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Internettet er den største teknologiske og samarbejdsmæssige 

bedrift, der er gennemført på denne side af 2. verdenskrig. Man 

glemmer i det det daglige let, hvor fantastisk et værktøj det er, og 

hvor godt det fungerer. Men der er nogle problemer, som presser sig 

på. Problemer, vi bliver nødt til at forholde os til både som individer 

og som samfund.  

 
I 2013 afslørede Edward Snowden sammen med andre, i hvor høj 

grad nettet bruges af sikkerhedstjenester til at overvåge deres 

borgere. Det har et omfang, som overgik foredragsholderens værste 

anelser. Og vi har endnu ikke opnået en konsensus om, hvad vi skal 

gøre ved det. Og da slet ikke i Danmark, som har stukket hovedet 

dybt ned i busken og ikke forholdt sig til problemet. 

Vi ser også en bekymrende koncentration af magt på nettet hos 

store koncerner som eks. Google, Facebook, Amazon, Apple og 

Microsoft. Deres ydelser er i et vist omfang gratis, men deres 

brugere reduceres til gengæld til annoncekvæg og deres færden på 

nettet "trackes" tæt.  

 
I USA har man netop vedtaget en lov som ophæver 

"netneutraliteten", hvilket også er yderst bekymrende for et frit 

Internets fremtid. Dertil kommer, at vi nu for alvor ser, at "Internet 

of things" vælter frem allevegne og at sikkerhedsproblemerne med 

software og sågar hardware ikke bliver mindre, nærmest tværtimod.  

Det fik forleden forsvarskommandoen til at udnævne "cyber-krig" 

som den p.t største trussel mod Danmark. Jeg vil i dette foredrag 



forsøge at give tilhørerne et overblik over disse problemer og et 

personligt bud på, hvordan vi kan agere fornuftigt i denne fagre nye 

Internet-verden. 

 

Det er gratis for gæster udefra at deltage, og det er muligt at få en 

kop kaffe i forbindelse med arrangementet. 
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