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Da den store amerikanske advokaten og taleren Daniel Webster (1782-1852) i 

begynnelsen av sin karriere ble spurt om hvorfor han gikk inn i den allerede overfylte 

advokatbransjen, svarte han: ”Det finnes alltid plass på toppen!” 

Med samme ambisjonsnivå og bestemthet har SCRIPTed sluttet seg til rekken av det 

stadig økende antall tidsskrifter på internett som er viet lover om åndsverk og teknisk 

vitenskap. Og da jeg reflekterte over hvordan tidsskrifter hevder seg i toppen, fant jeg 

noen uttrykk – fra hvor vet jeg ikke – strømmende ut fra mitt ’Random Access 

Memory’. Eller kan de ha vært kopiert fra ’lagrede uttrykk’ på ’harddisken’? 

Uansett, de synes å fange betydningen av hva grunnleggelsen av dette studentdrevne 

og -skrevne tidsskriftet allerede viser. Og hva det også vil vise i framtiden gjennom å 

kreve en plass på toppen av Googles hit-liste. 

Her er disse uttrykkene, i tilfeldig rekkefølge, som langt på vei passer de til 

SCRIPTed: 

 nytt 

 oppfinnsomt 

 ikke innlysende 

 ikke trivielt 

 siste nytt 

 originalt 

 dyktighet og hardt arbeid 

 intellektuell kreasjon 

 gnist av nyskapelse 

 tankearbeid 

 i stand til å skille seg ut 

 ærlig handlemåte 

 kritikk, anmeldelser og nyhetsformidling 

 allmenn politikk 

 allmenn interesse 
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Kanskje bør jeg nevne til slutt at, med litt hell, og så vidt jeg vet, er ikke disse 

uttrykkene å finne i noen IP eller IT lovgivning, men tolket i en sang med det navnet 

av PaulMcCartney (f.1942, og fortsatt med oss). Beklager at jeg er sååå 1970-tallet 

(spesielt en unnskyldning til Graeme Laurie). 
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