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Konferanser har alltid vært en viktig kilde til presentasjon av resultater og ny utvikling, og til utveksling av 
erfaringer og ideer. Så også innen online-feltet.

Helt fra starten på online-tiden, som vi i Norden regner fra slutten av 1960-tallet, har det vært holdt mange 
konferanser med interessante online-emner.  De viktigste i Norden blir nevnt i artikkelen her, videre noen 
europeiske og internasjonale konferanser med emner innen online-feltet.  Spesielle og sporadiske online-
konferanser og møter i de enkelte nordiske land er ikke tatt med.

Her er heller ikke tatt med konferanser innenfor online biblioteksystemer, ”digital libraries”, osv. Disse store 
emner har vært og blir behandlet ved mange store bibliotekkonferanser i alle de nordiske land og internasjonalt, 
men det fører for langt å omtale disse her.

Vi starter på den nordiske arena:

NORDFORSK, Nordiska samarbetsorganisationen för teknisk och vetenskaplig forskning, begynte allerede i 1953 å 
organisere nordiske dokumentasjonssymposier, altså lenge før online-tiden begynte.  Men fra 1970 var det de 
nordiske informasjons- og dokumentasjonskonferanser (Nord IoD) som overtok:

Nord IoD.

Nord IoD  er konferanser som arrangeres hvert 3.år i regi av de nordiske IoD- foreninger.  Disse er

DFID – Dansk Forening for Information og Dokumentation (Danish Association for Information and 
Documentation ). Før år 2000 var navnet Dansk Teknisk Litteraturselskab, DTL.

Tietoasiantuntijat ry, Finsk förening för informationsspecialister (The Society for Finnish Information Specialists) 
som tidligere het  Tietopalveluseura, Samfundet för Informationstjänst i Finland (Finnish Society for 
Information Services) 

NFF – Norsk Fagbibliotekforening (Norwegian Association for Academic and Special Libraries), - tidligere Norsk 
Dokumentasjonsgruppe, NDG, som i 1991 ble fusjonert med Norsk Fagbibliotekforening, NFF, og fi kk dette 
navn.

       
TLS – Svensk förening för informationsspecialister (Swedish Association for Information Specialists), - før 2002 var 

navnet Tekniska Litteratursällskapet, TLS,  (The Swedish Society for Technical Documentation), men akronymet 
TLS ble beholdt. 

Det har altså vært navneendringer i alle disse fi re informasjons- og dokumentasjons-foreninger/litteraturselskaper 
i de seneste årene.

Etter hvert kom også den islandske IoD-foreningen med i samarbeidet, - første gang ved Nord IoD i København i 
1976:

IARL – Icelandic Association of Research Libraries, som den gang het Dokumentationsgruppen i Island, DI.

Det var imidlertid NDG som utviklet ideen om Nord IoD konferansene med invitasjon til sine nordiske 
søsterorganisasjoner for et 3 dagers møte, Nordisk Dokumentasjonsmøte, i april 1970 i Kristiansand, Norge.  
Hensikten var å diskutere og bidra til utvikling og styrking av IoD-mulighetene i Norden gjennom et effektivt 
samarbeide. Dokumentasjonsmetoder, edb-systemer, tesauri, bibliotektjenester og opplæring, nye hjelpemidler 
og verktøy i dokumentasjonsarbeid var av felles interesse. Online-feltet kom med helt fra starten. Senere ble disse 
konferanser arrangert hvert 3. år og går fremdeles på omgang mellom de nordiske land, med en av de nordiske 
IoD-organisasjonene, eller tekniske litteraturselskaper som de den gang ble kalt, som vert og de andre som 
medarrangører.  Island kom, som nevnt ovenfor, også med, ved en nyopprettet dokumentasjonsgruppe, første 

gang ved Nord IoD 3 i København. 
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NORDINFO har fra opprettelsen i 1977 støttet de nordiske IoD-konferansene, både gjennom betydelige 
økonomiske bidrag og annen oppmuntring.  Det samme var tilfelle med NORDDOK før NORDINFO ble opprettet, 
og uten denne støtte ville det vært vanskelig, om ikke umulig, å arrangere disse konferansene.

Allerede ved den første konferansen i 1970, med drøyt 100 deltakere, ble det gitt omfattende nasjonale oversikter 
over dagens situasjon og utviklingsplaner, og presentasjoner av edb-tjenester i de enkelte nordiske land og fra 
internasjonale organisasjoner (1,2).  NASA’s online system RECON med en halv million referanser ble beskrevet, 
men de fl este edb-tjenester gikk den gang som retrospektive batch-søkinger og SDI-tjenester.  Slike tjenester var 
kjent allerede fra tidlig på 1960-tallet, - en av de første artikler om SDI (Selective Dissemination of Information) 
var skrevet av IBM-ansatte H.P.Luhn i 1961 (3) ifølge (4).

Den andre Nord IoD-konferansen ble arrangert i Finland i juni 1973 i Otnäs ved Helsingfors.  Et hovedtema for 
konferansen var denne gang evaluering av IoD-tjenester, med særlig utgangspunkt i NORDFORSK sin utredning 
om evaluering av IoD-tjenester (5). 

Den tredje ble arrangert i Lyngby/København i juni 1976. Tema var denne gang om informasjonstjenestene og 
brukernes behov (6). Konferansen ga omfattende presentasjoner av informasjonsnett. Både Scannet, Euronet, 
Unisist-nett og andre nett ble beskrevet. Videre var online- og SDI-tjenester svært aktuelle tema, nå var slike 
tjenester kommet for fullt.  Industriens informasjonsbehov og –problemer i relasjon til tjenestene var også 
debattert.  Det ble denne gang, som ved den første Nord IoD, arrangert en egen faggruppedag innen bygg, 
elektro, kjemi, maskin, og innen IT, heri bl.a. om brukervennlig informasjon, og om brukergrensesnitt.

Nord IoD 4 ble arrangert i Uppsala i juni 1979 med tittel “Informationsförsörjning inför 1980-talet” (7).  Også 
denne gang ble det redegjort for mange databaser og samarbeidsprosjekter. Den første oversikt i NORDINFO-
regi over databaser i de nordiske land ble presentert her (8).  Mange databaser var den gang på begynnerstadiet, 
men innsamlingen av materiale i de nordiske land  resulterte i NORDINFO-publikation nr.1. Et annet foredrag ved 
konferansen var forøvrig: ”Do on-line systems have a future?”

Nå hadde fi re land vært vertskap for konferansen etter tur, Island var ikke arrangør i denne omgang.  En ny 
“runde” startet i Trondheim i juni 1982.  Her ble det også arrangert en utstilling i tilknytning til konferansen, - det 
ble regel ved de senere konferanser.  Elin Törnudd uttalte senere (9) at ”utställningen var rekordstor” i Trondheim.

Nord IoD fortsatte deretter på omgang  i de andre nordiske land.  Ved den 7. konferansen i Århus i 1989 ga Elin 
Törnudd en oversikt over de nordiske dokumentasjonsmøter i foreningenes regi i sitt foredrag “Hur långt har 
vi kommit sedan de första nordiska IoD symposierna?” (9).  Og konferansene fortsatte i de nordiske land etter 
tur.  Island kom også med som arrangør nå:  Den 11. Nord IoD-konferanse ”Spring for Information” ble arrangert 
i Reykjavik i 2001.  Det var altså første gang i Island, og Nord IoD fortsetter med nr.12 i Ålborg, Danmark i 
september 2004 med tittel ”Knowledge and Change”.

I Nord IoD-konferansene var som nevnt edb-systemer og informasjonssøking en viktig del av innholdet fra 
begynnelsen av.  Likevel ble det ganske snart arrangert egne ”online interessemøter” eller en egen “onlinedag” i 
tilknytning til konferansene, etter hvert som online brukergrupper ble opprettet i hvert enkelt land. I tilknytning 
til Nord IoD 5 i Trondheim ble det for første gang arrangert en slik onlinedag.  Her var SCANNET et populært 
diskusjonstema, og det nye kontoret Dansk Diane Center ble presentert.  Ved den 6. Nord IoD i Helsingfors i 
1985 ble det arrangert en online-anvenderkveld hvor et hundretalls online-brukere møtte opp.  Det ble der 
gitt presentasjoner av online-aktiviteter i hvert enkelt land, og den nye SCANNET-koordinator Elisabet Mickos 
orienterte om SCANNET sine planer, og om databasene i de nordiske land.  De ca. 200 online databaser i de fi re 
landene er svært ulike, i språk (ikke bare engelsk), søkespråk, telekommunikasjonstilknytning osv.  20 forskjellige 
søkespråk må læres om en skal bruke alle de 200 databasene som tilbys online, samtidig som en må kjenne 
oppkoplingen mot et 30-talls forskjellige SCANNET-verter.  Her var det mye å diskutere!

Etter hvert ble det slutt med egne online-dager og –arrangementer ved Nord IoD-konferansene,  man besluttet at 
alt om online heretter skulle inngå i den ordinære konferansen.

EUSIDIC-konferansene.

Foreningen European Association of Scientifi c Information Dissemination Centres, EUSIDIC, ble etablert i april 1970 
av en liten gruppe organisasjoner som arbeidet med IoD-tjenester, særlig magnetbåndtjenester.  Grunnleggerne 
var fra institusjoner (spesielt innen kjemi) i Storbritannia, Sverige, Danmark, Frankrike og Nederland, foruten 
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fra de to store internasjonale kjemiske selskaper Shell og Unilever. Nordiske  land var altså blant grunnleggerne 
av EUSIDIC, som skulle være et uavhengig forum og en kommunikasjonskanal for spesialister innen alle typer 
informasjonsindustri.  Særlig for produsenter og tjenestetilbydere av magnetbåndtjenester, altså av informasjon 
i e-format, - etterhvert også en forening for informasjonsmeglere og brukere av informasjonstjenester.  EUSIDIC 
hadde helt fra starten nære forbindelser til ASIDIC (American Association of Scientifi c Information Dissemination 
Centers). 

Medlemskap i EUSIDIC var enten Full eller Associate Membership, - institusjoner kunne være medlemmer, ikke 
enkeltpersoner. DTB(Danmarks Tekniske Bibliotek) i Danmark, BMDC (Biomedicinska dokumentationscentralen) 
ved Karolinska Institutet og KTHB i Sverige var blant de første 8 med fullt medlemskap, ifølge NEWSIDIC, 
Information bulletin of EUSIDIC, (10).  Men allerede i 1972 var både HUT Library (Helsinki University of Technoly) i 
Finland og NSI (Norsk Senter for Informatikk) samt NTHB i Norge blitt associate members (11).  Etter hvert var det 
ialt 25-30 nordiske medlemsorganisasjoner i EUSIDIC.

I.Berg Hansen og H.Skov fra DTB, og A. Kallner fra BMDC var mye med i  EUSIDIC fra starten, men også S.Laitinen 
fra HUT Library, B.Tell fra KTHB og P.Svare fra Datacentralen i København var nordiske bidragsytere om elektronisk 
informasjon ved det første EUSIDIC høstmøte som ble arrangert i Frankfurt am Main i november 1970 (10). 
EUSIDIC har siden holdt årlige høstkonferanser, - alltid med fl ere nordiske foredragsholdere og deltakere.  I alle de 
første år var databaser og -tjenester, samt opplæring i og bruk av dem, de mest sentrale tema på konferansene.  
Her ble nyheter presentert av spesialister, og det var alltid satt av god tid til diskusjoner, noe som gjorde disse 
møter ekstra verdifulle.  EUSIDIC Annual conferences ble av den grunn velkjente i informasjonsverdenen som en 
god samlingsplass for både brukere og produsenter av IoD-tjenester. Konferansen har vært arrangert i alle de fi re 
nordiske land som hadde medlemmer i foreningen. 

En må kunne si at EUSIDIC i alle år har vært en forening som har arbeidet svært aktivt for sine medlemmer og 
for hele online-feltet. EUSIDIC-konferansene arrangeres fortsatt, the Annual Conference arrangeres hver høst.  
Og som nevnt ovenfor, det var alltid interessante konferanser med god tid til diskusjoner innen hvert emne. 
Spesialseminarer ble også arrangert som del av konferansene.  Ved 25-års jubileet i 1995 ble høstkonferansen 
holdt i Nederland, - det land hvor EUSIDIC også ble grunnlagt. Tema var denne gang ”Evolving or Revolving: 25 
years of Electronic Information” Ved konferansemiddagen fi kk alle grunnleggerne av EUSIDIC en utmerkelse for 
sitt arbeid.  I NEWSIDIC (12) ser vi at Göran Falkenberg, mangeårig styremedlem og formann i EUSIDIC, mottar 
”a founder Members’ gift” på vegne av Karolinska Institutet (tidl.BMDC).  Vi ser videre i bladet at ved samme 
anledning mottar Lilianna Kanafarski fra KTHB prisen som ”The EUSIDIC Information Personality of 1995” (12).  
Og en førstegangsdeltaker uttrykte den gang om EUSIDIC-konferansen: ”Are they always this good?”  Det må 
for øvrig nevnes at Sauli Laitinen fra VTT, Finland, i 1994 mottok den samme utmerkelse, EUSIDIC Information 
Personality of 1994 (13).  Sauli Laitinen skrev forøvrig en artikkel om EUSIDICs første 25 år (14).

EUSIDIC ble tidlig en aktør ved utstillingen under IOLIM (se konferansen nedenfor), og hadde stand på utstillingen 
fra 1978, samtidig som foreningen i fl ere år inviterte medlemmer og andre interesserte til EUSIDIC Breakfast en 
tidlig IOLIM-morgen.

EUSIDIC endret i 1977 sitt fulle navn til European Association of Information Services, men beholdt sitt akronym. 
En noe bredere medlemsmasse fant da interesse i konferansene og annen aktivitet i foreningen.  EUSIDIC har 
utgitt medlemsbladet NEWSIDIC siden starten i 1970 (Information bulletin of EUSIDIC, fra 1978 Newsletter of 
the European Association of Information Services).  Dette nyhetsbladet har hatt mye informasjon om databaser 
og nettverk, og var en viktig kilde til å holde seg ajour i de tidlige år av online-alderen. I mai 1986 var Göran 
Falkenberg fra Karolinska Institutet gjesteredaktør, og bladet, nr. 77, hadde da beskrivelser av mange nordiske 
databaser. I oktober 1987 var Marie Wallin fra KTHB gjesteredaktør, og i 1988, nr. 88, hadde Finland denne rolle, 
da var Helena Basilier og Sauli Laitinen gjesteredaktører.  Bladet var da for en stor del viet informasjonssystemer/-
aktiviteter i Norden.

 
EUSIDIC opprettet i de første år diverse Working Groups, hvor Anders Kallner fra BMDC ble leder for WG/E: 
Coverage and overlap of data bases (15).
EUSIREF var  en annen Working Group, - et nettverk opprettet i 1976 med en representant fra hvert medlemsland 
for å ta seg av “referral activities”, altså en av den tidens ”spørretjenester” (16). Fire nordiske land var med i 
EUSIREF fra starten, og R.Hjerppe fra KTHB og andre fra Norden hadde formannsverv i denne gruppe.

I 1977/78 opprettet EUSIDIC en ny arbeidsgruppe, Online working group. Det ble på den tiden dannet Online-
brukergrupper i fl ere land, i Nederland var det opprettet en “online user group” med 100 medlemmer hvorav 
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90 var folk som jobbet direkte med online-søking.  EUSIDIC-gruppen ble meget populær, og de nordiske land var 
med.  Den ble etter hvert kalt Working group of National Online User Groups.  Interessen for databaser og online 
søking var stor, og EUSIDICs gruppe møttes i fl ere år i forbindelse med de årlige EUSIDIC-konferanser, og EUSIDIC 
ble også basen for EUROLUG, som beskrives i et annet paper i denne bok.

Databaseguiden ”Databases in Europe” ble utgitt av EUSIDIC første gang i 1975, fra 1978 med tittel ”EUSIDIC 
Database Guide”. Nye utgaver viste økende antall databaser og andre opplysninger, både i 1980- og 1983-
utgavene. Guiden viste at antall databaser/-banker var økt fra 386 i 1975- til 1280 i 1980- og 1845 i 1983-utgaven, 
mens antall tilbydere, nett og meglere (originators/operators) var økt fra 284 i 1975- til  859 i 1980- og hele 983 i 
1983-utgaven. ”Databases in Europe” ble i 1977  lagt online hos databaseverten ESA-RECON (senere ESA-IRS).

EUSIDIC publiserte på 1980-tallet fl ere Guidelines og Codes of Practice, bl.a. innen emner som Billing for 
Information, Downloading, Telecommunications, Database and Databank Producers and Host Services, Electronic 
Mail, Information Brokers og End Users.

EUSIDIC/EUROLUG stod i en årrekke for såkalte Monitoring Weeks, - først undersøkelser i EUROLUG-landene 
om telekommunikasjonen for databasesøking, - en testuke hvert år 1986-1993, hvor målet var å kontrollere de 
offentlige datanett til databasesøking, og se hvor godt disse nett formidler tjenestene sine.  PTT, telelinjene, var 
blitt så gode ifølge 1993-undersøkelsen, at en valgte å avslutte undersøkelsene etter dette år. Sluttrapporten er 
(17). EUSIDIC/EUROLUG valgte istedet tilsvarende undersøkelser i 1995-97 når det gjaldt ”document delivery”.  De 
nordiske land med Online-grupper deltok alle i disse undersøkelsene. Televerkene våre, PTT, var meget interessert 
i reultatene av dem!
Den svenske Online-gruppen mottok etter en av disse Monitoring Weeks premien på 12 fl asker champagne fra 
British Telecom for sin innsats!  Tidskrift för Dokumentation rapporterte om hendelsen med et bilde av Lilianna 
Kanafarski sittende med fl askene rundt seg (18)  Mere om Monitoring Weeks fi nnes i artikkelen om Online user 
groups i denne bok.  

I tillegg til de årlige høstkonferanser arrangerer EUSIDIC møter og workshops  Hver vår er det Spring Meeting 
og seminarer viet spesielle, aktuelle emner innen informasjonsfeltet.  Men det var særlig i de to første tiår at 
aktiviteten var stor innen online-feltet.  Det var et nytt, stort fagfelt. Senere har fl ere emner og aktører kommet 
med, i en forening som fremdeles er meget aktiv.

International Online Information Meeting (IOLIM).

Det store gjennombrudd med konferanser innen databaser og hele online-feltet kom med de årlige konferanser 
i London 3 dager i desember, International Online Information Meeting.  IOLIM har helt fra begynnelsen i 1977 
vært den konferanse som best har presentert nyheter og utvikling på online-feltet, så det var hit online-brukere 
og -produsenter ønsket å komme, og slik er det fremdeles!  IOLIM har i alle år mestret å få med nyhetene innen 
de forskjellige sider av informasjonsfeltet.  IOLIM har i alle år hatt mange nordiske deltakere og foredragsholdere. 
En svært sentral konferanse innen online-feltet.

Den første, 1st On-Line Information Meeting, ble arrangert 13.-15.desember 1977, med ca. 400 deltakere fra 23 
land, 31 foredragsholdere og 13 utstillere, - små tall i forhold til antall foredragsholdere og utstillingsstander 
i dag.  En utstilling har i alle år  vært en viktig del av arrangementet i London, det samme gjelder 
produktpresentasjoner, som har fått en viktig plass ved siden av selve konferansen.  Leverandører har alltid vært 
tilstede for å presentere sine produkter best mulig!

Den første  IOLIM ble holdt på Tara Hotel, arrangør var ”On-Line Review, The International journal of on-line 
information systems”.  Legg merke til skrivemåten, on-line ble skrevet i to ord på den tiden.  Dette ble endret 
til online allerede året etter, både i konferansenavnet og i tidsskrifttittelen,  ON er jo stopp-ord ved søking i de  
fl este databaser! 

Konferansen og utstillingen i 1977 ga en gigantisk presentasjon av nevnte felt, - syntes vi den gang -,  i hovedsak 
om databaser og –banker, datamaskiner og søking, kommunikasjon og nettverk, terminaler, lagringsmuligheter 
og –media, samt forskning innen BDI-feltet.  Også politiske, juridiske, psykologiske og andre ikke-tekniske faktorer 
ble berørt, ja alt en kunne tenke seg når det gjaldt online-feltet. Det var meget imponerende!  Dr. Martha 
E.Williams, også på den tid en guru innen databasefeltet, holdt en ”keynote address” om databaser og fremtiden 
og også andre ga sitt syn på fremtiden, - men ingen kunne på den tid spå web-utviklingen!  Ikke en gang pc-er ble 
omtalt da, det var før pc-tiden.
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Det viste seg å være et stort behov for slike møter/konferanser.  Neste år ble IOLIM holdt i Commonwealth 
Institute i London i desember, arrangør var som i fjor tidsskriftet ”On-line Review”, som nå hadde endret navn 
til ”Online Review, the International journal of online and teletext information systems”. Og teletext/viewdata 
var nå kommet med, men også mye om ”searching online” og ”user education”.  Den tredje IOLIM-konferanse 
ble arrangert på Cunard Hotel på Hammersmith.  Her ble konferansen holdt i noen år nå (hotellnavnet ble 
endret til Novotel), - etter hvert utvidet med telt for å øke utstillingsarealet -, før Olympia ble konferanse- og 
utstillingsarena fra 1988-. Nå var det Learned Information som stod som organisator, dette fi rma var også utgiver 
av Online Review som de første år stod som IOLIM-arrangør.  IOLIM har nå vært arrangert i mer enn 25 år (25th 
i 2001), og fremdeles er dette en attraktiv konferanse, selv om deltakerantallet nok har gått noe ned de siste 
år. Her foregår det mye hele uken.  Det er ikke bare konferansen og utstillingen med produktpresentasjoner.  I 
dagene før og etter IOLIM-arrangementet er det seminarer og workshops – og mye annet frister også i London!   

IOLIM har i alle år hatt fl ere nordiske papers og nordiske utstillere, og for all del mange nordiske deltakere, ca. 
10-15 %. Det har vært forsøkt å arrangere en egen sesjon for nordiske IOLIM-deltakere, men dette arrangement 
har ikke fått oppslutning før i 2003, da Even Flood fra Norsk Diane Senter/ABM-utvikling i Norge stod for et 
slikt arrangement.  Den britiske online-gruppen, UKOLUG, hadde i mange år et eget arrangement ved IOLIM, 
”UKOLUG Annual Lecture”.

Det kan nevnes at Lars Klasén i fl ere år skrev oppsummering fra IOLIM i Tidskrift för Dokumentation, og Helge 
Clausen/Irene Wormell utga en bibliometrisk analyse av IOLIM 1977-1999 (19,20).  Konferansen har i de senere år 
blitt kalt bare ”Online Information”, men likevel beholdt akronymet IOLIM.  Even Flood fra Norsk Diane Senter 
ga i tidsskriftet Information World Review, oktober 2000, s.22, en ”user guide” til Online Information, hvordan 
en forbereder seg, er selektiv i hva en hører på/ser på, og hvordan en kan bruke både utstillingen og satellitt-
arrangementene til å skaffe seg den beste informasjon og på alle måter få mest mulig ut av den travle London-
uken.  Han har i en årrekke skrevet om IOLIM-konferansene i ”Synopsis”, tidsskriftet fra RBT/Riksbibliotektjenesten 
som ble avsluttet med 34.årgang i 2003.  Den siste rapport der var fra IOLIM 2002 (21).

I USA ble det arrangert konferanser tilsvarende IOLIM hvert år fra 1980: National Online Meeting.  Men disse 
konferanser sluttet i 2003 – var det slutten på en æra, -  Online-alderen?

Internet Librarian International.

På midten av nittitallet kom internett som en revolusjon innen telekommunikasjon og online søking.  Internett og 
web ble betydelige emner for IOLIM, men fra 1999 har det i tillegg vært holdt egne årlige konferanser i England: 
Internet Librarian International (ILI), med Information Today som arrangør.  Interessant at det kom en konferanse 
innen dette så viktige felt innenfor online og informasjonssøking. Konferansene, som på langt nær er så store og 
kjente som IOLIM, har vært holdt i London i mars/april, bortsett fra  2003-konferansen, da den 5. Internet Librarian 
International ble arrangert i Birmingham.  Arrangementet er som ved IOLIM, med parallelle sesjoner, utstilling og 
workshops, men i mindre målestokk.  Også her er nordiske deltakere med, og også nordiske foredragsholdere. 
Internet og webdatabaser er jo blitt en del av hverdagen innen dette feltet vårt, ja de har overtatt mye av online-
søkingen.  Den 6. Internet Librarian International-konferansen blir igjen arrangert i London, denne gang i oktober 
2004.

Infobase.

Denne ”Internationale Messe für Information und Kommunikation” – International Fair for Information 
and Communication, arrangeres i Frankfurt 3 dager i april eller mai hvert år, første gang i 1985.  Infobase 
holdes i tilknytning til Spring conference of the Online user group of the German Society for Documentation 
(Deutsche Gesellschaft für Documentation DGD, som nå har endret navn til Deutsche Gesellschaft für 
Informationswissenschaft und Informationspraxis DGI  (2000)) med mange foredragsholdere og workshops.  
DGD (senere DGI) –Online-Tagung har vært arrangert årlig siden 1978, og fra 1985 parallelt med Infobase.  
Arrangementet har for det meste vært tyskspråklig og har aldri hatt så mange nordiske deltakere som IOLIM, men 
de har hatt fl ere nordiske foredragsholdere, og nordiske databaser, systemer og aktiviteter er blitt presentert der.  
Men IOLIM har alltid vært en mere populær konferanse for Norden.
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European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) - konferansene.

Denne forening, EAHIL, har siden 1986 organisert European conferences of Medical and Health 
Libraries annethvert år.  Dette er store konferanser, med utstillinger som ved IOLIM, innenfor det 
biomedisinske informasjonsfeltet.  Dette har i alle år vært meget viktige konferanser med mange nordiske 
informasjonsspesialister blant både deltakere og foredragsholdere, i styret og som arrangør.  Foreningen 
arrangerer også workshops, gjerne i årene mellom konferansene.  Et viktig samlingssted for medisinske 
informasjonsspesialister.  

På den nordiske arena kom det etter hvert også fl ere konferanser:

Databas.

Databas startet som en konferanse i 1986, Databas 86, som så skulle holdes annethvert år i utkanten av Stockholm.  
Den tok sikte på å være den største fagmesse i Norden for databaser, og behandlet alle sider av online-arbeidet, 
med spesielt hensyn til det nordiske markedet, og med foredragsholdere fra hele Norden, og også kapasiteter 
utenfra.  Den andre konferanse, Databas 88,  inkluderte både konferanse med fl ere parallelle sesjoner, utstilling 
og fl ere samtidige spesialseminarer, slik som IOLIM i London er lagt opp, med mer enn 800 deltakere og mer enn 
3000 besøkende på utstillingen., nesten like mange som på utstillingen i London! Blant emnene kunne en fi nne 
bruk av kunnskapsteknologi i søking i databaser, et eget verksted om bruk av PC i online-arbeid, databaser med 
ikkelatinske alfabet, spesielt japanske og russiske databaser (ved henholdsvis Esko Aho/Jon Sigurdson og Sauli 
Laitinen), CD-ROM-databaser, osv.  Et problem kom frem ved konferansen, og også ved IOLIM:  Det er egentlig 
få som bruker online databaser, færre enn en hadde ventet, og det er få som tjener penger på online.  Derfor: 
Sluttbrukeren til terminalen – for å få fl ere brukere.

En database hadde premiere på Databas 88, nemlig SCANNET Databaseguide, som foreløpig var online hos NSI i 
Norge.  SCANNET hadde for øvrig et fl ott stand på denne messen, med i alt 12 databaseverter fra Norden.

Dessverre ble det ingen fortsettelse etter Databas 88, ikke før en fi kk Online Information Scandinavia (OIS) i 1998.  
Bak dette arrangement stod Learned Information Europe, og arrangementet liknet på det godt innarbeidete 
IOLIM.

OIS fortsatte også i 1999, med mange interessante foredrag. Elisabet Mickos har beskrevet Databas-

konferansene i Nordinfo-Nytt (22,23).

Oslo Online.

Axess Information Services, som etterhvert kalte seg Axess A/S, startet i 1985 opp som den første kommersielle 
“information broker” i Norge.  De arrangerte konferansen Oslo Online fra 1986- .  Dette var, etter forholdene, et 
stort 2-dagers arrangement hver vår, beregnet på hele Norden.   Oslo Online utgjorde bare en liten del av online-
aktiviteten hos Axess.  Selskapet fi kk tidlig nordiske rettigheter til det verdensomspennende digitale nettet ISPA-
net, og hadde rettigheter til sentrale databaser i Europa og USA.  Det kom som ”et friskt pust” inn i den norske 
online-verdenen, hvor vi tidligere hadde hatt fl est online-aktiviteter innen universitet- og høgskolesektoren, 
sykehus og i mindre grad innen næringslivet.

Oslo Online ble lagt opp etter mal som IOLIM, med en sentral utstilling og konferanse med diverse seminarer og 
paneldebatter.  I utstillingsdelen var de fl este nordiske og mange europeiske og amerikanske databasetjenester 
representert, videre ulike databasesystemer og kommunikasjonsløsninger. DIALOG, SCANNET, EU med sine 
databaser, Televerket, Reuters, IBM, storbankene, og fl ere, har alle vært tilstede ved Oslo Online og gitt 
produktpresentasjoner.  I 5 år holdt Norsk Diane Senter introduksjonsseminar om databasesøking ved disse 
arrangement.  Senteret stod også for et ”Beginner’s Corner” på messen, for generell rådgivning om bruk av 
informasjonsdatabaser, online databaser.

I 1987 startet Axess tidsskriftet Norsk Online, med aktuell informasjon om alle typer nasjonale og internasjonale 
databaser, markeder osv. I 1989 skiftet tidsskriftet navn til Nordisk Online, det var naturlig for hele det nordiske 
markedet ble belyst.  Men allerede i 1990 gikk tidsskriftet inn.

Oslo Online ble kalt Oslo Online 86 til og med Oslo Online 93, fra 1992 med Norsk Online Forening, NOF, som 
arrangør etter at Axess-fi rmaet ble solgt. Fra 1994 var Norsk Telebrukerforening, NORTEB, medarrangør og 
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arrangementet ble kalt Oslo Online & Telecom i 94 og 95.  Etter hvert ble det mer og mer tele og mindre online, 
og Norsk Tele- og Informasjonsbrukerforening, NORTIB, (sammenslutning av NOF og NORTEB) hadde ansvaret 
for Tele & Oslo Online 96 og 97, og Online@Tele 98 ble arrangert med tittel ”Forretningsmessig bruk av digitale 
tjenester”.  Selve online-konseptet slik vi kjente det fra starten  av,  forsvant.  NORTIB-konferansene arrangeres 
fremdeles.

Norsk Online Forening opprettet i 1988 en hederspris, Det Gyldne Modem, som ble utdelt til en person eller 
bedrift som hadde utmerket seg innen online-relatert virksomhet og  informasjonsfeltet.  Prisen ble utdelt på Oslo 
Online-konferansene og bestod av et forgyldt modem, samt diplom.  Den første hederspris i 1988 ble tildelt Tove 
Molvig ved Riksbibliotektjenesten for hennes engasjement innen database- og online-feltet.

Et tilsvarende arrangement ble holdt i Sverige og Danmark i et par år.  Stockholm Online 89 ble planlagt av Axess, 
men arrangert av Esselte Info, som  stod for det meste av markedsføringen og hadde overtatt Axess i 1989.  Esselte 
hadde på det tidspunkt også overtatt DataArkiv i Sverige, som hadde kontrakt med Dialog om å representere 
denne tjeneste i de nordiske land. Konferansen ble holdt i Berns salonger i Stockholm 5.-6.oktober 89 med to 
fi nske deltakere, tre fra Danmark, ti fra Norge og 56 fra Sverige.

I 1990 ble en tilsvarende konferanse arrangert i København av Axess (Esselte) i samarbeid med DataArkiv/
Dialog i Danmark.  Konferansen ble kalt København Online 90 – Electronic info, en minimesse og seminarer.  
Arrangementet gikk også denne gang over to dager, den første dagen var et spesialseminar om elektronisk 
informasjon og onlinetjenester, den andre dagen bestod utelukkende av Dialog Update for skandinaviske Dialog-
brukere.  København Online 90 hadde 56 deltakere, hvorav 6 kom fra Sverige og 3 fra Norge.  Utstillingen gikk 
over begge dagene.

Det ble ikke holdt tilsvarende arrangementer senere.  

Konferenser i Finland

(skrivet av Elisabet Mickos)

I Helsingfors har c sedan 1973 årligen anordnat Dagar för informationstjänster med utställning och föredrag. 
T.o.m. år 1981 hette de Informatiikkapäivät (Dagar för Informatik). De arrangerades på olika orter i Finland  
såsom Willmanstrand, Åbo, Helsingfors och Björneborg och bestod av föredrag under 2 dagar av både inhemska 
och utländska experter samt besök på någon informationstjänst inom industrin.Utställare var både inhemska 
och internationella databasproducenter,online-och bibliotekssystem. Deltatagarantalet varieradede första åren 
mellan 70 och 100 personer. 1982 bytte man namnet till Tietopalvelupäivät (Dagar för informationstjänster), 
vilka anordnades i något större utsträckning främst i Helsingfors i Finlandiahusets kammarmusiksal och 
senare ute i Otnäs i Dipoli. På 90-talet började föreningen samabeta med andra intressenter och då uppstod 
Tietomessut (Informationsmässan), som arrangerades i Wanha Satama (Gamla Hamnen) i Skatudden i Helsingfors, 
med ett brett utbud av föredrag och utställare under 2 dagar. År 2003 övergick man till en dags Tietopäivät 
(Informationsdagar), som arrangeras av Finsk förening för informationsspecialister. Tietopäivät utvecklades till ett 
2 dagars evenemang och arrangeras fortlöpande.

Annet.

Ved siden av de forskjellige nordiske/nasjonale konferanser hadde de forskjellige lands televerker i større og 
mindre omfang tilbud om online arrangementer, - disse skulle gjøre oppmerksom på kommunikasjonssiden 
av online-feltet og tiltrekke mer trafi kk, dvs få fl ere til å bli online-brukere og i større omfang.  Det har også 
vært stor aktivitet siden starten av online-tiden i hvert land med mer lokale konferanser og opplæring, i regi av 
bibliotek og bibliotekforeninger, men disse er ikke tatt med her.

Det har selvsagt vært arrangert, og arrangeres fremdeles, mange fl ere interessante konferanser og  møter 
om databaser og online-søking. både nasjonale, nordiske og internasjonale, ofte emnespesifi kke som for 
eksempel International Chemical Information Conference, som har vært arrangert årlig siden 1989, videre 
innenfor patentsøking,  arkitektur og andre emner.  Men etter hvert overtar databasene på web for de som var 
tilgjengelige på 70, 80 og 90-tallet, selv om innholdet i databasene er det samme.
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