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Forord 

Forord 
Forord 
Den 2. januar 2022 fyldte professor, dr.jur. Linda Nielsen 70 år. Det er svært 
at tro, hvis man ikke lige vidste det. Få har vel haft så vidtspændende og 
frugtbar en karriere som hun, og selvom Linda – heldigvis – fortsætter sit vir-
ke som professor ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, er 
den runde dag en oplagt anledning til at fejre Linda med dette festskrift med 
bidrag fra en lang række venner og kolleger, nye som gamle. Bidragene af-
spejler forhåbentlig den store spændvidde og nysgerrighed, der har karakteri-
seret Linda gennem hele hendes lange juridiske karriere. 
 Linda blev cand.jur. i 1976, og efter en kortere karriere i Boligministeriet 
kom hun til Københavns Universitet, der skulle blive hendes juridiske hjem 
og base. Hun disputererede i 1993 med doktorafhandlingen Familieformue-
retten – Skilsmisse og skifte, og i 1996 udnævntes hun til professor. Disputat-
sen cementerede hendes position inden for familieretten, der har været et bli-
vende ståsted for Linda. Hun har i mange år været medforfatter til lærebøger 
om familieret, arveret og skilsmisseret, og det er bøger, som roses af de stu-
derende for deres pædagogiske tilgang. Linda møder hvert år de nye jurastu-
derende i øjenhøjde, når hun i årets første forelæsning introducerer dem for 
familie- og arveretten og dens mange dilemmaer, typisk illustreret med krea-
tive powerpoints og underholdende eksempler fra det virkelige liv. Hendes 
livlige væsen og faglige dygtighed gør hende til en efterspurgt underviser på 
kurser for familieretsadvokater, ligesom hun hyppigt er blevet inviteret som 
foredragsholder på nordiske og internationale familieretskonferencer. 
 Linda har som få en interesse for det omgivende samfund og for juridiske 
problemområder, der er overset af samtiden. Hun indså således tidligt den 
samfundsmæssige betydning af pensionsspørgsmål. Allerede i sin disputats 
behandlede hun pensionsrettigheder i en skilsmissekontekst, og hun er siden 
med jævne mellemrum vendt tilbage til pensionsretten. 
 Denne evne til tidligt at se et områdes juridiske betydning og potentiale er 
også kommet til udtryk i Lindas indsats inden for etiske spørgsmål. Linda var 
formand for Etisk Råd i årene 1997-1999, og interessen for etik har fulgt Lin-
da lige siden. Linda har gennem årene beskæftiget sig med mange forskellige 
aspekter af etiske spørgsmål og gør det fortsat, nu bl.a. i form af hendes inte-
resse for Coporate Social Responsibility (CSR) og bæredygtighed. Bl.a. er 
Linda formand for Nutrion Care Process (NCP) Danmark og har også i 
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OECD-regi arbejdet med ansvarlig virksomhedsadfærd. Forholdet mellem ret 
og etik og reguleringen af nye teknologier er et andet område, hvor Linda er 
aktiv, og også har været det internationalt som mangeårig Vice President i 
EU’s Etikkomite (EGE), der rådgiver EU-Kommissionen. Også i regi af Eu-
roparådet og globalt regi under UNESCO er Linda aktiv med etiske spørgs-
mål som henholdsvis medlem af COMETH under Europarådet og som for-
mand for den danske nationalkommission ved UNESCO, hvor Linda tillige 
som led heri har været medlem af UNESCO’s Bioethics Commission. 
 De senere år har Linda med vanlig nysgerrighed og sans for tidens emner 
bevæget sig ind på finans- og bankrettens område og har kastet sig over regu-
leringen af banker og hvidvaskproblematikker, hvor hun har arbejdet meget 
intenst. Det er ikke gået stille af. Hun har på kort tid skabt et uhyre populært 
fag på den juridiske kandidatuddannelse, hvor de studerende kan nyde godt af 
en stjernerække af gæsteforelæsere fra Lindas netværk i den finansielle ver-
dens top, og faget understøttes af en omfattende lærebog skrevet specielt til 
faget. Det er et fornemt eksempel på, hvordan akademisk forskning kan forene 
teori og praksis. Hendes indsats er sket i nært samarbejde med praktikerne på 
området, hvilket blev demonstreret, da Finans Danmark bad hende stå for den 
nye Hvidvask Task Force, der afgav sine anbefalinger i efteråret 2019. 
 Linda er altid fuld af optimisme og gåpåmod, også når modgangen melder 
sig. Hun er formidabel til at netværke i ind- og udland, hun er en engageret og 
sprudlende underviser, og hun er en praktisk sjæl. Hun spænder vidt. Linda 
får ting til at ske og ting til at glide, hun kaster sig med glæde over nye emner 
og projekter, og hendes erfaring som formand for eller som medlem af et utal 
af kommissioner, råd og nævn i ind- og udland er imponerende. Kvindelige 
akademikere som Linda er lidt af et ikon for yngre kvinder i akademia – se på 
Linda og hvor langt man kan drive det, man kan endda blive Københavns 
Universitets første kvindelige rektor, en post Linda bestred fra 2002-2005, 
hvorefter hun returnerede til sit professorat på Det Juridiske Fakultet. Her har 
hun de senere år udfoldet sit virke som et afholdt medlem af Center for Mar-
keds- og Erhvervsret. For Linda er ikke blot en jurist i en særlig liga – hun er 
også en vellidt og kær kollega blandt os på universitetet og alle kollegerne i 
det praktiske retsliv. Det er derfor en stor glæde for os at kunne hædre Linda 
på hendes runde dag med dette festskrift, der viser så mange forskellige 
aspekter af Lindas virke. 
 Udgivelsen af dette festskrift er støttet af Dreyers Fond og FOCOFIMA 
Erhvervsgruppe. 

København, november 2021 

Caroline Heide-Jørgensen, Ingrid Lund-Andersen og Jesper Lau Hansen
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En personlig hilsen 
Af advokat Anja Cordes og advokat Sys Rovsing, København 

En personlig hilsen 
Anja Cordes og Sys Rovsing 
Vi mødte Linda – for nu mange år siden – i vores arbejde i Familieretsadvo-
katerne, der er en sammenslutning af advokater, som fokuserer på, praktiserer 
og udvikler familieretten. 
 Til foreningens faglige og også meget festlige årsmøder deltog universi-
tetsjurister, bl.a. Linda – og Linda passede som fod i hose i både faglighed og 
festlighed. Linda er farvestrålende og inspirerende – både i påklædning, i 
samtale og i idéudvikling. 
 Familieretten, herunder familieformueretten, har udviklet sig til en respek-
teret disciplin, både på universitetet og i den ”virkelige” verden gennem de 
seneste årtier. Den udvikling, har Linda været en væsentlig aktør i, navnlig 
ved at skrive disputats om familieformueretten. 
 Linda inddrog i sin undervisning i familieret – bl.a. i kursusfaget skilsmis-
seret – os advokater, så undervisningen blev virkelighedsnær. Advokater fik 
skærpet den juridiske metode, de studerende så den anvendt i praksis. 
 Undervisningen var selvfølgelig baseret på gældende ret – men ingen kan 
være i tvivl om Lindas retspolitiske engagement. Lovgivningen skal være et 
værn for den svage. Som Linda siger: ”Justitsministeriet burde markere sig 
meget mere offentligt med deres arbejde, som i væsentlig grad beskytter af 
den svage” – vel i modsætning til andre ministerier, som i højere grad påvir-
kes af særinteresser. 
 Linda har også gennem tid i kommissionsarbejde påvirket retsudviklingen 
inden for familieretten. Linda sætter problemer til diskussion og kommer med 
forslag til løsning. 
 Linda er aldrig bange for at tage et standpunkt, hun er modig og samtidig 
lydhør over for andres synspunkter. 
 Familieretten er ganske vanskelig at praktisere, fordi aftalefriheden er be-
grænset – og ikke altid begrænset på en særlig logisk måde, hvad Linda også 
har påpeget. 
 Man kan aftale fuldstændigt særeje, men ikke at den ene ægtefælle ved 
skilsmisse skal betale den anden et forudbestemt beløb. Man kan med for-
skellige anstrengelser formulere sig i den retning – men ganske mange men-
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nesker kan simpelthen ikke forstå de benspænd, der ligger i gældende be-
grænsninger. 
 Retspolitisk forekommer det godt, hvis vi kunne få større aftalefrihed – 
kombineret med en adgang for domstolene til at gribe ind over for urimelige 
resultater. Vi kan som praktikere slutte op om Lindas forslag herom. 
 Familieretten løfter sig i disse år ud over grænserne, og det bliver i stigen-
de grad vigtigt at orientere sig internationalt. Også der er Linda i front. I ud-
viklingen af den nordiske familieret har Linda været blandt initiativtagerne til 
et tæt og inspirerende samarbejde mellem de nordiske fakulteter, et samarbej-
de også vi danske advokater har haft glæde af. 
 Linda har nu rettet blikket mod finansieringsret. Hun har succes med sit 
kursusfag – også her med udgangspunkt i, at regulering skal fremme ordent-
lighed, en tilgang til regulering, Linda har haft, længe før ESG er blevet 
mainstream. 
 Linda folder sig ud i bestyrelser, kommissioner, udenlandske organisatio-
ner, altid med engagement og nysgerrighed og en befriende humoristisk til-
gang. 
 Hun er et farverigt og favnende menneske og altid med sans for nye ud-
viklinger – Linda: ”What you don’t have in your head – you must have in 
your overhead” – men der er nu ret meget i Lindas eget hoved. 
 Lindas mange roller som rektor, professor, kommissionsformand, formid-
ler, forfatter omfatter også i rollen som mater familias i kernefamilien Ek-
lund/Nielsen. Lindas overskud er stort – og sammen med familien bestiger 
hun bjerge og skaber rum for et rigt og varieret familieliv med ægtefælle, 
børn og børnebørn. 
 Lindas livsappetit er stor – må den forblive det – vi er glade for Lindas 
venskab.  
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Linda, arbejde, familie og venner 
Af Annette og Birger Gjelstrup 

Linda, arbejde, familie og venner 
Annette og Birger Gjelstrup 
Selvom et festskrift normalt er en hyldest og en lykønskning fra kolleger og 
samarbejdsparter i anledning af en 70-års fødselsdag, så skal der, når det hele 
billede af Linda skal tegnes, også lyde et stort tillykke fra venner. 
 Når vi i dag taler så meget om vigtigheden af en god balance mellem ar-
bejdsliv og privatliv, så har Linda igennem hele livet evnet at finde en me-
get beundringsværdig balance. Trods meget krævende arbejde som profes-
sor, tidligere rektor, formand for og medlem af en lang række råd, udvalg 
og bestyrelser samt det store internationale arbejde, så har Linda altid fun-
det tid og overskud til omsorg og tilstedeværelse for familie og venner. Al-
tid tid til råd og vejledning, når der har været brug for det. Selvfølgelig har 
Linda også haft travlt med krævende og udfordrende jobs og dermed været 
forhindret i altid at stå til rådighed i privatlivet, men invitationer er meget 
sjældent blevet afvist. 
 Linda, Kjeld, børn og børnebørn elsker at rejse, og der har også været tid 
til at rejse med venner. Vi har nydt de mange rejser sammen, hvor vi sjæl-
dent har kunnet mærke, at Linda har været fraværende på grund af telefo-
ner, tanker m.v. i forbindelse med en arbejdssituation. Selvfølgelig har der 
været arbejde, som krævede en indsats i forhold til en deadline. På en smuk 
og spændende cykeltur til Frankrig i 2008 måtte vi undvære Linda en enkelt 
dag. Debatten omkring internationale kapitalfonde var godt i gang. Poul 
Nyrup Rasmussens bog om emnet havde fundet vej med i kufferten og blev 
nu studeret i liggestolen ved vandmøllen – Linda har altid forstået også 
samtidigt at være en livsnyder. 
 Disse få men velvalgte ord skal således være en stor hyldest og tillykke 
til Linda.  
 Fra Linda og Kjelds gode venner, gennem næsten 50 år. 
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Et vennebidrag 
Af professor emerita Vibeke Vindeløv,  

Københavns Universitet 

Et vennebidrag 
Vibeke Vindeløv  
Jeg har haft det privilegium at være ven og kollega med Linda siden 1976, 
hvor vi begge som helt nyuddannede (jeg startede sent på studiet) startede i 
manuduktørkorpset i familieret hos Ernst Andersen. Det var rart at have hin-
anden som kolleger og kunne vende vores manglende erfaringer eller viden 
med hinanden, så vi ikke skulle blotte os alt for meget over for de mere erfar-
ne kolleger.  
 Siden har vi undervist og rejst sammen mange gange både i private og fag-
lige sammenhænge. Som rejsefælle er Linda lige så åben, usnobbet og nys-
gerrig som i faglige sammenhænge. Et par eksempler viser dette:  
 Da vi sammen tog til Japan i 1989 for at deltage i en familieretskonferen-
ce, sad vi i lufthavnen og ventede på vores fly. Et par farverige afrikanske 
kvinder kom forbi, hvorefter en af os (!) spontant udtrykte: ”Næste gang skal 
vi til Afrika”. Det var den anden naturligvis helt med på. Vi skiftede begge to 
fagområder så ‘næste gang’ lod vente lidt på sig, men da jeg var så heldig i 
2008 at få en større Danida-bevilling til et konfliktløsningsprojekt i Kenya, 
var Linda igen helt med på den. Projektet hed Stabilizing Kenya by Solving 
Forest Related Conflicts og var knyttet til Wangari Maathai Institute for Pea-
ce and Environmental Studies, som hører til Nairobi Universitetets veterinær-
del (Wangari Maathai var oprindelig dyrlæge og fik Nobels Fredspris i 2004). 
Når vi var på besøg i Kenya, hvad enten vi skulle på felttur eller på besøg på 
fakultetet, var vores standardudstyr: lygte, sprit og toiletpapir. Selv på den af-
deling, hvor dekanens kontor lå, var standarden på toilettet sådan, at udstyret 
var absolut nødvendigt!  
 Vi boede som regel i udkanten af Nairobi, et godt stykke fra universitetet 
på en kursusejendom for den NGO, Green Belt Movement, som Wangari 
Maathai havde startet mange år tidligere, inden hun gik ind i politik. Stedet 
var ikke just præget af luksus, men det var hyggeligt, smukt og med en dejlig 
park tilknyttet. Maden var oftest oprindelig afrikansk landmad med ugali 
(majsgrød) og kød, der var umuligt at tygge, ligesom vandforsyningen til ti-
der var helt upålidelig. En morgen, da vi skulle af sted til universitetet, for-
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svandt vandet lige pludselig. Linda var i brusebad og havde lige sæbet sig 
ind, og væk var vandet. Som hun sagde, da vi mødtes til morgenmad: ”Så 
finder man ud af, hvor meget vand der er i en lille flaske kildevand”.  
 Som det ses: Linda er ikke sart. Hun er en fornøjelse af rejse sammen med, 
brok hører ikke til dagens menu, og det har været en glæde at følges både 
med hende og hendes familie i alle disse år. Så TAK for det. 
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Digital signatur i familieforhold  
– NemID og MitID 

Af advokat Betina Boysen og advokat Per Andreasen,  
København 

Digital signatur i familieforhold – NemID og MitID 
Betina Boysen og Per Andreasen 

1. Indledning 

Som almindelig dødelig advokat er det svært ikke at blive forpustet, når man 
ser på, hvad Linda Nielsen som led i sin forskning gennem tiden har interes-
seret sig for.  
 Spændvidden fra familie- og arveret over finansret og regulering af nye 
teknologier til ansvarlig virksomhedsadfærd er enorm.  
 Det var derfor også med ærefrygt, at vi takkede ja til at bidrage til dette 
festskrift, hvor vi synes, det kunne være spændende at vælge et emne, som 
omfatter flere af Lindas interessefelter.  
 Vi har valgt at beskrive nogle af de overvejelser, som vi som praktikere 
har gjort os om indførelse af digital signatur, særligt NemID, inden for ud-
valgte områder i familieforhold.  

2. NemID som digital signatur erstatter fysisk underskrift 

Danmark er sammenlignet med andre lande langt fremme med digitalisering. 
 Et af de centrale elementer i digitaliseringen har været login- og signatur-
løsningen NemID, som langt de fleste danskere har benyttet som login og di-
gital signatur siden 2010.1 
 

 
1. I september 2021 var det samlede antal aktive NemID 5.434.823, hvoraf 5.273.830 

havde en offentlig digital signatur tilknyttet (tal fra Digitaliseringsstyrelsens Basis-
rapport om antal transaktioner og antal NemID-identiteter for juni 2021). 
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NemID som digital signatur har suppleret og i mange relationer helt erstattet 
den fysiske personlige underskrift. 
 I de gode gamle dage før digitaliseringen var den fysiske underskrift med 
en persons navn med vedkommendes egen håndskrift den unikke måde, 
hvorpå man bekræftede en aftale eller påtog sig ansvaret for indholdet af en 
tekst. 
 Traditionen med fysisk underskrift er brugt over hele verden, men funge-
rer forskelligt i forskellige lande. Mens det typiske i Danmark, i hvert fald i 
familieforhold, er kun at underskrive på sidste side af et dokument, signerer 
man i andre lande traditionelt alle sider, og i nogle tilfælde anføres endda en 
yderligere bekræftende tekst forud for underskriften.  
 Både underskriften på sidste side og de yderligere signeringer understreger 
intentionen med underskriften som en unik bekræftelse og er med til at undgå 
tvivl om, hvad der er underskrevet, og hvad man har ment med underskriften. 
 I hvert fald i teorien er det muligt ved en grafologisk analyse at undersøge, 
om en fysisk underskrift er falsk. 
 Med indførelsen af NemID som digital signatur bliver den håndskrevne 
unikke underskrift erstattet af en kombination af nuller og ettaller. Den kom-
bination er ganske vist knyttet til den anvendte NemID og dermed unik. Det 
er imidlertid ikke muligt at identificere, hvem der så at sige har ført pennen – 
altså hvem der har benyttet den specifikke NemID til at underskrive med. 
 Indførelsen af NemID som digital signatur har således på en og samme tid 
gjort underskriften mere sikker og mere usikker. Mere sikker fordi benyttelse 
af NemID kræver, at man har kendskab til de tilknyttede sikkerhedsforan-
staltninger; brugernavn, kodeord og nøgle. Man kan ikke længere bare sætte 
en krusedulle på et stykke papir. Mere usikker fordi det i de tilfælde, hvor der 
underskrives med NemID, ikke er muligt at vide, hvem der har benyttet Nem-
ID’en. 

3. Regler for anvendelse af NemID 

Den øgede usikkerhed har man naturligvis været opmærksom på fra lovgivers 
og udbyders side2. 
 Usikkerheden forsøges ud over ovennævnte tekniske sikkerhedsforanstalt-
ninger imødegået af de til enhver tid gældende Regler for NemID, som man 
tilslutter sig, når man får udstedt NemID.3 

 
2. Udbyder har siden NemID blev taget i brug i 2010 været Nets DanID A/S. 
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