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Folke tænker sig om.
”Jo, men hvordan med sikkerheden? Hmm.. Det hele 

lyder lidt farligt. 
For så kan alle vel gå ind og rode med 

systemerne?
Måske får jeg helt forkerte oplysninger 
og ender med at drukne.”
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”Nej, altså! Det er ikke farligt. 
Det er nemlig kun i den OFFENTLIGE å jeg kunne ønske mig 
OSS. Hvis nogen vil lave hemmelige koder, er de velkomne 
til at sejle i deres egen private sø.
 Jeg snakker om gennemsigtighed og 

sikkerhed for os alle, som er 
afhængige af det offent-

liges IT-systemer.”

Den grønne pirat plukker nogle siv på bredden af åen.
”Her, landkrabbe! Dem kan du binde sammen og bruge som 
reb til din tømmerflåde, imens jeg forklarer videre”.
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Folke binder træstykkerne sammen med siv.
”Det her holder nok et stykke tid. Tusind tak! 

Endelig kan jeg sejle videre.” 
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Den grønne Pirat og Folke sejler videre op ad åen, 
imens de synger: ”Og vi sejler op ad åeeeeeen! Vi 

seeeeejler nedad igen ”…
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Så lyder der et kæmpe brag. Tømmerflåden og den grønne 
pirats båd braser ind i en dæmning.

”Kuk i agterstavnen og sort stifttand,
 skvatmelon, smørtyv og slatten vandmand

 Hvad er det for en fastelavnspirat der spærrer for os?”
Råber den grønne pirat.

”Ja øv altså! Og nu går tømmerflåden igen i stykker.” 
Sukker Folke.

BANG!



Wrrroooum!
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En sort pirat på en larmende vandknallert drøner forbi 
dem i fuld fart. 

”Hæ! Hæ! Nej! I får ikke adgang til nogen kildekoder. 
Det er der, heldigvis for mig, 
en masse folk som sætter en stopper for med dæmninger, 
som former søer i åerne.
Nu er det kun hackere, som mig, der kan bryde ind og 
rode rundt i systemerne. 
Woahahaha! 
Så kan jeg rigtig lave ballade og ødelægge en hel 
masse.
Hæ hæ hæ!”

Danmark har haft en lang række milliondyre og mislykkede 
IT-systemer, som Amanda og Polsag. Begge er leveret af en privat 

leverandør, som kunne have haft gavn af input udefra via OSS.


