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1. Internettet - bakgrunn og utvikling

1.1 I skyggen av den kalde krigen

I løpet av 1950- og 60-årene var verden dominert av den kalde krigen. Det ble
utviklet interkontinentale rakettsystemer som kunne bære atomvåpen med øde-
leggende kraft fra ett sted på kloden til et annet. Det skapte en ny situasjon for de
som arbeidet med krigenes logikk: Intet sted kunne være trygt. I den gamle
Sovjetunionen lesset man raketter på tog som kjørte hvileløst gjennom det store
jernbanesystemet slik at flenden aldri helt skulle kunne vite hvor rakettene befant
seg. I USA ble de gravd ned i siloer. Begge land hadde undervannsbåter med
raketter.

Men selv om de flyttet på våpnene, måtte man ha et system som kunne gi
beskjed om når våpnene skulle brukes. Dette systemet var telesystemet.
Naturligvis brukte ikke det militære det samme systemet som sivile, men det
hadde ett felles trekk, nemlig sentralen Kabler ble trukket fra «abonnenter» inn
til en sentral, derfra gikk en kabel med større kapasitet til neste sentral, og derfra
ble det trukket kabler til denne sentralens «abonnenter». Hva hvis så en sentral
ble satt ut av spill, for eksempel ved en atombombe? Da mistet «abonnentene»
forbindelsen med hverandre, og generalen kunne ikke lenger sende ordre
gjennom kablene om bruk av egne våpen.

Dette er selvsagt en forenkling, men illustrerer prinsippet bak ett av proble-
mene som hjemsøkte folk under den kalde krigen som et mareritt. I årene
1959-64 utarbeidet Paul Baran ved RAND Corporation (Santa Monica,
California) en løsning.2 Han har selv sagt om den oppgaven han satte seg fore å
løse:

«Jeg gjorde det ikke av intellektuell nyskjerrighet eller for å skrive en avhandling.
Jeg gjorde det ikke fordi jeg fikk det som oppdrag. Jeg gjorde det som svar på den
svært farlige situasjonen som forelå.»

Løsningen var distribuerte nettverk, dvs nettverk hvor det var mange flere for-

1 Mye av dette avsnittet er basert på Tor Nørretranders Stedet som ikke er, Aschehoug, København
1997.

2 http://www.rand.org/publications/RM/baron.list.html
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bindeiser mellom «abonnentene» enn nødvendig - en slik overflødighet kalles
gjerne «redundans». Dette vil si at selv om en del av nettverket ble borte, så vil
det fremdeles være forbindelser igjen for å forbinde resten av «abonnentene».
Barans arbeid gikk blant annet ut på å beregne hvor mange slike forbindelser det
måtte være for at man skulle sikre at kontakten kunne opprettholdes i den mest
kritiske av alle situasjoner, en atomkrig.

Baran kom også med et annet forslag. I et vanlig telefonsystem kobles forbin-
delsen opp mellom to «abonnenter» - det etableres én fysisk forbindelse, og den
står oppkoblet så lenge samtalen varer (linjesvitsjede nettverk). Det var ikke godt
nok for Barans formål. Derfor foreslo han å dele opp samtalen i små «pakker»,3

hver «pakke» ble sendt flere ganger langs ulike veier i nettverket. Når de kom
frem til mottakeren, ble så «pakkene» satt sammen igjen. Om noen av «pakkene»
skulle gå tapt underveis, ville andre kopier av «pakkene» komme frem langs
andre veier - og mottakeren ville fremdeles få beskjeden. Dette kailes pakkesvit-
sjede nettverk.

Men Barans nettverk ble aldri bygget. Det ville rett og slett bli for dyrt, og
man mente dessuten at ideene hans ikke lot seg gjennomføre i praksis. Derfor ble
den store rapporten på elleve bind satt på hyllen.

Ofte hører man at Internett ble utviklet på grunn at trusselen om en atomkrig.
Det er ikke riktig - selv om noen av Barans ideer ble lagt til grunn for det nettet
som mye senere ble til. Det er jo en kjerne av sannhet i denne myten, fordi Baran
arbeidet i skyggen av den kalde krigen. Men det var noe helt annet som skulle
føre til at Internett ble født - det var faktisk et enkelt budskap fra himmelen.

1.2 «Biip-biip-biip ...»

I oktober 1957 utnevnte den amerikanske president Dwight D Eisenhower en ny
forsvarsminister, Neil McElroy. Dette var den første forsvarsministeren som ikke
selv hadde militær bakgrunn, han var salgsdirektør i det store, amerikanske sel-
skapet Procter & Gamble. Der var han blitt kjent blant annet fordi han tok opp
igjen en reklameidé fra mellomkrigstiden. Den gang var det sendt radiohørespill,
fortsettelsesserier om eventyrhelter som Tarzan, Skyggen, Den ensomme rytter
(også kjent som Præriens sorte maske) og andre. Disse hørespillene var blitt
enormt populære, og derfor nådde reklamen, som var lagt inn i seriene, frem til
mange mennesker. McElroy tenkte seg at dette måtte man kunne kopiere for
fjernsyn - og etter hans initiativ ble det laget fjernsynsserier. Seriene ble popu-
lære, og reklamen til Procter & Gamble nådde frem til mange. Og fordi Procter
& Gamble produserte rengjøringsmidler ble disse seriene kalt - ja, nettopp:
Såpeoperaer! Den nye forsvarsministeren var såpeoperaenes far.

Fredag 4. oktober 1957 hadde McElroy ennå ikke tiltrådt, men som forbere-

• Det engelske ordet er «packets», som altså er forskjellig fra «packages», og derfor har en nyanse
som går tapt på norsk.
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deise besøkte han den amerikanske hærens senter for rakettforskning i
Huntsville, Alabama. Om kvelden snakket han med den legendariske Werhner
von Braun som hadde vært med på å utvikle det tyske rakettvåpenet V2
(«Vergeltungswaffe Zwei») under Den annen verdenskrig. Von Braun skulle
etterhvert bli sentral i det amerikanske romforskningsprogrammet. Samtalen ble
avbrutt av opplysningen om at russerne hadde plassert en satellitt i bane rundt
Jorden: Sputnik - den lille metallballen som pep fra himmelen og fortalte ameri-
kanerne at de hadde sakket akterut i kappløpet mot verdensrommet.

McElroy mente at for å innhente forspranget, var det nødvendig å satse på fri
og langsiktig forskning. Derfor ble Advanced Research Projects Agency (ARPA)
dannet, et sivilt forskningsråd innen Forsvarsdepartementet, som særlig skulle
fremme samarbeid med universiteter og andre forskningsinstitusjoner utenfor
forsvaret.

ARPA finansierte blant annet forskning basert på datamaskiner. I 1960-årene
var datamaskinene kostbare, og hver produsent brukte sitt eget operativsystem,
dvs det systemet som styrer datamaskinens funksjonen Et program som var
utviklet på én maskin med ett operativsystem, måtte omformes for å brukes på en
maskin med et annet operativsystem. ARPA støttet prosjekter ved mange univer-
siteter, men hvis flere universiteter samarbeidet om ett prosjekt, var det ofte van-
skelig for dem å kommunisere ved å utveksle programmen

Dette mente ARPA at kunne løses ved å lage et nettverk som knyttet datamask-
iner sammen. En av de sterkeste talsmennene for dette var professor JCR
Licklider, som ble ansatt for å lede et program for atferdspsykologi i ARPA (han
var opprinnelig psykolog, men ble leder for IT-programmet). Han foreslo å lage
et omfattende nettverk av datamaskiner og brukere, en tanke som spøkefullt ble
kalt The Intergalactic Computer Network. Mange ser dette som den første spiren
til tanken om det som i dag er Internettet.

For å realisere tanken, hentet man Larry Roberts, en ung forsker fra MIT i
Boston. Han måtte ikke bare løse de tekniske problemene, men også overbevise
forskningsmiljøene om at dette var bryet verd. Den tekniske løsningen bygget på
at man knyttet en liten maskin til hver av de store universitetsmaskinene. Den
lille maskinen - Interface Message Processor (IMP, forkortelsen betyr på engelsk
«smådjevel») - tok en melding i den form stormaskinen behandlet data, omfor-
met dette til en standard form, hakket opp meldingen i «pakker» og sendte «pak-
kene» videre til et nytt universitet, hvor «pakkene» ble mottart av en ny IMP som
satte pakkene sammen og omformet data til den form som dette universitetets
stormaskin kunne behandle. Den første IMP ble levert til University of California
Los Angeles (UCLA) 1. september 1969 - og om man vil gi Internettet et fød-
selsdato, er dette et like godt forslag som noe annet. I løpet av høsten ble UCLA,
University of California at Santa Barbara, Stanford Research Institute i
California og University of Utah knyttet sammen.

Fra denne begynnelsen vokste nettverket, som fikk navnet ARPANET.



Hvert knutepunkt i nettverket (der det ble plassert en IMP) kalles en «node». Den
første noden utenfor USA ble installert hos Forsvarets forsknings institutt (FFI)
ved Kjeller utenfor Oslo.4 Det er dette nettverket som etterhvert skulle bli kalt
Internettet - og det kalles «Internettet» fordi det egentlig ikke bare knytter sam-
men datamaskiner på ulike steder, men også de nettverkene som er bygget på
ulike steder, og som ofte bruker ulike teknikker: «Internettet» er «nettverkenes
nettverk».

Etterhvert som flere og flere universiteter og forskningsinstitusjoner sluttet
seg til nettet, fant det amerikanske försvarsdepartementet det mest hensiktsmes-
sig å dele opp ARPANET i en militær del (MILNET) og en sivil del, som man
altså gav navnet Internett.

Midt på 1980-tallet begynte Internett for alvor å fa internasjonale forgrening-
er. Men det var fremdeles et nettverk preget av opprinnelsen i et samarbeid
mellom forskningsinstitusjoner - kommersiell bruk ble uglesett, og private sel-
skaper fikk ikke knytte seg til. Men i 1991 slapp det amerikanske forskningsrå-
det National Science Foundation sin kontroll med Internett, og det ble adgang for
enhver som hadde lyst og råd til å knytte seg til nettet.

1.3 Protokoller og domenenavn

Som andre kommunikasjonssystemer trenger Internettet et system for adresse-
ring. Løsningen er en protokoll - dvs et sett med regler for utveksling av data.
Protokollen består av to deler. Den første delen forteller hvordan data skal «kon-
volutteres» i standard pakker («Internet Protocol», IP). Den andre delen forteller
hvordan en standard pakke skal flyttes gjennom nettverket («Transmission
Control Protocol», TCP). «TCP/IP» fører altså til at alle slags data (tekst, bilder,
lyd, programmer) havner i samme type standard konvolutter, og at de sammen-
knyttede datamaskinene derfor kan bruke de samme reglene for å overføre data
gjennom nettverket, fra node til node.

For Internettet er det utviklet et system for adresse til individuelle brukere på
grunnlag av domenenavn. Brukeradressen kan leses fra høyre mot venstre. For
ansatte ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo vil «no» forteile at det
generelle domenet er «Norge», «uio» at innen Norge er det nettverket til
Universitetet i Oslo man vil nå, «jus» forteller at innen Universitetet i Oslo, er

4 Offisielt var dette fordi Norge ligger på toppen av Den skandinaviske rygg, en fjellkjede som strek-
ker seg ut i Nordsjøen og Norskehavet, og som er ypperlig egnet til å registrere endringer i jordskor-
pen over hele kloden. I 1970 ble Norwegian Seismic Array (NORSAR) etablert, og en seismisk forsk-
ningsstasjon ble bygget i nærheten av Hamar. Her ble det opprettet et globalt system for overvaking
av underjordiske atombombeprøver som en del av håndhevelsen av den internasjonale prøvestansav-
talen. Dette er den offisielle forklaringen - det er imidlertid fremmet den teori (i Anders Hellebusts
magistergradsavhandling i statsvitenskap fra 1974) at de seismiske stasjonene også kunne registrere
resultater av en eventuell første angrepsbølge med atomvåpen. Internettet tillot overføring av slike
opplysninger i sanntid, og dermed kunne det amerikanske forsvaret fa tid til å sikte inn raketter for
den andre angrepsbølgen.
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den man ønsker å nå frem til knyttet til Det juridiske fakultet. Denne delen av
domenenavnet avsluttes med krøllalfa5 (@), og til venstre for dette tegnet, skri-
ves så navnet på den enkeltpersonen man ønsker å kontakte.

Alle adresser avsluttes med en landskode. Unntaket er det som kalles «topp-
domenene», hvor det finnes domenenavn etter virksomhetsområder - de fleste av
disse er tilordnet amerikanske virksomheter.

Det hevdes ofte at Internettet er uten egentlig styring. Det er feil - helt fra
begynnelsen av har det vært organisasjoner som har arbeidet med standarder og
annet, for eksempel domenenavnene. Etterhvert som Internettet er blitt kommer-
sielt interessant, er det blitt klart at de etablerte organer og rutiner må videreut-
vikles for å møte nye utfordringer i bruk og vekst. For tiden (1999) pågår disku-
sjoner om hvordan man skal skape en bedre internasjonal koordinering. Dette
gjelder ikke minst domenenavn, som kan ha stor økonomisk verdi. Tenk bare på
sammenhengen mellom varemerker og domenenavn.

1.4 E-post

E-post hevdes å være et eksempel på at tilfeldighetene er våre venner. De som
skapte ARPANET, hadde ikke noen visjon av et verdensomspennende system for
meldingsformidling. Men da et par dusin noder var etablert, begynte de første
brukerene å sende profesjonelle og personlige meldinger seg imellom. Systemet
var ikke laget til det, men det var kanskje en utfordring å bruke det til noe det
ikke var laget for.

E-postsystemer er eldre enn ARPANET, det første skal være MAILBOX
installert tidlig i 1960-årene ved MIT. E-post ble snart en standardfunksjon ved
større systemer: En fil i systemet som man kunne skrive meldinger til, og som
bare mottakeren kunne lese. Men ARPANET ut videt det geografiske området for
e-post, og den første meldingsformidlingen mellom to forskjellige datamaskiner
skjedde i 1972. Ray Tomlinson hadde skrevet et e-postprogram for et operativ-
system som var brukt av mange maskiner knyttet til ARPANET. For å sende mel-
dinger, brukte man et program som ble kalt SNDMSG («send message»), for å
lese dem, et program som ble kalt READMAIL. Det var opprinnelig ikke tenkt
brukt for ARPANET, men for maskinene i et lokalt nettverk. Tomlinson hadde
også skrevet en eksperimentell protokoll kalt CYPNET, han modifiserte denne
slik at man kunne overføre en melding fra en maskin og lagre den på en annen.
Teknisk sett var programmet trivielt, men funksjonelt var det epokegjørende.

Da Abhay Bhushan, en programmerer ved MIT, en kveld i juli 1972 skrev de
siste spesifikasjonene for ARPANETs protokoll, foreslo noen at man skulle ta
med Tomlinsons program for e-post på lasset. Og da Jon Postei (som frem til han
døde i 1998 var helt sentral i administrasjonen av Internert) i august 1972 fikk

5 På svensk kalles tegnet «kanelbulle» i tillegg til «alfaslang» og «elefantöre», selv om «snabel-a»
visstnok er det vanligste. Det er det også på dansk. På finsk skal den vanligste betegnelsen være
«kissanhäntä» som betyr «kattehale» eller «miuk-mauku», som kanskje bare betyr mjau?
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melding om dette, så han det som en spennende utvikling. De første tvilling-
programmene for å behandle e-post ble kalt MAIL og MLFL.

Tomlinson ble berømt for SNDMSG og CYPNET. Men han ble egentlig udø-
delig på grunn av en beslutning knyttet til behovet for å skille brukernavnet fra
maskinnavnet i e-postadressen. Dette gjorde han ved å bruke ett enkelt tegn som
umulig kunne finnes i brukernavnet. Og han valgte @ - som hadde den fordel at
det på engelsk uttales «at», dvs at det anga at brukeren var «ved» den aktuelle
institusjonen.

Og slik ble et symbol for den digitaliserte verden født.
Tegnet skal stå for det latinske «ad», og kalles ofte «a-ligatur». Man antar at

bruken går tilbake til det sjette eller syvende århundre. Tegnet har utviklet seg fra
tegnet a macroni, en «a» med en rett strek over: ä.

1.5 Nettverkenes nettverk

Etterhvert som flere universiteter og forskningsinstitusjoner sluttet seg til nettet,
fant som nevnt det amerikanske försvarsdepartementet det mest hensiktsmessig
å dele opp ARPANET i MILNET og Internett. Internettet ble administrert av
National Science Foundation, og først i 1991 slapp NSF sin kontroll (og finansi-
ering) av Internet, og det ble åpent for enhver som hadde lyst og råd til å knytte
seg til. Dette var en av forklaringene på den kommersialisering som er skjedd i
løpet av 1990-årene.

Omtrent samtidig som Internettet ble åpnet i 1991, ble det utviklet nye måter
for å navigere gjennom nettet og finne frem til data. Dette gjelder først og fremst
det systemet som kalles World Wide Web, ofte forkortet WWW eller 3W.

World Wide Web bygger på den teknologien som stammer fra 1980 da Tim
Berners-Lee ved Det europeiske laboratoriet for partikkelfysikk (CERN) i Sveits
skrev et notatbokprogram som tillot å knytte forbindelser mellom vilkårlige
noder i et nett. Han kalte programmet sitt «Enquire-Within-Upon-Everything».6

I 1989 forslo han en strategi for informasjonsforvaltning som ble sirkulert internt,
og året etter ble de første programmene skrevet, og man ga prosjektet navnet
«World Wide Web».

Det første WWW-programmet ble altså skrevet i 1990, i 1993 var det i drift
omkring 50 tjenermaskiner som tillot navigering og lesing i nettet omtrent som
vi kjenner det i dag. Takket være WWW kan data representeres grafisk på sider
som inneholder tekst, lyd, bilder og levende bilder. En av de viktige egenskapene
til WWW er at ulike sider kan lenkes sammen med pekere, uansett om de ligger
på en datamaskin i Tromsø, San Francisco eller Santiago de Chile. Ved å klikke
med markøren på et uthevet ord eller bilde, settes det automatisk opp forbindelse
til den siden det pekes mot. Dette kalles for hypertekst eller hyperlenker.

6 Programmet ble faktisk skrevet for en Norsk Data maskin under det norske operativsystemet
SINTRAN III.
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Brukeren behøver ikke å vite hvilken datamaskin man for tiden er koblet opp
mot. Man behøver bare dobbeltklikke for å surfe - som er det gjengs uttrykket
for å vandre rundt og forflytte seg mellom ulike informasjonsleverandører på
Internettet.

For jurister bør ikke hypertekst være noe nytt. Rettskilder er gjennomvevet av
hyperlenker i form av henvisninger, typisk henvisninger fra en dom til tidligere
dommer som påberopes som prejudikaten I USA betegner uttrykket «shepardi-
zing» bruk av en egen publikasjon som ikke bare angir hvilke dommer en tidli-
gere dom påberopes seg (dette fremgår jo av dommen selv), men også hvilke
senere dommer som påberoper seg den tidligere dommen. I det amerikanske
rettssystemet, hvor bruk av prejudikater er mer fremtredende enn i nordisk rett,
er denne publikasjonen svært viktig og sentral. I Norge har vi først fatt denne
muligheten ved at Lovdata i sitt system gjør det mulig å hyperhoppe til senere
dommer som henviser til en tidligere dom.

Frank Shepard var en ung seiger som arbeidet for det juridiske forlaget EB
Myers & Co i Chicago. Han var selv ikke jurist, men i sitt arbeid ble han kjent
med de problemene som jurister møtte ved rettskildebruk. Han festet seg ved den
betydningen presedenser hadde for juristene, og observerte at mange noterte i
margen henvisninger til senere dommer. Han begynte med å granske avgjørelser
fra Illinois, og noterte nøyaktig hvilke tidligere dommer som det var henvisning
til fra en senere dom. Han trykket disse henvisningene på etiketter som kunne
limes inn i margen på de siterte dommene, og slik erstatte de håndskrevne nota-
tene. Shephards «Adhesive Annotations», som først ble utgitt i 1873, ble en suk-
sess, og Shepard arbeidet snart full tid med sitt prosjekt. Systemet ble utvidet til
å omfatte flere stater enn Illinois, og etterhvert bygget ut til å omfatte hele USA.
Man forlot også etterhvert bruken av klebemerker, og gikk over til bokform.7

For at man skal kunne utnytte World Wide Web, kreves det at brukeren har et
leserprogram («browser»). Det finnes flere slike programmer, de mest kjente er
Netscape Navigator og Microsoft Internet Explorer - men også det norske Opera
er et populært og effektivt leserprogram.

Netscape Navigator ble først utviklet av en student, Marc Andreessen ved
University of Illinois, og programmet spredde seg raskt. I dag er Netscape et eget
selskap, og da det ble introdusert på børsen i New York 1995 steg aksjene til
uante høyder, og den bare 24 år gamle Andreessen kunne konstatere at han var
blitt millionær.

Takket være WWW er Internettet blitt alminnelig tilgjengelig. Det er flere
grunner til at Word-Wide-Web er blitt slik en dundrende suksess. Én er selvsagt
mulighetene for å bruke multimedia, dvs kombinere lyd, bilder, video og tekst.
En annen er formidlingen; det er tilstrekkelig å legge data inn på en nettjener for

7 Jfr «Hypertekst er egentlig ikke noe nytt...», Lov&data 53/1998 s. 5, Jon Bing: «Lover, henvisninger
og hypertekst» i Thor Falkanger (red) Lov, dom og bok - Festskrift til Sjur Brækhus 19. juni J988,
Universitetsforlaget, Oslo 1988 s. 45-55 og Jon Bing: «Hypertext, the deep Sructure», DEXA 1998,
Wien.
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at de skal være tilgjengelig for alle. Dessuten er kostnadene svært lave, nesten
marginale. Et selskap kan for noen hundrelapper i måneden legge ut sin
produktkatalog på Internettet, og dermed nå frem til mulige kunder over hele
verden. Det er kanskje ikke så forbausende at bedrifter - store som små - kastet
seg over Internettet og World Wide Web.

I 19988 var nærmere 37 millioner vertsmaskiner knyttet til nettet. Dette var en
økning på 68 % sammenlignet med året før, og drøye 23 % siden årsskiftet
1997-98. Prognosen angir opp mot 120 millioner vertsdatamaskiner allerede ved
tusenårsskiftet. De siste årene er et nytt nettverk blitt knyttet til Internettet hvert
attende minutt. Over hundre land har i dag full tilgang til alle internettjenester.
I tillegg kan omtrent sytti sende og ta imot e-post, som er den enkleste tjenesten.

2. Hvorfor er Internettet interessant for jurister?

Ettersom Internettet tiltrekker seg forretningsinteresser av mange slag, er det i og
for seg ikke overraskende at det også blir interessant for jurister. Det oppstår
rettslige spørsmål knyttet til dette nye livsområdet, spørsmål om krenkelser, mar-
kedsføring, personvern og avtaler. Bestemmelser i lover eller avtaler må tolkes
med sikte på det nye anvendelsesområdet. Gir journalisters ansettelsesavtaler
aviseieren rett til å gjøre artikler skrevet av journalistene tilgjengelig for all-
mennheten på avisens nettsider? Gjelder straffelovens redaktøransvar for nett-
avisene? Er en sanntids taleforbindelse satt opp over Internettet «taletelefoni» i
telelovens forstand?

En lang rekke slike enkeltproblemer kan listes opp. Men, som sagt, dette er
som man må vente når man får en kommersiell anvendelse. Spørsmålet er hvor-
vidt Internettet er noe mer - finnes det mer enn eksempler på praktiske proble-
mer, finnes det prinsipielle sider ved den nye teknologien som er juridisk inter-
essante?

Mange besvarer dette spørsmålet bekreftende, og hevder til dels at Internettet
er et nytt paradigme for rettsvitenskapen. Dette er nå å ta svært hardt i. Likevel
er det etter min mening riktig at det er prinsipielle sider ved utviklingen. Ett slikt
prinsipielt perspektiv skal skisseres: Handel med informasjon.

2.1 Handel med informasjon - en uhø\ tidelig, historisk skisse

Ordet «informasjon» er ett av de som hyppigst brukes i en diskusjon om dagens
utvikling, gjerne i sammensetninger som «informasjonsteknologi» eller «infor-
masjonssamfunn». Uttrykket brukes gjerne uten stor intensjonsdybde, og hvis
man skal definere begrepet, vil man finne avvikende definisjoner innen ulike
vitenskapelige tradisjonen Innen informatikk defineres gjerne uttrykket sammen
med begrepene «tegn» og «data», hvor «tegn» er et symbol som alene eller sam-

8 Network Wizards juli 1998.
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men med andre tegn kan danne «data», og hvor «data» er en representasjon av
informasjon som vil gi kunnskap hos en person hvis (1) data formidles frem til
denne personen, og (2) personen har de nødvendige forutsetninger for å tolke de
data det gjelder. Tegn vil typisk kunne være bokstaver eller tall (men også et
fonem eller et lyssignal), data vil typisk være en tekst, og teksten blir til infor-
masjon når den formidles frem til en person som kan lese og forstå det språket
teksten er skrevet i.9 Med denne forståelsen av «informasjon», ser en at handel
med «informasjon» ikke kan skje direkte, men må gå omveien om en formidling
av data i en eller annen form.

Den eldste formen vil være tale. Gjennom en oppdrags- eller arbeidsavtale kan
man utnytte de råd en annen person vil kunne gi. Skal man stole på tale alene, vil
formidling av informasjon måtte skje innen rammene av tidens og rommets
enhet: Man må være samtidig til stede innen hørevidde for å nyttiggjøre seg den
flyktige form for data som tale representerer. Men det er ingen grunn til å tvile
på at slike avtaler ble inngått også før et skriftspråk ble utviklet. Og naturligvis
er også i dag mange (antagelig det store flertall) arbeidsavtaler begrunnet i tro på
at de kontraherte personene kan formidle kunnskap til arbeids- eller oppdragsgi-
ver eller dennes organisasjon.

Utviklingen av et skriftspråk gjorde det mulig å eksteriørisere kunnskap i
form av tekster. Skriftspråket ble utviklet omtrent 2000 år f Kr, antagelig omtrent
samtidig i Sumer, Egypt og Kina. I Sumer brukte man leirtavler hvor kileforme-
de trestykker ble presset ned for å danne tegn, i Egypt tok man etterhvert i bruk
papyrus. Da biblioteket i byen Pergamon10 vokste seg så stort at det truet det i
Alexandria, innførte Egypt eksportforbud av papyrus - og man fant opp det alter-
nativet som fikk navn etter byen, pergament. Pergamentet vek for papir laget av
tekstilfibre, som igjen ble erstattet av det billigere papirer laget av tremasse (opp-
funnet så sent som 1844). Og andre former for representasjon av informasjon ble
utviklet i tillegg til tekst og bilder - f eks fonogrammer, kinematografisk film
osv.

Det hevdes at trykkerkunsten gjorde boken til den første masseproduserte
vare. Da Gutenberg trykket Bibelen i 1455, skal det ha vært 30 000 bøker i
Europa. Etter at bokpressene hadde arbeidet i et drøyt halv hundre år, fantes det
300 trykkerier bare i Venezia, og antall bøker var steget til 15 millioner. Den sosi-
ale og kulturelle betydningen kan knapt overdrives. Men bøker ble solgt som
annet løsøre, som gjenstander, og den grunnleggende avtalen var en kjøpsavtale.
Likevel krevde det markedet som ble utviklet andre juridiske løsninger enn tidli-
gere - bl a fordi et boktrykkeri forutsatte en investering som ikke kunne forren-
te seg ved salg av én bok. Det utviklet seg derfor nokså raskt et system hvor sta-
ten eller regenten ga privilegier til å trykke bøker. Den første forfatter som slik
fikk en enerett til å fremstille sin egen bok skal være Ludivico Ariosto, boken var

9 Jfr f eks Jon Bing: Rettslige kommunikasjonsprosesser, Universitetsforlaget, Oslo 1982 s. 66-69.
10 Som bl a står omtalt i Johannes åpenbaring 1:11.
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den fantastiske fortellingen Orlando furioso." Han fikk privilegiet av den vene-
tianske republikk i 1515 for sin livstid, og det var det venetianske systemet som
noe senere ble tatt i bruk av Stationers' Company i England, hvor eneretten fikk
betegnelsen «copyright».12

Rettssystemet reagerte altså på det nye markedet som ble skapt, og over tid
utviklet dette seg til opphavsrett slik vi kjenner det i dag. Vi er kjent med at et
«åndsverk» er noe annet enn en fysisk bok eller et maleri - det er, som selve ordet
varsler om - noe immaterielt (i nær slekt med begrepet «informasjon» slik det er
skissert ovenfor). Vi vet at om en norsk roman oversettes til engelsk, vil den eng-
elske versjonen representere det samme åndsverket.13 Og seiv om det er lett å se
forskjell på et originalt maleri av Munch og et postkort, vet vi at de begge repre-
senterer det samme åndsverket.

Til tross for dette, er systemer for rettighetsadministrasjon i det vesentlige
basert på kontroll med produksjon og spredning av fysiske eksemplarer.
Forfatteren far tradisjonelt melding fra trykkeriet om hvor mange bøker som er
trykket, og deretter avregning periodisk fra forlaget for hvor mange bøker som er
solgt - vederlag beregnes også tradisjonelt som salgsroyalty, dvs som en andel av
prisen for hvert eksemplar av boken som selges. Tilsvarende gjelder produksjon
og spredning av musikkverk eller filmverk i form av fono- eller videogrammer.
For fremføring i konsertsaler, teater eller kinoer kontrolleres utnyttelsen tradisjo-
nelt ved at man må løse billett for å komme inn.

Det representerer sikkert en forenkling å hevde at rettighetsadministrasjon tra-
disjonelt baserer seg på kontroll med de fysiske eksemplarene, men dette er like-
vel karakteristisk for det markedet som ble skapt ved at informasjon kunne repre-
senteres som fysiske gjenstander, og omsettes ved en kjøpsavtale (seiv om opp-
havsretten fører til at kjøper ikke far helt den samme råderett over det som kjø-
pes som over annet løsøre).

Datamaskinbaserte systemer - og da særlig Internettet - har ført til at vi har
fatt en ny måte for omsetning av data. Som vi nettopp har diskutert, kan alt som
kan representeres av totegn - tekst, bilder og lyd, også i form av musikk eller film
- overføres og utnyttes over nettet. Man kan omsette data (representasjon av
informasjon) uten samtidig å omsette noe fysisk, løsøre i form av bøker, repro-
duksjoner eller annet. Vi får en handel med «tegn», ikke med fysiske gjenstan-
der.

Dette er et vesentlig skille. Ovenfor er det kort skissert hvilken betydning
fremveksten av et massemarked for trykt skrift fikk for rettssystemet - de sosia-
le og politiske konsekvensene var mye mer dramatiske enn utviklingen av imma-
terialrett. Vi må vente at denne nye formen for omsetning av data vil få merkbare
11 Om den rasende Roland, som vi også kjenner fra den norske middelalderballaden «Rolandskvedet».
12 Jfr Mark Rose: «The Author as Proprietor: Donaldson v. Becket and the Genealogy of Modem
Authorship», i Brad Sherman og Alain Strowel: Of Authors and Origins, Claredon Press, Oxford 1994
s. 23-55.
13 Seiv om det da er smeltet sammen med oversetterens åndsverk, slik at det er to opphavsmenn til den
oversatte romanen.
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konsekvenser. Vi kan ikke lenger støtte oss på kjøpsavtalen i denne handelen med
tegn (eller kanskje riktigere: Handelen med rettigheter, for det vi betaler for, er
en bestemt rettighetsposisjon i forhold til det immaterielle gode).

Enkelte har i dette sett opphavsrettens endelikt. Som eksempel siteres fra en
norsk artikkel som bl a refererer til aksjonen kalt «elevgeriljaen», som gjorde en
lærebok tilgjengelig på Internettet først og fremst som en protest mot det man
mente var for høye priser på lærebøker:14

«Elevgeriljaen er bare et forvarsel om hva som vil komme. Ettersom Internett fins, tror
jeg egentlig det er slutt på det meste som heter opphavsrett. Det vil bli fysisk og
praktisk umulig å hindre folk i å kopiere og distribuere tekst, musikk, bilder og
programmer når de først finnes i elektronisk form. Dette er ikke et spørsmål om hva
jeg mener, det er en konsekvens av hvordan teknologien faktisk ER, og ikke minst
hvordan den BLIR om noen år.»

Dette er - om man unnskylder et litt direkte uttrykk - naivt. For det første vitner
det om manglende innsikt i den nære historie: Opphavsretten fant sin grunnleg-
gende utforming før det fantes fonogrammer, kinomatografisk film eller kring-
kasting, men absorberte disse teknologiske endringene uten større problemer.
Men for det annet - og viktigere - vitner det om manglende innsikt i mer hard-
hendte, forretningsmessige realiteter. Her finnes det et potensielt marked med
millioner av kjøpere - tror man da at de som ser muligheter til å seige tekst, bil-
der eller lyd inn i dette markedet folder hendene og aksepterer at det er «fysisk
og praktisk umulig» å finne en løsning for rettighetsadministrasjon i nettverks-
omgivelser?

Løsningene er allerede på vei, de datamaskinbaserte systemer for rettighets-
administrasjon.15 Man vil f eks finne i den nye (1998) WIPO Copyright Treaty
bestemmelser om vern av rettighetsinformasjon (art 12) og vern av tekniske inn-
retninger som tar sikte på å ivareta rettigheter (art II).16 Dette er elementer som
utnyttes i slike systemer, sammen med identifikasjon av verk.17 Det vil føre for
langt i dette innlegget å gå inn på utviklingen av datamaskinbaserte systemer for
rettighetsadministrasjon,18 men et svært enkelt - og aktuelt - eksempel kan pre-
senteres.

14 Jostein Borgmo: «PS. Denne teksten er stjålet», digi.no 21. september 1999
(http://www.digi.no/digi98.nsf/pub/dd85839830ple3005569543).

15 Den engelske betegnelsen er «electronic copyright managment systems» (ECMS) eller mer gene-
relt «electronic rights managment systems» (ERMS).
16 Dette kalles også «Copyright Enhancing Technologies».
17 Jfr f eks Jon Bing: «The Contribution of Technology to the Identification of Rights, especially in
Sound and Audio-visual Works: An Overview»; International Journal of Law and Information
Technology 1997 s. 234-267.
18 Interesserte kan f eks slå opp på http^/www.imprimatur.alcs.co.uk/index.htm, hvor man finner
informasjon om slike systemer og lenker til andre nettsteder som diskuterer dem.
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Bøker er lett å formidle over Internettet, tekster kan representeres med for-
holdsvis fa totegn, og derfor raskt overføres i nettet. Man har imidlertid lett etter
enkle systemer for å administrere rettighetene. Våren 1999 ble flere systemer lan-
sert (såkalte e-bøker), ett av dem var Rocket Book19 fra NuvoMedia. Systemet
forutsetter kjøp av en egen enhet - en Rocket Book - som ligner en håndholdt
datamaskin med en boksidestor monokrom skjerm, som knyttes til en arbeids-
stasjon ved hjelp av en bordvugge plugget inn i en av de serielle utgangene til
maskinen. Når man først har fatt enheten, initialiseres den over nettet - den gis
en unik identifikasjon. Deretter kan man kjøpe «bøker». Fra ett av nettstedene
som tilbyr «bøker» tilpasset denne leserenheten, bestiller man en tittel. Man beta-
ler slik det i dag er vanlig over Internettet, dvs ved å oppgi et kreditt- eller debet-
kortnummer, selve betalingstransaksjonen gjennomføres derfor utenfor Inter-
nettet gjennom de vanlige systemer som kortselskapene vedlikeholder. Når man
har bestilt boken, får man etter kort tid (et par minutter) tilbakemelding over
e-post om at en bestemt side er opprettet for deg på nettet. Når man dobbeltklik-
ker på adressen, får man tilgang til siden. Og dobbeltklikker man på bokens tit-
tel på denne siden, lastes den ned til din arbeidsstasjon i kryptert form. Det betyr
at du ikke kan lese boken på arbeidsstasjonen. For å kunne dét, må den overføres
fra arbeidsstasjonens faste magnetplate til e-boken med den unike identifikasjo-
nen.

På denne måten har man simulert den rettighetsadministrasjonen som baserer
seg på fysiske eksemplarer. E-boken kan bare leses på din identifiserte enhet,
man kan gjerne overføre filen som representerer boken, til andre - men ettersom
den er kryptert, og disse andre ikke har din enhet, kan filene ikke leses. Man har
altså løst problemet med rettighetsadministrasjon, men ikke på en måte som er
tilpasset nettets egenart, derfor vil det sikkert komme andre og mer sofistikerte
løsninger (slik som man finner eksempler på hvis man slår opp Imprimaturs sider
på nettet).

Men om opphavsretten ikke går under i møtet med ny teknologi, blir den -
som tidligere - satt på prøve. Ett av de spørsmålene som for tiden diskuteres, er
behandlingen av de flyktige representasjonene som dannes ved bruk av datamas-
kinbaserte systemer. Når man overfører boken i eksempelet ovenfor, hakkes den
opp i et stort antall pakker som svermer gjennom nettet mot den tjenermaskinen
som brukeren er knyttet til. Underveis mellomlagres pakkene på tjenermaskiner
i nettet, vanligvis bare i en brøkdel av et sekund, mens ruten videre velges. Boken
vil også lagres på den tjenermaskinen brukeren er knyttet til, i alle fall lenge nok
til at brukeren kan overføre den til egen arbeidsstasjon. På arbeidsstasjonen lag-
res boken varig på magnetplatestasjonen. I vårt eksempel ga det ikke mening å
lese boken på arbeidsstasjonens skjerm, men vanligvis vil man gjøre nettopp dét
- og da må representasjonen på magnetplaten kopieres over til lagringsenhetene
i den prosessoren som driver arbeidsstasjonen. Et grunnleggende begrep i opp-

19 Interesserte finner mer på http://www.rocket-ebook.com/index.html.
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havsretten er «eksemplar». Naturligvis er ikke enhver representasjon av et verk
et eksemplar - hvis man leser et dikt, dannes ikke et eksemplar selv om ordene
formidles til tilhørerne; holdes et speil opp foran et maleri, dannes ikke et eksem-
plar, selv om bildet gjengis nøyaktig, om enn speilvendt. Det kreves en viss
beständighet for at man skal kunne snakke om et «eksemplar». Dermed blir det
både et spørsmål om tolkning av gjeldende rett og et rettspolitisk valg hvordan
man skal kvalifisere de midlertidige eller flyktige representasjonene i nettet. Her
skal det ikke gjøres noe forsøk på å avklare dette temaet, det er tilstrekkelig å vise
til at også grunnleggende begreper må analyseres på ny og forståelsen av dem
etterprøves og revurderes i lys av ny teknologi. I denne prosessen er det nødven-
dig både med en grundig forståelse av opphavsrettens prinsipper og hvordan
informasjonsteknologien virker - på en måte viser dette eksempelet rettsinfor-
matikkens egenart i et nøtteskall.

Et annet eksempel fra immaterialretten kan være såkalt strömming («strea-
ming») av musikk. Dette vil si at musikken overføres til brukerens arbeidsstasjon
(eller annet sluttbrukerutstyr) og blir fremført uten at den nedlastes varig på mag-
netplatestasjon. Strømming har mye til felles med kringkasting, seiv om strøm-
mingen kan styres av brukeren - brukeren kan f eks velge musikkspor og så få
musikken fremført. Mange antar at dagens bærbare musikkavspillingsutstyr
(«Walkman», «Discman» osv) vil erstattes av mobiltelefoner når høyttalerene
blir gode nok. Fra disse kan man velge den musikken man vil høre, enten spor
for spor, kronologisk for en artist eller komponist, en redigert sending med kom-
mentarer mv. I en slik situasjon blir det mindre interessant å kjøpe fonogrammer
og bygge opp en egen samling - musikken er alltid tilgjengelig noen tastetrykk
unna. Rettslig sett vil dette bety at forbrukeren ikke lenger kjøper eksemplarer
med lydfesting av musikk, men velger fremføring for å glede seg over den.
Platekontrakter mv bygger gjerne på den forutsetning at hovedutnyttelsen skjer i
form av salg av fonogrammer. Vederlag for fremføring (særlig privat fremføring)
er ikke forutsett. Hvis utviklingen tar den veien som er antydet, vil man derfor
sikkert se konsekvenser i avtaleforholdet mellom produsent på den ene siden og
opphavsmann og utøvende kunstner på den annen side.

2.2 Internettet som juridisk laboratorium

Foran er det skissert et eksempel fra immaterialretten. Men det er bare ett eksem-
pel - laboratoriet inneholder mange andre pågående eksperimenter.

Ansvar i tilknytning til informasjonsformidling er for tiden svært aktuelt, hvor
ansvaret relatert til de nye rollene i kommunikasjonen blir diskutert: Telekom-
munikasjonsoperatører som driver tjenermaskinene som formidler pakkene gjen-
nom nettet; operatører av nærtjenere («proxy servers») hvor populært materiale
blir kopiert for å være lettere tilgjengelig for sluttbrukere;20 verter som tilbyr lag-
20 Det er antatt at 50-80 % av forespørsler i Internettet besvares fra en nærtjener snarere enn det
originære nettstedet.
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ringskapasitet for de som ønsker å gjøre materiale tilgjengelig (f eks hjemmesi-
der) osv.21 I betalingsformidlingen dukker det opp nye roller og parter (f eks til-
trodde tredjeparter, TTP)22 - rettslige relasjoner mellom parter endrer seg. Regler
om «elektroniske signaturer» er i ferd med å vinne innpass i mange lands lov-
givning, det forberedes rettslige rammebetingelser for «elektroniske penger».

Vi er i ferd med å etablere en handelsplass i det kybernetiske landskapet.
Denne handelsplassen inneholder alle elementene fra et vanlig marked, men fordi
den har andre kvaliteter, må hele den rettslige infrastrukturen etterprøves og revi-
deres.

Dette gjelder ikke bare privatretten, men også offentligrettslige aspekter.
Forvaltningens kontaktflate med borgerne er utvidet til å omfatte nettet, og aktu-
aliserer spørsmål om veiledningsplikt, høringsrutiner, informasjonsansvar, per-
sonvern - og ikke minst retts- og rettighetsinformasjon. Mulighetene for å slå
etter i andre lands rettskilder er dramatisk forbedret,23 og vil kanskje få betydning
også for utvikling av rettskildeprinsipper.

Internettet er internasjonalt, og tydeliggjør at tjenestene som tilbys, har et
interlegalt aspekt. På en måte er det bemerkelsesverdig at i forhold til datamas-
kiner og relaterte tjenester har interlegale spørsmål bare i beskjeden grad vært
diskutert. Bransjen er jo utpreget internasjonal, og de fleste kjøp av datamaskin-
utrustning eller programmer har sikkert innslag av internasjonale aspekter. Men
det er først i de seneste to til tre årene at de interlegale aspektene er kommet i
sentrum.

EU-kommisjonen la like før jul i 1998 frem et utkast til direktiv om elektro-
nisk handel. I denne finner man bl a en lovvalgsregel som bygger på prinsippet
om «senderlandets rett», dvs at lovligheten av innholdet i en tjeneste som tilbys
over f eks Internett, skal bedømmes etter det lands lov hvor tilbyderen er hjem-
mehørende. Ved presentasjonen av utkastet, begrunnet Kommisjonen bl a denne
regelen med den praksis som det britiske Financial Services Authority (FSA)
hadde etablert.

FSA skal administrere Financial Services Act (1986). Etter denne lovens sect
57(1) forutsetter markedsføring av investeringstjenester forutgående tillåtelse
eller autorisasjon fra FSA - loven bruker uttrykket «issue» eller «cause to be
issued» om slike tilbud. Tilbud som gjøres tilgjengelig over Internett anses som
«an investment advertisement» i henhold til lovens sect 57(2). FSA anser at en
annonse som en person i England kan få tilgang til på skjermen, må anses utgitt
i Storbritannia. Det er gjort unntak i sect 207(3) for annonser utgitt i utlandet når

21 Det foreligger et utkast til direktiv om elektronisk handel, Fl8/11/98, hvor ansvarsspørsmål er fore-
slått regulert.
22 Som også er en forkortelse for den engelske betegnelsen, Trusted Third Parties.
23 Moss byrett har f eks gjort tilgjengelig en side som lenker brukeren til høyesterettsavgjørelser fra
hele verden, jfr http://www.mossbyrett.of.no/info/links.html, det er her lenker til over førti høyeste-
retter.
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de enten er del av en periodisk publikasjon som spres utenfor England, eller som
del av kringkastingsprogram. FSA anser ikke at unntakene kommer til anven-
delse på annonser gjort tilgjengelig over Internett. Brudd på sect 57(3) jfr sect 61
er en förbrytelse som kan føre til fengsel i inntil to år eller bot. FSA vurderer hver
sak for seg, og legger bl a vekt på om tjenesten er tilgjengelig fra en tjenerma-
skin utenfor Storbritannias territorium, hvorvidt den aktuelle tjenesten kan benyt-
tes av engelske investorer, hvorvidt det er tatt forholdsregler for å hindre at eng-
elske investorer ikke far tilgang til den tilbudte tjenesten, hvorvidt annonsen er
rettet mot personer i England, og hvorvidt det er tatt forholdsregler for å begren-
se tilgang til nettstedet.

FSA har kontaktet et større antall utenlandske annonsører for å gjøre dem opp-
merksomme på at de ikke har forhåndsgodkjennelse fra FSA og dermed bryter
engelsk rett ved å tilby tjenestene over Internert.

Prinsippet om «senderlandets rett» er allerede innarbeidet i direktivet om
internasjonalt fjernsyn,24 og det vil være svært vanskelig å opprettholde ulike
interlegale regimer for fjernsyn og nettbaserte tjenester - på grunn av konvergens
mellom nett og tjenester tilbys Internettjenester f eks i nett for kabelfjernsyn, og
fjernsyn kan fremføres på arbeidsstasjoner knyttet til Internettet.

Men ennå er utarbeidelsen av en konsistent rettslig infrastruktur for jurisdik-
sjon og lovvalg i sin vorden, og man kan vente betydelig aktivitet på dette områ-
det i nær fremtid.

3. Et sviktbrett for fantasien

De første programmene for World Wide Web ble skrevet i 1991.1 løpet av dette
tiåret har vi vært vitne til at et nytt massemedium har vokst frem. Dette er en av
de mange resultatene som informasjonsteknologien har preget vår samtid med.
Konsekvensene er så dyptgripende at det er lett å innse at de vil få stor betydning,
også for jusen og rettssystemet. Men det er likevel bare en begynnelse.

Vi skal ikke her forsøke å se langt innover i fremtiden og gjette på teknologisk
utvikling. Men la oss peke på noe som vi må se forbi, nemlig skjermen som gjer-
ne er del av en stor kasse foran oss på skrivebordet. Faktisk ble katodestrålerøret
- som fremdeles brukes i fjernsynsapparater og datamaskinbaserte arbeidsstasjo-
ner - oppfunnet i 1906.25 Det er snart et århundre gammelt, og det er på tide å
finne frem til noe bedre.

24 Rådsdirektiv av 3.10.1989 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or
administrative action in member states concerning the pursuit of television broadcasting activities
(89/552/EEC OJ 17.10.1989 298:25) som endret av Europaparlamentet og Rådsdirektiv 97/36/EC
30.6.1997.
25 Uavhengig kom tre beskrivelser av t]ernsynssystemer basert på bruk av katodestrålerør, Max
Dieckmann (tysk patent 1906), Boris Rosing (engelsk patent 1907) og Campbell-Swinton i en artik-
kel i Nature 1908.
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Flate skjermer er allerede på full fart inn. Men også disse er kanskje for
begrensende hvis vi skal spekulere i hvordan teknologien vil kunne utvikle seg.
Da er det kanskje mer interessant å ta utgangspunkt i den teknologien som kalles
«Virtual Retina Display» (VRD), og som fremdeles bare er på laboratoriestadi-
et.26 Ved hjelp av laserlys med lav intensitet stråles et bilde direkte inn på nett-
hinnen. Et litt forskjellig bilde vil dannes i høyre og venstre øye, slik at man opp-
lever en illusjon av tre dimensjoner: Man ser inn i et rom. Markøren kan styres
med blikkretningen, valg fra menyer foretas ved å blunke.

Man tenker seg denne teknologien brukt f eks til å vise et gjennomsiktig by-
kart for sjåføren som styrer en bil gjennom gater, et snitt gjennom pasienten som
kirurgen skal til å operere osv. Datamaskinen blir kroppsintegrert, noe man alltid
bærer med seg, lik dagens mobiltelefoner (som selvsagt erstattes av det samme
systemet).

La dette være et sviktbrett for fantasien: Man kan forsøke å forestille seg hvil-
ke anvendelser slike systemer kan fa, hvilke sosiale konsekvenser de kan inne-
bære - og hvilke rettslige problemstillinger som vil gå hånd i hånd med denne
utviklingen inn i det neste århundre.

26 Jfr (27.9.1999) http://www.hitl.washington.edu/projects/vrd/.

Jon Bing


