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Niels Ole Finnemann 

 

Biblioteket mellem værk og netværk. 

Bidrag til Mellem bøger, bit og brugere. Pp. 375-388. Udg. I anledning af 

Statsbibliotekets 100 års jubilæum 2002. 

 

To dråber i en ørken. 

For et års tid siden blev jeg bedt om at skrive en kommentar til bogbranchens 

tidsskrift »Bogmarkedet« om forholdet mellem den elektroniske tekst og den 

trykte bog. Jeg beskrev kort, hvordan det eksisterende produktions- og distribu-

tionsapparat var blevet irrationelt, og hvorfor det er forfejlet at tage udgangs-

punkt i en modstilling af den trykte og elektroniske tekst, for derefter at skitsere 

en ret enkel og realistisk model for fremstilling og distribution af såvel 

elektroniske som trykte tekster, idet man ved brug af internettet blot kunne 

trykke og indbinde den enkelt tekst på det tidspunkt og det sted (f.eks. i en 

boghandel eller på et bibliotek) og i den fysiske udformning, læseren ønskede 

det. 

Der kom ikke en eneste reaktion på mit bidrag. Kommentaren blev skrevet 

til en serie, hvor man indtil da havde bedt kommentatoren udpege den næste 

bidragyder, også det stoppede brat. Det var åbenbart så meget ved siden af, at 

man ikke ville risikere, at jeg foreslog nogen, der måske fortsatte i samme 

boldgade. Man foretrak på det tidspunkt, måske til benefice for Microsoft og 

andre interessenter, istedet at dyrke modstillingen mellem e-bogen og den 

trykte bog med det resultat, at alt stadig er som det altid har været i den 

branche. 

Når jeg nævner denne episode, skyldes det, at de samme, sikkert helt 

irrelevante betragtninger også er udgangspunktet for nærværende artikel. Det er 

de dels fordi biblioteket står overfor en række af de samme problemstillinger 

som forlaget og boghandelen, dels fordi jeg tiltror bibliotekets verden en lidt 

mindre lukkethed. Til forskel fra forlaget og boghandelen har biblioteket ikke 
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de samme kommercielle bindinger til et forældet produktions- og distributions-

apparat. 

 

Jeg vil starte med at nævne to små eksempler der i deres lidenhed alligevel taler 

lidt til bibliotekets fordel. Jeg har allerede gennem en årrække haft mulighed 

for at benytte forskningsbibliotekernes elektroniske kartoteker direkte fra min 

arbejdsplads på Århus Universitet. For Statsbibliotekets vedkommende har jeg 

ikke blot kunne søge, men også reservere og bestille de ønskede titler, og de er 

så – hvilket dog vist endnu er forbeholdt universitetsmedarbejdere – blevet 

bragt ud. Jeg har derfor i mange år kun sjældent haft brug for at sætte mine ben 

på det bibliotek, hvor jeg før var en hyppig gæst ved søgemaskinen. Det er 

selvfølgelig lidt vemodigt. Men vemoden er til at leve med, man kan alligevel 

ikke bruge sit liv til altid at komme tilbage til alle de steder, man før har været.  

Det andet eksempel stammer fra min tid som leder af Center for Kulturforsk-

ning (CfK) på Århus Universitet i slutningen af 1990-erne, hvor vi begyndte at 

lægge centrets arbejdspapirer og andre tekster ud på nettet. Som reglerne fore-

skriver blev disse tekster efterfølgende pligtafleveret til Det Kongelige Bib-

liotek, der sammen med Statsbiblioteket og som loven også kræver, arkiverede 

dem på en såkaldt munkemaskine, dvs en maskine, der ikke må forbindes med 

omverdenen! Næppe har vi fået internettet, før man begynder at forbyde, at det 

bliver brugt fornuftigt. Det Kongelige Bibliotek gik imidlertid et skridt videre 

end lovens krav, idet man også etablerede link direkte fra bibliotekets 

elektroniske kartotek, REX, til de originale e-udgaver på CfKs server. Det 

kunne man gøre ganske problemfrit og lovligt, fordi centret selv havde frigivet 

teksterne til videre kopiering. Jeg kunne derefter fra mit eget kontor altid hente 

en elektronisk udgave af disse tekster fra Det Kongelige Bibliotek hurtigere 

end at hente papirudgaven på hylden en halv snes meter henne af gangen. Og 

mere afgørende, de ville være lige så hurtigt fremme hos alle, der søgte på  

disse arbejdspapirers forfattere eller titler via REX, uanset hvorfra i verden man 

søgte. 
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I sig selv er disse to eksempler kun to dråber vand i en ørken, men de er begge 

paradigme på det nye hav, hvori nutidens og fremtidens tekster skal overleve. 

 

Et offentligt medie og et nyt vidensarkiv. 

Mens Internettet i nogle sammenhænge bedst kan betragtes som et nyt medie 

for en eller anden del af offentligheden, for eksempel i de små lokalsamfund, 

der ofte ikke har andre medier, -  er det i andre sammenhænge bedre at opfatte 

nettet som ét stort bibliotek. Det er et globalt distribueret og elektronisk inte-

greret vidensarkiv, som sådan er det ikke blot det største, der findes, men også 

det mest tilgængelige i den forstand, at der ikke er noget andet bibliotek i 

verden, der kan nås af nær så mange mennesker. Vi har i løbet af de sidste 30-

40 år nærmest uafvidende og helt uden store erklærede målsætninger fået 

opbygget det største og mest tilgængelige bibliotek og vidensarkiv i menneske-

hedens historie.  

Denne kendsgerning lader sig ikke rokke af bekymringer for »digitale 

kløfter« i form af økonomiske, kulturelle, sproglige og geografiske uligheder i 

adgangen. Det er tværtimod denne kendsgerning, der er forudsætningen for at 

tage disse digital skel-spørgsmål alvorligt og jeg vil komme ind på dem sidst i 

denne artikel. 

Den betydning internettet allerede har, er dog for intet at regne mod den 

betydning, det vil få i det 21. århundrede, hvor vi med ret stor sikkerhed kan 

sige, at internettet vil blive rygsøjlen i samfundenes fælles, kommunikative 

infrastruktur.  

For teksternes vedkommende er der tre gode grunde for denne antagelse. 

For de første foreligger alle trykte tekster i dag elektronisk før de bliver 

trykt. Den elektroniske tekst er allerede forlængst blevet forlægget for andre 

fysiske formater, hvad enten teksten siden skal materialiseres som bog, rapport, 

avis, på en emballage eller i en hvilken som hest anden, ønsket fysisk form. 

Den elektroniske tekst er i dag den arkivariske original, og ikke blot for tekster, 

men også for stadig flere billeder, for musik og tale og anden symbolsk 

aktivitet. 
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For det andet kan enhver elektronisk tekst, uanset værdien af dens indhold, 

kopieres næsten gratis og distribueres til en forsvindende lille pris og med en 

markant højere hastighed sammenlignet med distributionspriser og tider for 

samme tekst i andre fysiske formater. Internettet forener de trykte mediers 

lageregenskaber med de elektroniske mediers transporthastighed. 

For det tredie er internettet idag næsten lige så vidtforgrenet og fintmasket 

som det danske postvæsen. Det når længere ud i verden og længere ind i 

lokalsamfundet end noget andet medie. Internettet tillader samtidig alle 

kommunikative typer fra næsten samtidig dialog og enhver for medieret 

interaktivitet til lange tekstuelle monologer og videofilm. 

Tilsammen betyder disse forhold, at der allerede idag findes et veludviklet – 

i de fleste henseender konkurrencedygtigt og i mange henseende klart 

overlegent – alternativ til det system for fremstilling, kopiering, cirkulation og 

lagring af tekst, der karakteriserede, de moderne samfund i den klasiske 

industrialismes periode. Dertil kommer et væld af nye, mekaniske 

søgemaskiner og andre hjælperedskaber. 

At høste den fulde frugt af denne ny teknologi kræver dog både så store 

investeringer og store spring i vaner og kulturmønstre, at vi også kan forudsige, 

at overgangen fra det gamle til det nye system vil komme til at ske gradvist, ja 

overraskende langsomt, hvis man ser det i forhold til den megen medieretorik 

om IT-udviklingens hastighed. En del af denne langsommelighed kan slet og 

ret forklares med den institutionelle træghed og traditionalisme, der indgår i 

alle etablerede institutioners dagligdag. I den positive tolkning sikrer det mod 

forhastede og uigennemtænkte eksperimenter, hvad der sandt at sige også er 

god grund til, når det drejer sig om indførelse af ny IT. Det er, som enhver 

avislæser og tv-seer ved, et område, der præges af et helt uhørt stort antal, ofte 

virksomhedsbetalte, profeter og guruer, der som en mere eller mindre selv-

udnævnt IT-avantgarde optræder som missionærer for en lykkelig IT-fremtid, 

mens de spår helvedes komme og nationaløkonomiens undergang, hvis vi ikke 

alle sammen straks begiver os ud på udviklingens magiske og usynlig forkant. 

Det er IT-branchens profeter og guruer og  de bør få enhvert fornuftigt 
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menneske til at blive mere konservativ, end man ellers ville være. Men der er 

også dybereliggende træghedsfaktorer, der har at gøre med de enorme 

interessekonflikter mellem de forskellige aktører. 

Man kan pege på tre afgørende interesser bag nettets udvikling.  

Den ene interesse er ganske rigtigt kommerciel. Kommercielle interesser er 

naturligvis helt legitime, og de har også spillet en vigtig rolle i internettets 

udvikling. Man kan imidlertid ikke blot kritisere de kommercielle interesser for 

den tvivlsomme blanding af erhvervsliv og kommercielt fremtidsfantasteri, der 

med det amerikanske tidsskrift Wired som hovedtalerør, har præget dags-

ordenen for mange nyere IT-og internet-udviklingsprojekter op gennmem 90-

erne frem til idag. Man kan også kritisere de kommercielle aktører for deres 

overdrevne tro på deres egen enestående betydning for nettets udvikling. Man 

husker for eksempel den megen buldren, der for bare et par år siden fyldte 

mediernes dagsorden, om e-business, der nu kom styrtende og drev udviklingen 

af internettet videre i et tigerspring. Pludselig hed det sig, at det alene var 

erhvervslivet, der drev internettets udvikling, og at den del af erhvervslivet, der 

var hurtigst på nettasterne også var fremtidens vindere. Nettet blev udråbt som 

vor tids klondyke. Siliklondyke Valley blev den globale erhvervselites 

fremtidsparadigme og –  beklageligvis – også i nogen grad rollemodel for den 

statslige IT-politik.  

Mange af de nye netspringere tabte og er allerede glemt. Men den vigtigste 

lære, der kan uddrages er, at internettets udvikling hverken før, dengang eller 

siden alene eller især har beroet på erhvervslivet. 

I virkelighedens verden er de kommercielle drivkræfter kun en blandt flere. 

En anden hoveddrivkraft er statslig og denne har især haft to former: en 

militær og en forskningsmæssig interesse. Den sidste interesse har gradvist ud-

videt sig til at omfatte alle de store nationale institutioner, hvoriblandt jo også 

de nationale og statslige biblioteker. I lande som USA og England er forsk-

nings- og institutions-interessen dog ofte privat, da mange forsknings- og andre 

institutioner er private, men disse har ofte virket mere på linje med de statslige 

institutions-interesser end med de kommercielle. I demokratiske samfund kan 
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man også forvente, at staten ser en overordnet interesse i at sikre at nettet 

forbliver et åbent net, der står til borgernes rådighed, hvad enten de er privat-

personer, forbrugere, udbydere eller slet og ret borgere, der hver for sig eller 

samlet i foreninger, bevægelser og partier, vil bruge nettet som et (nyt) medie 

for offentligheden.  

Den tredie drivkraft bag nettets udvikling er en umådelig stor mængde af 

menesker, der frivilligt og ofte ubetalt har brugt millioner eller måske 

milliarder af timer af deres egen tid både til programmering af netsoftware og 

produktion af  emails og indhold til millioner af netsteder. Denne private 

drivkraft er i det væsentlige helt ukommerciel, men den kan iøvrigt have en 

mangfoldighed af motiver. Man kan have en programmeringsinteresse og/eller 

have andre personlige, kulturelle, religiøse eller politiske interesser, ofte indgår 

en flerhed af elementer, som i tilfældet Tim Berners Lee, der som ansat ved 

CERN skabte HTML-standarden ud fra hans egen vision om et åbent, for-alle-

tilgængeligt internet, eksplicit inspireret af oplysningstænkningen og ind i 

mellem på kanten af hans officielle arbejdsopgaver.1  

De forskellige drivkræfter virker naturligvis i mange sammenhænge i samme 

retning, men de udkæmper også løbende konflikter af stor rækkevidde. I de 

seneste år har der for eksempel været en strid mellem kommercielle og institu-

tionelle interesser om adgang til  elektroniske forskningspublikationer (typisk 

fagtidsskrifter) og meget tyder på, at de institutionelle interesser (typisk forsk-

ningsbibliotekerne) kun kan gøre sig gældende, for så vidt de går sammen med 

forskningsmiljøer, der lægger vægt på den frie vidensudveksling frem for 

copyright-hævdelse af hensyn til kommercielle interesser. En sådan idealisme 

fra forskersiden er naturligvis ikke dominende, og der er derfor risiko for, at de 

kommercielle interesser vinder frem med det resultat, at vi fortsat vil se dra-

matisk voksende abonnementspriser for de elektroniske udgaver af disse pub-

likationer.  

                                              
1 Tim Berner-Lee. Weawing the Web. Orion Business Books, London 1999. 
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Da de elektroniske udgaver er markant billigere at fremstille, burde prisrela-

tionen naturligvis være omvendt. Meget tyder altså på, at de almindelige pris-

dannelsesmekanismer er sat ud af kraft på dette område, og at det foreløbig er 

lykkedes forlagene (lige som musikproducenterne) at opretholde priser, der er 

helt ude af trit med den kendsgerning, at prisen pr. kopi falder dramatisk, når vi 

går over til varer, der kan eksistere i elektromagnetisk form. Da det især er 

offentlige midler, der kan hentes på denne måde (mens borgerne for musikkens 

vedkommende beskytter sig ved selv at udvikle og dele nye kopierings-

teknikker) må man vel tro, at de enkelte stater ikke vil lade denne støvsugning 

af statskassen fortsætte i det uendelige. Et af svarene kunne måske blive, at 

man af hensyn til forskningens frihed og tilgængelighed, der igen er forud-

sætningen for dens troværdighed, lod forskningsbibliotekerne og universiteter-

ne entrere om at udvikle nye publicerings- og distributionsmodeller i sam-

arbejde for eksempel med de universitetsforlag, der i stort omfang finansieres 

fra de samme kasser.  

Vi står her ved et kerneproblem i det, jeg andetsteds har kaldt det femte 

informationssamfund.2 I det fjerde informationsamfund betragtede man viden 

som en fælles, almen ressource. Det var i hovedsagen staten, der finansierede 

frembringelsen og formidlingen, omend private virksomheder fik et hjørne at 

boltre sig på ved at udgive viden i bogform for eksempel. I det femte informa-

tionssamfund ser  det foreløbig mest ud til at dreje sig om en uhyre omfattende 

udvidelse af kapitaliseringen og industrialiseringen af vidensproduktion og 

vidensformidling. Det er derfor – også i denne sammenhæng – vildledende at 

tale om en overgang fra industrisamfund til informations- eller videnssamfund. 

Vi befinder os tværtimod midt i en ny, omfattende industrialiseringsproces ikke 

blot af vidensproduktion, men også af mange biologiske processer. Man ser 

denne tendens til industrialisering af uddannelser og forskning på copyright-

                                              
2 Man kan ud fra det sæt af medier, der står til rådighed for et givet samfund, skelne mellem fem typer 

informationssamfund i menneskehedens historie. Type 1: samfund baseret på tale. Type 2: samfund 

baseret på tale og skrift. Type 3: samfund baseret på tale, skrift og bogtryk, type 4: samfund, der 

endvidere har analoge elektroniske medier og type 5: altså samfund, der også har digitale medier og 

internet. Se f.eks.  Finnemann, Internet – A new Communicational Infrastructure, Aarhus 2001. E-

udgave kan hentes gratis på: http://www.nordmediakonferens.hi.is/english/groups/mediahistory.html  



8 

området, i den stærkt forøgede patentering af forskningsresultater, i væksten af 

private uddannelsesvirksomheder, i et stigende forbrug af konsulentvirksomhe-

der i evalueringen af offentlige uddannelsesinstitutioner, i væksten af offentligt 

udbudte, privat finansierede quasi-akademiske uddannelser, i standardiseringen 

af uddannelser og mange andre enkeltinitiativer.  

Men endnu mere afgørende er naturligvis den overordnede og vidtrækkende 

kovending i nationalstatens generelle målsætning for vidensproduktion og 

vidensformidling. Hvor staten indtil for ti-femten år siden forstod sig selv som 

garanten for universiteternes forskningsfrihed og uafhængighed af enhver form 

for særinteresse af politisk eller kommerciel karakter, der ser – i hvert fald den 

danske – stat i dag snarere sig selv som garanten for det modsatte, idet man nu 

forlanger, at universiteterne indleder så tæt samarbejde med private særinteres-

ser som overhovedet muligt.  

Forskningen styres idag ganske eksplicit af hensynet til at sikre danske 

virksomheders internationale konkurrencedygtighed. Man må håbe at Dandy 

stadig kvikker bestandig, men man kan også håbe, at de nationale stater 

besinder sig efter det ultraliberale orgie og genindsætter sig selv som garanter 

både for vidensproduktionens frihed og uafhængighed og de kommunikative 

infrastrukturers åbenhed. Den postmoderne kritik af oplysningens, i det 

væsentlige bæredygtige, ideer, trænger vist snart til selv at blive kritikkens 

genstand.  

 

Institutionerne i det femte informationssamfund. 

Så vidt dagen og vejen. Hvis vi nu løfter blikket og ser lidt  længere ud, tegner 

der sig en række nye, mulige fremtidsbilleder, hvor internet – og digitale 

medier i det hele taget – ikke blot træder frem som tekstens nye medier, men 

også som medier, der trænger ind i og ændrer institutionernes indre opbygning,  

såvel som relationen mellem de nationale institutioner, det være sig mellem 

bibliotekerne indbyrdes, mellem biblioteker og arkiver, mellem biblioteker og 

universitet og andre uddannelsesinstitutioner. Det er ikke kun teksten, der 
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digitaliseres, det samme gør en stor del af kontexten, og dermed bringes hele 

den institionelle organisations- og kommunikationsstruktur på dagsordenen.  

Det er selvfølgelig ikke internettet, der er drivkraften i denne udvikling. 

Drivkraften er borgernes (og altså virksomhedernes og statens) forventninger 

om at kunne bruge de muligheder, dette medie tilbyder. Det er ikke en deter-

ministisk medieopfattelse, der udtrykkes. Meningen er blot, at borgerne for-

venter, at institutionerne indretter sig efter nogle af nettets nye kommuni-

kationsmuligheder og kommunikationsbaner. 

Også her står vi formentlig overfor mange små og gradvise skridt, der til-

sammen over de næste ti-tyve år tegner et stærkt forandret landskab. 

Når det gælder bibliotekerne og specielt måske forskningsbibliotekerne er 

det indlysende, at den hidtidige funktion som boglager, der forsyner et 

geografisk afgrænset lokal område, ikke længere har nogen særlig berettigelse. 

Det elektroniske tekstarkiv, der også ville have mange flere tekster end noget 

bogbibliotek,  kunne ligge hvor som helst og teksterne kunne distribueres elek-

tronisk og printes ud hos den enkelte bruger –  eller det kunne ske hos en 

boghandler eller et kopicenter, der har moderniseret sig lidt og etableret en 

afdeling for symbolemballering, baseret på en bred vifte af output- og ind-

bindingsudstyr.  

Er det så et tryk på delete-knappen for statsbiblioteket? Næppe, funktionen 

som boglager, der kan forsyne den nærboende befolkning, er måske nok den 

mest synlige, men jo langt fra den eneste, vigtige funktion, der påhviler et 

bibliotek. Men at denne funktion gradvis vil blive svækket, indtil den er helt 

marginal, understreger at fremtidens forskningsbibliotek må identificere sine 

opgaver og eksistensberettigelse ud fra andre kriterier end bogsamlingen.  

Hvis vi ser på de dansk forskningsbiblioteker vil de for fremtiden have det 

samme, fælles tekstkorpus, det samme sæt af elektroniske kartoteker og søge-

maskiner osv.. De i dag stærkt ulige fordelte vidensressourcer vil i fremtiden 

være lige let tilgængelige, hvad enten man bor på Rømø, studerer ved et af de 

små universiteter eller bor i selveste Ørestaden. Men forskningsbibliotekerne 

vil – ud over at være sikkerhedskopier af hinanden – også indgå i en række 
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former for indbyrdes arbejdsdeling, der først og fremmest vil blive dannet 

omkring validering, evaluering og selektion af det umådelige videnskorpus, der 

står til rådighed. Hvert enkelt bibliotek vil specialisere sig omkring et sæt af 

fagområder, hvor det besidder kompetencerne til at drive en fagvidenskabelig 

portal, der primært betjener det danske samfund og de danske forsknings- og 

uddannelsesmiljøer. Det gør man - naturligvis - ved at arbejde med validering 

og selektion i forhold til det samlede globale arkiv. Man vil dermed også være i 

stand til at indgå i en international arbejdsdeling omkring disse opgaver.  

Jeg var før inde på, at det var brugerens forventninger, der var drivkraften 

bag internettets udvikling. Når det specielt gælder brugen af internettet som 

vidensarkiv og dermed som forskningsbibliotek, kan vi formulere nogle af 

disse forventninger mere præcist. Ligesom det ikke er teknikken, der driver 

værket, er det heller ikke kun den individuelle forventning, for denne er i dag  

nødvendigvis kollektivt formet af det, der undertiden er kaldt kundskabs-

revolutionen, den eksponentielt voksende produktion af viden.  

Denne vækst har et  sådant omfang, at ikke blot den enkelte borger, men 

også den enkelte forsker, bliver dummere og dummere år for år, fordi der hvert 

år produceres mere ny viden indenfor et givet fagområde end nogen enkelt 

forsker kan overskue. 

De videnskollektiver, der skal til for at håndtere denne nye tilstand, går på 

tværs af de institutionelle strukturer, der på deres side modsvarer en videnstil-

stand, der i realiteten blev forladt allerede midt i forrige århundrede. Biblio-

tekerne skal ikke blot udvikle en ny type indbyrdes arbejdsdeling, de skal også  

– hvis de ellers kan få lov – ind i et samarbejde med universiteter og andre 

forskningsinstitutioner om alle led i fremstilling, lagring, og distribution, 

selektion og validering af viden.  

Forskningsbiblioteker har en vigtig rolle i disse videnskollektiver, fordi de i 

forvejen arbejder med validering og selektion, men deres rolle vil vokse, fordi 

det voksende videnskorpus også kræver mere omfattende valideringer og flere 

begrundelsesled i selektionsprocesserne, kendskab til og validering af andre 

fagportaler på nettet og via fremstilling af sammenfatninger og abstracts i 
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forskellig vidensdybde, via ekspertise i brug af avancerede søgemaskiner og 

agenter samt – må man formode – et antal endnu ikke kendte (og andre ikke af 

mig kendte) metoder. 

 

Netværk 

Man kan med en vis forsigtighed godt sige, at de enkelte institutioner nu skal 

indgå i nye former for netværk med andre institutioner og brugergrupper. Disse 

netværk vil være af meget forskellig struktur. Der findes mange forskellige 

netværks-mønstre. De færreste er flade som et edderkoppespind eller fiskenet. 

Langt de fleste netværk, og især de uformelle, er stærkt hierarkiske – der sidder 

ofte en edderkop og spinder, eller en der holder vagt for enden af fangsnoren. 

Forklaringen er i for sig simpel. Hvis man definerer netværket som »den 

mindst strukturerede organisation, der kan siges at have en struktur 

overhovedet«3‚ er det klart, at netværket på den ene side er fleksibelt og let 

variabelt, mens det på den anden side, i højere grad end mere stabile organi-

sationer, alene beror på faktiske aktiviteter, og dermed på konkrete, 

individuelle beslutninger og handlinger. Den udbredte forestillling, at netværk 

definitorisk er flade og antihierakiske eller ligefrem mere demokratiske, frie og 

fleksible end regelbestemte organisationer, er slet og ret forkert. Netværk er 

ofte hierarkiske, hvad der også udmærket kan være en kvalitet. De er også ofte 

udemokratiske, og friheden betyder ikke sjældent vilkårlig magtudøvelse. De er 

derimod nok mindre kontrollerbare og gennemskuelige, men om det er en 

kvalitet eller ej beror på helt andre forhold.  

Megen nutidig netværksteori lider også af en anden svaghed, idet beto-

ningen af de relationelle mønstres værdi næsten automatisk indebærer en 

undervurdering af de enheder, der danner eller indgår i relationerne. For institu-

tionelle netværk gælder det samme som for internettet: Netværket er 

udelukkede af betydning i kraft af det indhold, der findes i nettets knude-

punkter, i de enheder, der forbindes. Internettets værdi beror på indholdet af 

                                              
3 Kevin Kelly, her citeret efter Manuel Castells, The Rise of the Network Society, London 1998: 61 n71. 
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den kommunikation, der finder sted, men dette indhold finder man altid i de 

enkelte mails og på hver enkelt node. Netværket har ikke en egenværdi, som et 

fiskenet eller edderkoppespind, men det tillader mange forbindelser, der ikke 

ellers kunne finde sted. I åbne netværk udnyttes disse forbindelser naturligvis 

også til at påvirke og forandre indholdet i de enkelte knudepunkter. 

 

Digital divides. 

Hvis man betragter de lokale danske forhold er det klart, at de digitale skel i alt 

væsentlig følger de skillelinjer, der også gjorde sig gældende i det fjerde infor-

mationssamfund.  

Disse skel blev svækket, men langt fra afskaffet, op gennem det 20. århund-

rede, og der vil være behov for at svække tilsvarende skel i forhold til 

adgangen til og færdighederne i at benytte de nye kommunikationsmuligheder 

og adgangen til verdenshistoriens første medie for menneskehedens kollektive 

hukommelse. 

De digitale skel gør sig i det væsentlige gældende på tre punkter: 

For det første som skel i adgangen til de økonomiske ressourcer der er 

nødvendige for at købe udstyr, software og adgang til nettet, herunder hører 

også adgangen til den nødvendige energiforsyning og dermed den generelle 

infrastruktur. Danmark hører til de få lande, der – via folkebibliotekerne – i 

princippet har sikret alle borgere fri adgang til nettet. På verdensplan er denne 

ressourcebarirrere naturligvis langt den største og mest afgørende barriere. At 

sikre en hurtigere udbygning af IT-infrastrukturen, inklusive behovsanlayse og 

kompetenceudvikling, i 3.verdenslandene må tilsvarende blive en hovedpriori-

tet i vestlig politik overfor disse lande, fordi det alene er ad den vej, de kan 

integreres i det femte informationssamfund og få adgang til de vidensressour-

cer, de selv finder brug for. Alternativet vil være en stærkt accelerende folke-

vandring mod de vestlige IT centre fra Silicon Valley til de små kloner som 

Ørestaden, hvor rigdommenne hober sig op og tiltrækker fattigdommen. Her 

kan vestens forskningsbiblioteker få – eller skabe sig – en ny udviklingsstra-

tegisk rolle.  
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For det andet er der et afgørende skel i færdighedene til at betjene com-

putere. Der vil her vise sig vedvarende forskelle i samme omfang som for-

skellene består i læse-, skrive og regnefærdigheder, og hvis vi medtager evnen 

til  udnytte mulighederne for at tilpasse software og måske ligefrem 

programmere eller frembringe egne netsider vil der sandsynligvis vise sig 

endnu større forskelle.  

For det tredie er der et afgørende skel i sprog og kultur. Mens størstedelen 

af indholdet på nettet i dag foreligger på engelsk, forventes det om ti-femten år 

at være kinesisk. I begge tilfælde er der tale om stærke og virkningsfulde 

kulturelt definerede uligheder i adgangen til nettet, og i begge tilfælde ligger 

der uløste opgaver, der venter på at blive taget op - for eksempel af en forsk-

ningsportal.  

 

Arkivet skal selv arkiveres. 

 

Til forskel fra den trykte bog er den elektroniske tekst tilgængelig for uendelig 

vedvarende forandring. Det er tilmed en af de væsentlige kvaliteter, men det 

skaber unægtelig også et problem, der bliver særlig tydeligt på internettet. 

Amerikanske undersøgelser har vist, at man kun kan finde ca 20 af det ma-

teriale, der var på nettet et år tidligere. 40 % er simpelthen væk og andre 40% 

er redigeret kraftigt om. Andre undersøgelser har vist, at den gennemsnitlige 

levetid for en netside på mellem halvanden og tre måneder. Hvis vi betragter 

nettet som verdens største vidensarkiv, er det unægtelig ikke særlig 

betryggende, at det meste materiale forsvinder med denne hastighed.  

Der er derfor også rundt om i verden, opstået en række initiativer, der sigter 

på at udvikle adækvate strategier for arkivering af internettet. Sådanne tiltag 

findes både i Canada, USA,  Australien, Sverige og Frankrig, og også i Dan-

mark, hvor man blandt arbejder med at udvikle strategier for arkivering af de 

dynamiske og interaktive netmaterialer. Jeg skal ikke gå nærmere i detaljer 

med dette, men blot slutte ringen med at henvise interesserede læsere til 

net.arkiv.dk, hvor man kan finde uddybende litteratur og netreferencer om 

arkivets arkivering. 
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