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Nedenfor ses en oversigt over de personer, du kan henvende dig til for at få information til din
artikel.
Person

Titel/arbejde

Tilgængelig

Lisbeth Mærkedahl

Bibliotekar
Hovedbiblioteket på Dokk1

Hele tiden

Ofre for Dokk1-hackerne

Hele tiden

Ladan Hede Jakobsen

-

Nina Marquard

-

Lau Birk Kristensen

Har fået hacket sit webcam og er blevet
afpresset.
Har fået hacket sin facebookprofil.

Politikommisær
Leder af sektionen for økonomisk kriminalitet,
Østjyllands Politi.

Pressemøde i
Lille Sal kl. 11.15

Klaus Kristensen

Specialist i it-sikkerhed

Hele tiden

Ulla Malling

Projektchef for Danskernes Digitale Selvforsvar

Hele tiden

Forbrugerrådet Tænk
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Hovedbiblioteket i Aarhus advarer: Hackere har sendt phishing-mail
ud til biblioteksbrugere
I mailen udgiver hackerne sig for at være Hovedbiblioteket og påstår, at brugerne har materialer med overskredet lånetid. Brugerne opfordres til at forny materialerne ved at klikke på
det medsendte link, som giver hackerne adgang til brugerens computer.
”Du har 3 lån der er FOR GAMLE!!”. Sådan starter en mystisk mail, som et ukendt antal brugere af Hovedbiblioteket i Aarhus har modtaget. Mailen indeholder også et link, der angiveligt leder til en side, hvor brugerne kan forny deres udlån og derved slippe for en bøde. Men i virkeligheden gør linket, at hackerne bag
mailen får adgang til brugerens computer.
Mindst to brugere har fulgt linket med uheldige følger, og det er gennem deres henvendelser, at Hovedbiblioteket er blevet opmærksom på problemet. For at undgå, at flere personer falder i hackernes fælde,
ønsker Hovedbiblioteket at udbrede kendskabet til phishing-mailen, så brugere hurtigt kan spotte den i deres indbakke. Den afviger nemlig på flere måder fra de mails, Hovedbiblioteket udsender i forbindelse med
overskridelse af lånetiden:
-

Afsenderen af phishing-mailen er dokk1service@gmail.com. Den rigtige mail er biblioteket@aakb.dk.

-

Afsenderen har i mailen indsat et foto af Dokk1, hvor Hovedbiblioteket er beliggende.

-

Mailen gør opmærksom på, at man har ”for gamle udlån”, men lover, at man kan slippe for bøde, hvis
man fornyer dem via linket. Men når et udlån først er overskredet, skal der altid betales gebyr.

Hovedbiblioteket har meldt sagen til politiet. Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om det kun er
brugere af Hovedbiblioteket, der har modtaget phishing-mailen, eller om der er andre fællestræk, der kan
pege i retning af gerningsmændene. Hovedbiblioteket hører derfor meget gerne fra alle, der har modtaget phishing-mailen.
Henvendelser herom kan rettes til bibliotekets hovedmail: dokk1-hovedbiblioteket@aarhus.dk.
Skriv ”PHISHING” i emnefeltet.
Spørgsmål kan rettes til:
Lisbeth Mærkedahl
T 4185 6654 E lma@aarhus.dk
TEAM VOKSEN
Hovedbiblioteket
Kultur og Borgerservice
Aarhus Kommune
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Link til originaltekst: kortlink.dk/249ph
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BILAG
5 - INTERVIEW
MED
PROFESSOR I PSYKOLOGI:

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd (2015): Angreb og overgreb i cyberspace – hvordan forebygger vi det?
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