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Det begynte i 2015. Da søkte jeg - litt på impuls - arbeidsstipend fra det faglitterære fond 
for å kunne skrive en innføringsbok om Internett. Internett er noe alle bruker, det er 
skremmende at så mange av oss vet så lite om det grunnleggende ved det - teknologi, 
infrastruktur, administrasjon. Jeg fikk 3 måneders stipend for å «popularisere teknologi 
og/eller vitenskap». Jeg sa opp jobben og så for meg å jobbe med dette i noen måneder.


Faren med å søke på impuls er at man ikke helt innser hva man skal gape over. Jeg er 
samfunnsviter, og interessen for å skrive denne boken kom fordi jeg selv sleit med å sette 
meg inn i hvordan Internett fungerte. Informasjonen som var tilgjengelig var ikke ment for 
«sånne som meg»: Språket som ble brukt for å beskrive Internett, informasjonsmengden i 
hver artikkel - det meste var fullstendig utilgjengelig for meg. Planen om å lære seg hva 
som er viktig, og deretter formulere det i en bok så andre også kan forstå - på et par 
måneder - viste seg raskt å ikke være gjennomførbart. 


Å sette seg inn i et fagfelt så komplekst og mangfoldig som «Internett» har krevd mye 
avgrensing. Temaene jeg beskriver, om det så er blokkjedeteknologi, datasenter, ICANN, 
TCP/IP eller Internet Exchange Points, er beskrevet overflatisk og generelt. Som faglig 
veileder har jeg (i tillegg til samtlige venner og bekjente) hatt Ole Trøan (CISCO, IETF). Han 
har mer enn én gang har ment at jeg ikke går dypt nok i hvert tema. Noen ganger har jeg 
hørt på ham og tilpasset innholdet, andre ganger har jeg valgt å beholde det overflatiske 
perspektivet. Målet er å få folk som ikke kan noe særlig om teknologi til å ønske å lære 
mer, og ikke minst klare å forstå det jeg presenterer. Ved å holde det overflatisk har boken 
større sjanse for å nå dette målet. Jeg har illustrert boken med lekne og fargerike 
tegninger for å gjøre boken lettere tilgjengelig. Rett og slett ikke så skummel. 


I løpet av prosjektet har jeg også tatt valget om å gi ut bok på eget forlag. Dette valget 
baserer seg i hovedsak rundt det å ha rettigheter til eget verk. Ved å gi ut på eget forlag 
kan jeg når som helst bruke og bearbeide hele eller deler av teksten når jeg føler for det. 
Jeg kan boken akkurat som jeg vil i videre arbeid med å fremme kunnskap om Internett 
istedenfor å bruke tid på å lage nye tekster. 


Å gi ut på eget forlag gir mange fordeler, men det er et slag for personlig økonomi. 
Regninger til redaktørtjenester, grafisk design og trykkeri er blant store utgifter jeg har 
stått personlig ansvarlig for, og som er blitt betalt fra oppsparte midler. Til tross for at jeg 
har hatt noe jobb ved siden av, som frilanser, er det bokprosjektet jeg har brukt 
mesteparten av arbeidstiden de siste fire årene på. Jeg ønsker heller ikke at boken skal bli 



så dyr slik at kun spesielt interesserte skal gå til anskaffelse av den. Jeg har derfor priset 
boken såpass lavt at dette prosjektet ikke er en gullgruve. 


Målgruppen for boken er folk som meg selv: voksne teknologi-interesserte uten formell 
utdanning innen IT. Folk som gjerne er samfunnsengasjerte og kunnskapsrike, men 
kunnskapen er ikke konsentrert rundt teknologi. 


Støtten NUUG Foundation har valgt å gi har særlig to konsekvenser for meg: Den første 
er den åpenbare - nå kan jeg betale regninger knyttet til bokutgivelsen uten å måtte betale 
med kreditt. Den andre konsekvensen er mer personlig. Støtten er en bekreftelse til meg 
om at flere tror på prosjektet, og er enig i meg at det er nyttig i å fremme grunnleggende 
kunnskap om Internett til miljøer hvor dette ikke er så kjent. Internett er så mangfoldig, og 
alle fortjener å ha bedre kunnskap om det.


Det ble ferdig i 2019. Boken er nå tilgjengelig.  
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