, som 
kan generere engangs-ad-
gangskoder ud fra bruge-
rens fi ngeraftryk.

Hver gang f.eks. bru-
gerens pegefi nger skan-
nes, skabes en ny unik ad-

gangskode, der kun kan 
bruges én gang. Teknologi-
en indebærer, at det er slut 
med at medarbejderne skal 
huske en masse koder.

Systemet implemente-
res til januar på Bispebjerg 
Hospital, hvor lægerne skal 
bruge fi ngeraftrykket for at 
åbne patienterne elektroni-
ske journaler.

Relevant for mange

Direktør for Quard Techno-
logies, Uffe Clemmensen, 
anfører, at en biometrisk 
løsning som Quard-kor-
tet også kan være relevant 
for sikkerheden på den hal-
ve million hjemmearbejds-
pladser, som virksomheder-
ne har etableret for deres 
medarbejdere.

Her kan det være vanske-
ligt at gennemskue, hvem 
det egentlig er, som betjener 
computeren – også selv om 
der anvendes sikkerheds-
procedurer med »tokens«, 
der genererer engangskode-
ord, de såkaldte OTP’er, for-
di der stadig skal anvendes 
en adgangskode.

 »I januar rejser en dele-
gation til Egypten. Jeg var 
inde hos Industrirådet og 

informere en række virk-
somheder om vores erfa-
ringer med Softlock- og 
B2B-projektet. Den danske 
regering ønsker med dette 
projekt, at vi gennem sam-
arbejde udvikler og lære an-
dre virksomheder om vo-
res teknologi, dog uden at 
man bryder de intellektuel-
le rettigheder. I Softlock har 
vi fundet en partner, der er 
ekspert på PKI- samt kryp-
tering, samtidig med at QT 
får en stor salgsmæssig plat-
form i Mellemøsten. Her er 
biometriske produkter me-
get interessante,« siger Uffe 
Clemmensen.

Open source-projekt

Quard-kortet med fi ngeraf-
trykslæseren anvendes i for-
bindelse med et open sour-
ce-produkt, Covide, som 
kan erstatte anvendes i ste-
det for den udbredte kon-
torpakke Microsoft Offi ce.

»Med Covide kan vi fak-
tisk tilbyde et lynhurtigt og 
ubrydeligt sikkerhedssy-
stem til sign-on-procedu-
ren,« siger Uffe Clemmen-
sen.

niels.barfod@borsen.dk

Dansk biometri kan 
løse op for kodeord

I forbindelse med udviklingen af 
Quardcardet har Quard Technologi-
es gennem de seneste måneder haft 
et tæt samarbejde med den egyptiske 
virksomhed Softlock, der har stået for 
en del af udviklingen af det biometri-
ske identifi kationskort.

Starten på samarbejdet kom i janu-
ar på messen »Techchange« i Øksne-
hallen i København. Det var en messe, 
hvor Danida og Håndværksrådet i fæl-
lesskab havde sat en række teknologi-
virksomheder i tredjeverdenslande og 
mulige danske samarbejdspartnere i 
stævne.

Da Softlock i forvejen fremstillede et 
sikkerhedsprodukt i form af en USB-
nøgle, der kan bruges til at låse compu-
teren med, var det nærliggende at gå i 
dialog med netop denne virksomhed.

Udvikling og afsætning

»Det samarbejde, som hurtigt blev re-
levant for os, var et udviklings- og af-
sætningssamarbejde. Opgaven var ik-
ke at få produceret billigt. Softlock får 
også produceret andre steder. Soft-
lock var interessant, fordi vi sammen 
kan udvikle et endnu bedre produkt, 
og fordi selskabet er etableret på he-

le det mellemøstlige marked,« fortæl-
ler Quard Technologys direktør, Uffe 
Clemmensen.

Gennem Danidas virksomhed til virk-
somheds-program fi k Quard Technolo-
gies i juni støtte til at indlede et samar-
bejde med Softlock. Programmets mål 
er støtte etablering af virksomhedssam-
arbejder, med særlig vægt på overfør-
sel af viden og knowhow til den lokale 
partner.
»Man får en nogle midler, og der bliver 
stillet en række krav – og så kan man gå 
i gang,« fortæller Uffe Clemmensen.

I august var direktøren for Softlock 
på besøg i Danmark, og her blev sam-
arbejdet for alvor grundlagt.

I dag må Uffe Clemmensen erkende, 
at virksomheden aldrig var gået i gang 
med at fi nde partnere i tredjeverdens-
lande, hvis ikke man havde mødt Soft-
lock på Techchange-standen i Øksne-
hallen.

Senest deltog Uffe Clemmensen 
i sidste uge i en delegationsrejse til 
Egypten, arrangereret af Håndværks-
rådet og Danida, der også stod bag 
Techchange-messen. Med på turen var 
26 repræsentanter fra 15 danske IT-
virksomheder, alle på udkig efter po-
tentielle partnere.  pmc

Egyptisk samarbejde
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AF NIELS BARFOD OG STEN LØCK

 Politikerne kan godt glem-
me alt om et borgerkort 
med én enkelt saliggø-
rende sikkerhedstekno-

logi, eksempelvis fi ngeraftryks-
læsning, der skal give både dem 
og borgerne ro i sindet. Det gæl-

der om at tænke længere og dy-
bere, både hvad angår sikkerhe-
den og kortets egentlige formål. 
Ellers risikerer man hele to 
samfundsundergravende pro-
blemer: sikkerhedsbrister og 
planøkonomi.

Et biometrisk borgerkort 
handler mest af alt om, hvad det 
skal bruges til.

Begrebet identitet

»Det er mere et spørgsmål om, 
hvordan vi skal indrette begre-
bet identitet for det digitalt inte-
grerede informationssamfund,« 
siger IT-sikkerhedseksperten 
Stephan Engberg fra den dan-
ske IT-sikkerhedsvirksomhed 

Priway, som er rådgiver for EU-
Kommissionen.

»Vi skal skelne mellem et bor-
gerkort, hvor borgeren har kon-
trollen, og et id-kort, hvor kon-
trollen ligger uden for borgeren. 
At kalde et kort uden sikkerhed 
for borgeren for et borgerkort 
er falsk markedsføring.«

Ifølge Stephan Engberg er et 
rigtigt borgerkort således bru-
gerstyret med adskillige lag af 
sikkerhed.

»Et identitetskort har som 
minimum et match af biome-
tri indbygget i kortet og mange 
forskellige nøgler.«

Disse nøgler giver adgang til 
hver sin separate silo af infor-
mationer på kortet. Dermed 

forsvinder visionen om en uni-
versalnøgle til et kort med alt-
i-én-oplysninger, men denne 
vision er heller ikke skabt for 
borgernes skyld, men derimod 
det offentlige system.

Udgangspunkt i behov

»Et reelt borgerkort tager ud-
gangspunkt i borgernes og sam-
fundets behov for distribution 
af nøgler og kontrol, men det of-
fentlige tænker stadig som tilba-
ge i 1960’erne, systemcentrisk, 
på mere samkøring af data, så 
de kan fodre deres modeller. 
Det er planøkonomisk kontrol, 
og politikerne forstår ikke, hvad 
der foregår,« mener Engberg.

Et digital borgerkort har iføl-
ge Stephan Engberg store per-
spektiver på godt og ondt.

»Vi taler om store milliard-
beløb i dynamiske effekter om 
året, væsentlige retsprincipper 
og en omgang med sårbarhe-
derne for det danske samfund, 
der langt overstiger f.eks. de-
batten om skattelettelser i be-
tydning. Det er en væsentlig 
skillevej, hvor vi afgør og fast-
låser helt fundamentale spørgs-
mål for fremtiden. Der er både 
langt ned til bunden og umåde-
ligt højt til loftet,« slutter Ste-
phan Enberg.

niels.barfod@borsen.dk

sten@writenow.dk

Borgerkort har 
store konsekvenser

»Vi skal skelne mellem et borgerkort, hvor borgeren har kontrollen, og et id-kort, hvor kontrollen ligger uden for borgeren,« siger IT-sikkerhedseksperten Stephan Engberg. Foto: Scanpix

Det biometriske borgerkort
påvirker opfattelsen
af identitet, advarer 

IT-sikkerhedsekspert
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AF STEN LØCK

Biometri handler om identifi -
kation og verifi kation, hvor man 
traditionelt har benyttet sig af to 
fremgangsmåder:
 
●  En fysisk genstand som nøgle 

eller id-kort.
●  En konkret viden som pinkode 

eller kodeord. 

Begge disse metoder har ibo-
ende svagheder. Nøgler og 
kort kan tabes eller blive stjå-
let, mens koder kan være svæ-
re at huske, specielt fordi der 
synes at komme stadig fl ere af 
dem. Samtidig er kodeord kun 
noget værd, hvis de er svære at 
knække, hvilket langt fra altid 
er tilfældet. Den amerikanske 
internetservice Intechnology.
org offentliggjorde tidligere på 
året en liste over de 10 mest an-
vendte kodeord, og det var ikke 
noget kønt syn. Blandt topsco-

rerne var »123456«, »abc123«, 
»password« samt brugerens 
fornavn. 

Med biometri tilføjes endnu 
en form for identifi kation, nem-
lig genkendelse af unikke kende-
tegn ved den menneskelige fysik. 
Indtil videre har biometri mest 
været associeret med fi ngeraf-
tryk, men der fi ndes andre mu-
ligheder for skanning, eksempel-
vis af blodåremønstre, iris i øjet 
eller ansigtsform. Biometrien er 
i de senere år kommet ind i var-
men hos myndigheder og virk-
somheder som et stærkt alter-
nativ til gængse løsninger med 
kodeord og pinkoder.

Biometrien er dog ikke nogen 
universalløsning, men indehol-
der sine egne risici:

●  Først og fremmest er ingen tek-
nologi 100 pct. sikker, heller ik-
ke biometri. »Man kan altid 
hacke eller spoofe (efterligne, 
red.) det,« siger IT-sikkerheds-

eksperten Stephan Engberg 
fra fi rmaet Priway. Forsøg på 
at bryde sikkerheden vil typisk 
enten gå ud på at manipulere 
(hacke) de indbyggede biome-
triske data, som skal genkende 
et fi ngeraftryk, eller spoofe et 
fi ngeraftryk, så systemet tror, 
der er et match. 

●  Ved at bruge et unikt, fysisk 
kendetegn bliver adgangen og-
så uigenkaldelig. »Når syste-
mer bryder ned, er der ingen 
fall-back (reserve, red.),« siger 
Stephan Engberg. Det vil sige, 
at i tilfælde af nedbrud eller ty-
veri af biometriske data kan 
man ikke erstatte dem med 
et nyt sæt, eksempelvist et nyt 
fi ngeraftryk. Det har også be-
tydning for retssikkerheden, 
da man et langt stykke hen ad 
vejen er ansvarlig for, hvad ens 
fi ngeraftryk bliver brugt til, 
netop fordi det er unikt.

sten@writenow.dk

 Den tredje vej

Det er ikke synderligt svært at snyde en fi ngeraf-
tryks-skanner. Det blev demonstreret for åben 
skærm i kult-serien »Mythbusters« på tv-kanalen 
Discovery Channel.

Seriens to hovedpersoner, Jamie Hyneman og 
Adam Savage, har gjort det til deres levevej at un-
dersøge populære myters bæredygtighed .

I august 2006 satte man sig for at under-
søge tilforladeligheden hos en fi ngeraftryks-
læser på en dør til et sikret område. Skanne-
ren, der bl.a. var programmeret til at afvise 
døde legemsdele, blev udsat for tre relativt lav-
praktiske forsøg på snyd og dumpede med et brag.
Eneste nødvendige ingrediens var en kopi af et 
godkendt aftryk, som derefter nemt kunne gengi-
ves på henholdsvis latex, gelé og papir, hvilket alt-
så i alle tre tilfælde var nok til at åbne døren.  sten

Fingeraftryk kan 
nemt fi ngeres

Den baltiske stat Estland på den anden side af 
Østersøen bliver ofte fremhævet som et digitalt 
foregangsland, ikke mindst af indbyggerne selv, 
der ynder udtrykket »E-stonia«. I løbet af 2007 er 
størstedelen af befolkningen over 15 år, omkring 
én million personer, blevet udstyret med et digi-
talt borgerkort, som i første omgang fungerer som 
et id-kort over for det offentlige med digital signa-
tur, lige som det også bliver brugt til elektroniske 
afstemninger, et andet estisk frontløberprojekt.

Næste fase er at tilføje personlige adgangs- og 
pinkoder, og kortet vil fungere som betalingsmid-
del, eksempelvis ved offentlig transport. Sikkerhe-
den leveres af en kombination af funktioner, som 
pin- og puk-koder, indbygget chip samt visuel-
le kendetegn, som det kendes fra pengesedler og 
kreditkort.  sten

Estland langt fremme 
med borgerkort

AF NIELS BARFOD

Alle danskere skal have et digitalt, biometrisk identifi kati-
onskort. Det mener videnskabsminister Helge Sander (V), 
som er godt træt af alle de mange plastikkort, danskerne 
render rundt med, samtidig med at der bliver stadig fl ere ko-
der, man skal huske.

»Med den nye struktur for regioner og kommuner på 
plads, vil vi i den kommende tid se mange nye servicetilbud 
fra det offentlige, som kræver digital signatur. Vi bør tage et 
markant spring fremad nu med hensyn til personlig identi-
fi kation. En kombination af den mobile, digitale signatur og 
et borgerkort,« siger Helge Sander, som afviser en løsning, 
der bare bliver en digital udgave af det nuværende gule syge-
sikringsbevis med indbygget digital signatur.

Helge Sander har en vision om et fremtidssikret digitalt 
borgerkort, et identifi kationsmiddel som kan erstatte man-
ge af de kort, vi bruger i dag. Flere steder i verden arbejdes 
med denne nye form for indlejrede fi ngeraftryk, bl.a. i Bel-
gien og Malaysia. Opgaven med at sikre danskerne fremti-
dens identifi kationsmiddel kan blive lige så betydningsfuld, 
som indførelsen af personnummeret i sin tid var det. 

»Nej, vi bør tage to skridt på samme tid og gøre det digi-
tale borgerkort til et biometrisk identifi kationskort med ek-
sempelvis et indlejret fi ngeraftryk. Dermed kan et biome-
trisk, digitalt borger- og id-kort blive anvendeligt i en lang 
række sammenhænge, hvor man skal være stenhamrende 
sikker på, at borgeren rent faktisk er den, som han eller hun 
udgiver sig for at være. Det vil med ét slag fjerne dansker-
nes mentale byrde med at huske et utal af pinkoder og ad-
gangskoder,« siger ministeren.

Et biometrisk, digitalt borgerkort vil gøre livet nemme-
re for borgerne – og betyde store effektivitetsgevinster i bå-
de den offentlige og private sektor. Udgifterne anslås til op 
imod trekvart milliard kroner for kortet alene. Hertil kom-
mer selve infrastrukturen omkring biometrisk identifi kati-
on. 

Biometri er en teknologi som modnes voldsomt i disse år, 
hvor afl æsning af den menneskelige krops indretning, an-
vendes til identifi kation af individet. Det kan være fi nger-
aftryk, afl æsning af iris, ansigts- eller talegenkendelse. Den 
mest anvendte internationalt er fi ngeraftryk og iris-fotogra-
fering.

Specielt efter terrorangrebet mod New York og det ameri-
kanske forsvarsministerium 11. september 2001 er der kom-
met fart på biometribranchen, fordi sikkerhedskrav skær-
pes alle vegne, specielt i lufthavne og i paskontroller.

»Et nyt biometrisk digitalt borgerkort skal være et nyttigt 
og effektivt nyt IT-mål for Danmark, som samtidig kan ind-
gå som et væsentligt bidrag i den aktuelle terrorbekæmpel-
se,« mener Helge Sander.

niels.barfod@borsen.dk

 Ministeren: 
Fremtidssikret 
identifi kation

»Vi bør tage to skridt på samme tid og gøre det digitale 
borgerkort til et biometrisk identifi kationskort med 
eksempelvis et indlejret fi ngeraftryk,« siger videnskabsminister 
Helge Sander. Foto: Polfoto

AF STEN LØCK

IT-ordførerne hos de politiske partier er gen-
nemgående positive over for planerne om et 
borgerkort, men de lader også skinne igennem, 
at der indtil videre er begrænset med konkrete 
oplysninger om kortet, både hvad angår funkti-
onalitet og kritiske spørgsmål som sikkerhed og 
overvågning.

Borgerkortet er ikke nogen ny og banebryden-
de idé, men derimod en gammel traver i den po-
litiske debat.

»For cirka 10 år siden fortalte daværende 
forskningsminister Jytte Hilden mig, at nu var 
borgerkortet var lige rundt om hjørnet,« fortæl-
ler Peter Landrock, tidligere professor på Århus 
Universitet, nu direktør for sikkerhedsfi rmaet 
Cryptomatic.

Så sent som i foråret talte Socialdemokrater-
nes daværende IT-ordfører, Magnus Heunicke, 
varmt for en borgerkort-lignende løsning. Otte 
måneder og tre ordførere senere er Socialdemo-
kraterne stadig positive:

»Jeg tror, man skal bevæge sig i den retning. 
Vi er for alt, der fremmer digitaliseringen af det 
offentlige,« siger Klaus Hækkerup, nyudnævnt 
IT-ordfører, der dog også er bekymret for sikker-
hedsaspekterne:

»Vi skal træde meget varsomt. Det er et afgø-
rende træk i vores politiske kultur, og faktisk en 
konkurrencefordel, at befolkningen har tillid til 
staten. Den må ikke sættes over styr,« siger han.

Samme holdning fi nder man hos Det Radika-
le Venstre.

»Vi har jo nogle fantastiske forudsætninger 
i form af vores cpr-system, som mange misun-

der os. Men selvfølgelig skal man diskutere sik-
kerheden grundigt,« siger Morten Helveg Peter-
sen.

Tonen bliver mere kritisk ude på venstrefl ø-
jen, hvor SF advarer mod at lade sig forblænde 
af de teknologiske muligheder.

»Bare fordi det lader sig gøre, behøver det ik-
ke at være en god idé. If it ain’t broken, don’t fi x 
it, vil jeg sige,« lyder det fra partiets IT-ordfører, 
Hanne Agersnap.

Kollegaen til venstre har ikke meget til overs 
for videnskabsminister Helge Sanders forslag.

»Desperat og gennemført uigennemtænkt,« 
lyder det fra Enhedslistens Per Clausen.

»Ministeren har ikke kunnet få gang i den di-
gitale signatur, og nu vil han tage fl ere spring 
fremad.«

Ministeren kan til gengæld glæde sig over 
uforbeholden støtte fra regeringspartierne.

»Det er en god idé med et alt-i-ét kort til det 
offentlige system, og jeg er ikke bange for over-
vågningsaspektet,« siger Mike Legarth fra de 
Konservative, mens Venstre skruer op for ambi-
tionerne:

»Vi vil gerne lave det endnu større, f.eks. et 
kort efter en estisk model, hvor man også kan 
bruge det til mere vidtgående ting som at stem-
me hjemmefra eller som betalingskort,« siger 
Michael Aastrup Jensen, for hvem overvågning 
ikke er noget tema.

»Det er noget vrøvl,« siger han om de kritiske 
røster.
»Det handler ikke om overvågning, men om 
overblik.« 

sten@writenow.dk

Politikerne varsomt positive 



Telefoner

AF KNUD TEDDY RASMUSSEN

Måske er der lys forude.
Ganske vist kan man sta-

dig ikke købe mobiltelefo-
ner til to SIM-kort i danske 
butikker. Men det ændrer 
sig måske efter sidste uges 
omtale af fænomenet i Bør-
sen ITinnovation.

Her fortalte vi, at bl.a. 
Samsung fremstiller en 
mobiltelefon, som gør det 
muligt at slippe for at slæbe 
rundt på to telefoner – hvis 
man eksempelvis er nødt til 
at have både et privat- og et 
arbejdsnummer.

Samsung vil ikke sælge 
telefonerne uden for Asien 
og Rusland. Og i Samsungs 
nordiske hovedkvarter i 
Stockholm var man heller 
ikke sikker på, om telefo-
nen kunne bruges på dan-
ske mobilnet.

Kan bruges her

Som en særlig service til 
Samsung kan vi oplyse, at 
det kan den sagtens – for-
udsat at der er hold i de 
specifikationer, man kan 
finde på internet.

Her kan man læse, at te-
lefonen arbejder på bl.a. 
900 og 1800 MHz – altså 
præcis de samme frekven-
ser, som anvendes i Dan-
mark og resten af Europa.

Hos Telekæden har man 
med salget af Apples meget 
omtalte Iphone bevist, at 
man ikke nødvendigvis ta-
ger producenternes nej for 
et nej.

■ Og ifølge kædens adm. di-
rektør, Rolf Ovesen, overve-
jer man da også at fi nde den 
nye Samsung-telefon ude på 
det internationale marked 
og sætte den til salg i sine 
danske butikker.

Når man alligevel er lidt 
tilbageholdende, skyldes 
det den erfaring, at forbru-
gerne faktisk går lidt i den 
modsatte retning i øjeblik-
ket.

Iphone tredje telefon

»Vi ser faktisk, at den en-
kelte får flere og flere tele-
foner. Erhvervsbrugerne 
har typisk en job-telefon, 
som de betaler skat af. Så 
har de også en privattele-
fon, og det er en helt anden 
kultur. Og så ser vi faktisk, 
at Iphone tit bliver telefon 
nummer tre for erhvervs-
kunden,« siger Rolf Ove-
sen.

Mens han altså er lidt 
usikker på, hvor stor ef-
terspørgselen vil være, ser 
han ikke noget praktisk 
problem i at finde og sælge 
»dobbelt-telefonerne«.

»Vi er ikke bange for at 
tage sådan noget hjem,« si-
ger han.

Som tidligere omtalt i 
Børsen har Samsung ikke 
kunnet gøre vore hjemlige 
teleselskaber så interesse-
rede i telefonerne, at de vil 
yde tilskud til dem.

»Men jeg er da sikker på, 
at operatørerne vil være 
glade, hvis vi begynder at 
sælge rene telefoner (uden 
tilskud, red.) med to SIM-
kort til forbrugerne,« siger 

Rolf Ovesen – som i paren-
tes bemærket heller ikke 
frygter Samsungs vrede.

Mange uden tilskud

I dag sælger Telekædens 
120 butikker allerede 20 
pct. af sine telefoner uden 
tilskud. Alligevel er det 
lidt af en satsning at kaste 
sig ud i en ny produkttype, 
hvor man kun kan gisne om 
efterspørgselen fra marke-
det.

Knap så »farligt« vil det 
være for en mindre netbu-
tik som mobiludsalg.dk, 
der også har trodset Apple 
og sat Iphone til salg – mod 
producentens vilje.

Og hos mobiludsalg.dk 
har man i nogen tid forsøgt 
at hive mobiler til to sim-
kort ind i butikken.

Det kan så ende med at 
blive Samsungs eller nogle 
af de andre modeller, som 
også forhandles i udlandet.

»Vi kontaktede faktisk 
Samsung allerede for halv-
anden måned siden, da vi 
så nyheden om deres nye 

telefon,« siger medstifter 
af mobiludsalg.dk Thomas 
Madsen.

Samsung afviste at levere 
til netbutikken, »men kan 
vi skaffe den, vil vi helt sik-
kert også hente den hjem,« 
siger Thomas Madsen.

Følger udviklingen

Sideløbende studerer han 
i øjeblikket udenlandske 
hjemmesider, hvor man 
kan finde dobbelt-mobiler 
af andre – stort set ukendte 
– fabrikater.

»Det er klart, at vi kigger 
på det. Det er jo den slags, 
vi kan bruge for at skille os 
ud.«

Ligesom Rolf Ovesen 
ser også Thomas Madsen 
blandt kunderne en ten-
dens, som trækker i den 
modsatte retning – altså 
hen imod flere telefoner til 
hver bruger.

»Men jeg tror nu, at der 
er et marked for det hele,« 
siger han.

knud.rasmussen@borsen.dk
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Dobbeltmobiler 
på vej til Danmark

Umiddelbart er det alt-
så ikke så meget at indgå 
væddemål om.

Rent teoretisk kan man 
dog komme i den situati-
on, at Selskabet af 24/8, 
som det hedder, i sidste 
ende ikke kan honorere 
kravene fra det offentlige.

Og når det kan lade sig 
gøre, skyldes det, at ud-
buddet ikke er af den go-
de gammeldags type, hvor 
man fortæller, hvad man 
vil have – og derefter væl-
ger den bedste eller billig-
ste løsning.

Som i andre tilfælde har 
det offentlige valgt en så-
kaldt konkurrencepræget 
dialog, hvor krav og løs-
ninger kan ændre sig me-
get hen ad vejen.

Ifølge Palle H. Sørensen 
skal parterne nu igennem 
to dialogrunder, før det 
hele munder ud i et ende-
ligt tilbud. 

Dialogrunde

Onsdag i sidste uge havde 
man det andet møde i den 
første dialogrunde. Så der 
er endnu et stykke vej.

Som udgangspunkt skal 
alt dog være parat i juni 
2008. Og antallet af bru-
gere skulle gerne vokse.

Derfor har staten udpe-
get tre områder, hvor den 
nye udbyder skal sætte 
ind for alvor. Det er bru-
gervenlighed, sikkerhed 
og mobilitet, oplyser Palle 
H. Sørensen.

Det giver nærmest sig 
selv, at brugervenlighe-
den og sikkerheden skal 
være så høj, som dagens 
teknologi og praktiske 
hensyn nu engang giver 
mulighed for.

Det tredje punkt – mo-
biliteten – er straks lidt 
vanskeligere at greje.

Den første udgave af 
den digitale signatur var 
typisk beregnet til at lig-

ge på én bestemt compu-
ter. Og det er indlysende 
upraktisk, når mennesker 
nu en gang har det med at 
befinde sig på mange for-
skellige steder i løbet af 
en dag.

Mobil og sikker

Endnu har man ikke lagt 
sig fast på, hvordan man 
på én og samme tid gør 
signaturen mobil og sik-
ker.

Allerede i dag findes der 
mobile løsninger – f.eks. i 
form af USB-huskepinde 
eller et lille ck-kort, som 
man kan tage med sig – og 
dermed bruge den digita-
le signatur på en fremmed 
computer.

Den løsning kan dog 
kun bruges til at logge på 
tjenester, der er specielt 
indrettet til den slags.

»Men i den dialog, vi 
har i øjeblikket, er ud-
gangspunktet, at en mobil 
løsning skal kunne bruges 
til alt,« siger Palle H. Sø-
rensen.

Alle ved, at mange dan-
skere kan finde på at skri-
ve deres pinkode ned på 
en lap papir og lade den 
ligge i tegnebogen sam-
men med Dankortet.

Og den model er mil-
dest talt ikke fiks, når det 
handler om en digital sig-
natur, som på længere sig 
vil give adgang til snart 
sagt alt.

På den anden side gør 
yderligere sikkerhedsfor-
anstaltninger i næsten al-
le livets forhold alting me-
re besværligt. Og blandt 
de næste måneders store 
opgaver er altså at finde 
en model, så den digitale 
signatur bliver let at bru-
ge, når- og hvorsomhelst. 
Uden at man det går ud 
over sikkerheden.

knud.rasmussen@borsen.dk

Danskernes brug af digital signatur
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Mobiltelefoner med plads til to 
telefonnumre (simkort) kan 
allerede i dag købes i tyske 
internetbutikker. Inden længe kan de 
måske også købes i de danske.

De fl otte tal for hvor stor en del, der benytter den 
digitale signatur, gælder kun for det, der rent faktisk har 
anskaffet sig en sådan. Tilbage sidder en stor del af 
befolkningen, der må på skolebænken for blandt andet 
at lære hvad en digital signatur overhoved er for en ting. 
Foto: Polfoto
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