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- Men det som nå skjer er jo at nettet er under 
angrep. For det første fra kommersielle tjenester 
som på en eller annen måte vil opprette revir i 
nettet som de kan tjene penger på  og det andre 
er jo hysteriske politikere som utnytter nettets 
mange skyggesider til å kunne fremstå som 
handlingsdyktige, ikke sant? 
- Og det jeg savner mest i dag er en slagkraftig 
organisasjon som kan stå mot alle disse
tendensene og som kan hjelpe nettet til å være
          “Internet is for everyone”. 
- Jeg savner ungdommens engasjement i å gjøre 
nettet åpent for alle og være vaktbikkjer for at nettet ikke skal bli en kommersiell, politisk 
kampplass. I det arbeidet trenger man å være del av det europeiske samarbeidet. Så jeg savner 
veldig at ikke noen her engasjerer seg i det europeiske samarbeidet som er veldig intenst i å 
holde nettet oppe og åpent for alle.

                                          

- Du har fått tilnavnet “nettets norske far”. Hva kan det komme av?

- Man var også i det norske datamiljøet på jakt etter noen man kunne kalle datapionerer og 
så falt altså valget på meg. Det var jo fordi jeg engasjerte meg veldig sterkt i utviklingen av,
 ikke bare UNINETT, men også NORDUnet. 
- Jeg brukte min posisjon som EDB-sjef ved UiO til å jage på den prosessen så godt som mulig.
Opphavet til vår nettverksaktivitet har sitt utspring i en samtale mellom Dag Belsnes 
og meg på trappen til matematikkbygget en gang i 1970.  [...] Det som skjedde var altså at 
vi �kk dette RBK-anlegget*) opp. Det skulle vi samarbeide om på Kjeller og da var det snakk 

*) RBK - Regneanlegget Blindern-Kjeller

om en lastebil som skulle kjøre [hull]kort opp til Kjeller og listinger [papirutskrifter] ned igjen. 
Belsnes grep tak i dette og foreslo at vi skulle  
bygge en �ernterminal på Kjeller med nett-
tilkopling til UiO. Dette prosjektet ble veldig 
vellykket etter hvert og var grunnlaget for at vi 
engasjerte oss i datanettutbyggingen. 
                                      
                                         [...]

Fra et intervju ved Per Harald Jacobsen i 2008. 
Hele intervjuet på 36 minutter �nner du via 
QR-koden andre steder i utstillingen


