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Takk til Karin fra redaksjonen
I dette nummeret av Barn ønsker redaksjonen
å takke av vår kjære redaksjonssekretær, Karin
Ekberg. Karin har vært involvert i redaksjonsarbeidet med Barn siden hennes oppstart ved
Norsk senter for barneforskning i 1987. I over
tre tiår har Karin bidratt til at Barn har vært et
akademisk tidsskrift av høy kvalitet og aktualitet innenfor barne- og barndomsforskningen
i Norge og Norden. I løpet av hennes tid har
tidsskriftet skiftet både redaktører og redaksjoner, utvidet sin geografiske profil og leserskare
fra Norge til Norden, og gått fra å kun være et
papirtrykt tidsskrift til å være elektronisk tilgjengelig. Karin har i så måte vært bærebjelken
i tidsskriftet, og sørget for både kontinuitet og
nytenkning.

ser, og forståelsesfull når ting tar tid med travle
redaktører. Karin har et spesielt håndlag med
medmennesker, og våre nordiske forfattere og
fagfeller har blitt ivaretatt på en personlig og
profesjonell måte gjennom årenes løp. Vi har
høstet godt av hennes nettverk av anerkjente
så vel som fremadstormende barne- og barndomsforskere i Norge, Norden og verden for
øvrig. Videre har Karins skandinaviske språkøre,
øye for detaljer og teft for korrektur og rettskriving vært uvurderlig i redaksjonsarbeidet. Karin
har også vært en kollega med godt humør og
glimt i øyet, med en genuin sans for kultur og
gode reiseskildringer. Hennes varme personlighet har derfor ikke bare gjort redaksjonsarbeidet lettere, men også triveligere.

Karin har hatt en nøkkelrolle i redaksjonsarbeidet i Barn. Hennes arbeid har ikke bare betydd
mye for tidsskriftet, men også for alle oss som
har vært involvert i det gjennom årene, som redaktører, forfattere og fagfeller. Karin har vist
pedagogisk innsikt samt stor tålmodighet når
hun har lært opp redaksjonsmedlemmer, en
etter en, og forklart rutiner som for henne har
vært selvfølgelige. Så også i høst da hun har lært
opp ny redaksjonssekretær. Hun har alltid vært
omtenksom og omsorgsfull i sine henvendel-

Vi ønsker Karin alt godt for pensjonisttilværelsen, og håper at hun nyter livet med deilig mat,
godt lesestoff, fine filmopplevelser, og spennende reiser i årene som kommer.
Vennlig hilsen redaksjonen.
Marit Ursin, Ida Marie Lyså, Crisstina Munck,
Karin Zetterqvist Nelson og Ragnhild Berge.
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Hilsen fra tidligere redaktører:
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
skulle sommeren 1987 arrangere sin første
store internasjonale konferanse – «Growing
into a modern world». Vi trengte i den
forbindelse en språkdyktig medarbeider
som kunne være med på planlegging og
gjennomføring av konferansen. Vi tok kontakt
med arbeidsformidlingen i Trondheim og fikk
kontakt med ei blid dansk jente som ved siden
av noen timer som fransklærer i byen ønsket
mer arbeid. Karin Ekberg kom og vant oss raskt
med sin blide dansk og sin profesjonalitet. Hun
passet perfekt til vår konferanse. Tidsskriftet
Barn hadde sin første årgang i 1983 og hadde
hele tiden blitt drevet som en dugnad i senterets sekretariat. Vi så behovet for en medarbeider med særlig ansvar for tidsskriftets
redaksjon. En stilling ble utlyst og vi hadde et
sterkt ønske om at Karin skulle søke. Hun fikk
stillingen og vårt tidsskrift var i trygge hender.
Barn ble de første årene trykket lokalt og distribuert gjennom dugnad på senteret. Karin
styrte arbeidet også med kontakt med abonnenter og artikkelforfattere.
Karin arbeidet ikke bare med Barn, hun fikk
med sin språkmektighet ansvar for mye av
den omfattende internasjonale satsingen ved
NOSEB. Hun gjorde også der en imponerende
innsats. Det var derfor mer enn naturlig at
Karin i 1992 også ble med i forberedelsene
til NOSEBs neste store satsing – konferansen
«Children at Risk» som ble arrangert i Bergen
og, dels som et resultat av konferansearbeidet,
forberedelsene til tidsskriftet Childhood. Her
ble Karin fra første stund sentral i redaksjonen
og deltok i forhandlinger med Munksgaard
forlag i København og senere Sage i London.
Hennes erfaring som redaksjonssekretær
i Barn kom til god nytte. Det hører med til
historien at Karin Ekberg ikke bare redigerte

tidsskriftene Barn og Childhood, men også
bindsterke proceedings fra NOSEBs store konferanser og utallige rapporter fra prosjekter
og mindre seminarer. Alt dette med Karins
gode språkøre og petimetersans for ryddighet
og detaljer. Det kunne i disse årene være ekstremt hektisk, men Karin styrte redaksjonsarbeidet med humør, myndighet og ro. Vi kunne
ikke fått en bedre medarbeider.
Da Norsk senter for barneforskning i 1999 ble
innlemmet i NTNU, som et eget institutt under
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, ble den faglige virksomheten noe utvidet, til også å omfatte undervisning. Etterhvert
ble det internasjonale masterprogrammet;
Childhood Studies etablert, og senere også
Phd programmet i tverrfaglig barneforskning.
Tidsskriftene Barn og Childhood representerte viktige byggesteiner i det internasjonale
forskningssamarbeidet, og ble nyttige ikke
bare for forskere, men også for studenter og
stipendiater. Karin fortsatte sitt viktige arbeid
med tidsskriftene, og bidro som før til at seminarer og konferanser ble planlagt og gjennomført på en vellykket måte. Karin representerte
også kontinuitet, både med hensyn til senterets og tidsskriftenes historie, under skiftende
ledere og redaktører som alltid kunne stole på
Karins store profesjonalitet og lojalitet. Karin
deltok aktivt med i diskusjonen og endringen
av Barn til et nordisk tidsskrift, med en nordisk redaksjon. Vi bestemte også at tidsskriftet
skulle knyttes til fagfellevurdering, samtidig
som vi beholdt muligheten for bidragsytere
til å publisere artikler uten en slik vurdering.
Karin var alltid engasjert og opptatt av å finne
løsninger som fremhevet tidsskriftenes faglige
kvalitet.
Det som mest av alt har preget Karins innsats
for Barn i de siste årene har vært profesjonali-

13

Barn 37(3-4)

seringen og digitaliseringen av tidsskriftet. Det
ble nødvendig å sikre økonomien til tidsskriftet for å opprettholde og videreutvikle kvaliteten så vel faglig som teknisk/administrativt.
Søknadsskriving angående tidsskriftstøtte,
budsjettarbeid, rapportering, seminarer og
koordinering av nordiske samarbeidspartnere
(redaktører og redaksjonsråd) ble nå del av
Karins arbeidsområde i tillegg til det daglige
arbeidet. Da dette var på stell, startet overgangen til Åpen tilgang. Mange spørsmål reiste seg
og måtte avklares. NOSEB, som hadde startet
tidsskriftet, var innlemmet i et nytt institutt.
Hva ville overgangen kreve? Hvordan ønsket vi
å fremstå digitalt? Ville vi kunne fortsette også
å lage papirutgaver? I denne fasen som nok
strekte seg over 2-3 år, deltok Karin aktivt og
konstruktivt i å stille kloke og reflekterte spørsmål som vi måtte få svar på. Til tross for en
god porsjon både usikkerhet og til dels også
frustrasjon, kom vi gjennom denne fasen. Barn
er i dag fortsatt et nordisk tidsskrift, kun tilgjengelig på nett, men profesjonelt og lekkert, ikke
minst takket være Karin Ekbergs uvurderlige
innsats for å sikre kvalitet, også i Barns vei inn
i den digitale verden.
Som tidligere redaktører av Barn retter vi en
stor TAKK til Karin for uvurderlige innsats gjennom mange år.
Per Egil Mjaavatn, Jens Qvortrup, Anne Trine
Kjørholt og Vebjørg Tingstad
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