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En kendt dansk dj risikerer halvandet års fængsel efter at være blevet

afsløret i at hacke og overvåge sine venners computere og webkameraer.

Det bekræfter Københavns Politi overfor Politiken.

Dj’en har angiveligt skaffet sig adgang til venners, ekskæresters, kendte

menneskers, natklubejeres, modellers, kriminelles og personligheder fra

musikbranchens computere og personfølsomme data.

Ville kun lure
Dj'en har gennem de seneste tre år sendt software forklædt som

festinvitationer og mp3-filer til sine kontakter. Det har givet dj’en adgang

til ofrenes harddisk, webcam, Facebook, Skype og personlige filer og fotos.

Det skirver det internationale magasin Vice (eksternt link).

Modsat andre hackere har dj'en ikke haft et økonomisk formål.

Vedkommende har kun iagttaget sine ofre via webcams. Derfor vil straffen,

hvis han kommer for retten og dømmes, maskimalt være halvandet års

fængsel.

LÆS OGSÅ Avis: Ugeblad bag ulovlig overvågning af de kongelige

Politiet har haft dj'en i søgelyset siden 16.april. De har ransaget hans

lejlighed og er netop nu igang med at undersøge udbyttet.

Politiet har siden afsløringen haft travlt med at informere de omkring 200

mennesker, som skulle være blevet overvåget af den computerkyndige dj.

LÆS OGSÅ Tabloid-redaktør og journalister anholdt for telefon-hacking

Politiken har været i kontakt med den pågældende dj, men vedkommende

ønsker ikke at kommentere på sagen.
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Kendt dj risikerer fængsel
for at hacke og overvåge
venner
Københavns natteliv ryster i bukserne, efter dj er blevet afsløret i at
have overvåget omkring 200 mennesker.

OVERVÅGET. En dansk dj har gennem tre år indsamlet oplysninger på venner og bekendte i
det danske natteliv ved at hacke sig vej ind i deres computere og webcams. Dj'en risikerer
halvandet års fængsel. - Foto: KATINKA HUSTAD

Årets værste film: Von Trier
får smæk i filmmagasin

FILM & TV 9. DEC. KL. 13.42

Sonys hackere
kræver Nordkorea-
komedie stoppet

MEDIER 9. DEC. KL. 12.55

Musikredaktøren:
Aflivning af orkester
er en ubetinget
forarmelse

KUNST 9. DEC. KL. 12.28

Græsk-britisk
marmorstrid blusser
op på ny

MUSIK 9. DEC. KL. 12.02

Jelved undgår
ministerstorm trods
lukning af

underholdningsorkester
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Smuglyt: Hør det nye album fra Niels
Skousen
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MALENE TABART LEHMANN ANDERSEN
Journalist

KONCERT

Lars Lilholt Band
Portalen, Portalen 1 · 2670 Greve
22. maj kl. 20:01

KONCERT

The Bug feat. Manga (UK)
VEGA - Musikkens Hus, Enghavevej 40 · 1674 København V
6. februar kl. 21:00

KONCERT

Johann (DK) + Far Away From Fiji
(DK)
Ideal Bar, VEGA - Musikkens Hus, Enghavevej 40 · 1674 København V
26. februar kl. 20:00

KONCERT

Kodaline (IRL)
VEGA - Musikkens Hus, Enghavevej 40 · 1674 København V
22. februar kl. 20:00
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