
Eldre tidsskrifthefter kommer på nett 

Vestoppland slektshistorielags tidsskrift har siden 1983 publisert ca. 140 hefter med omkring 11.000 

sider om slekter i området. Opplaget av eldre hefter er nå i ferd med å tømmes, og inntektene fra 

salg av slike er begrenset. Mange medlemmer ønsker å kunne lese eldre hefter, men det viser seg at 

svært få er villige til å kjøpe og lagre mange eldre hefter. Folk har blitt vant til å kunne finne det 

meste av informasjon på nettet, og som noen sier,  «det som ikke finnes på nett, det eksisterer ikke».  

Hensikten med tidsskriftet er å spre resultatene av medlemmenes arbeid med slekter til andre. 

Mange medlemmer har opp gjennom årene hatt stort utbytte av kunnskapen som deles gjennom 

tidsskriftet. Vi har inntrykk av at forfatterne har hatt glede av å spre resultatet av sitt arbeid, som de 

ofte har lagt veldig mye arbeid i, til så mange som mulig - til felles glede. Artiklene i tidsskriftet er 

resultat av mange titalls årsverk. Styret mener det er beklagelig at de fleste nye medlemmer i 

realiteten ikke har tilgang til resultatene av dette arbeidet. 

Teknologien har gjort det mulig å publisere gamle hefter på internett uten nevneverdig kostnad. Vi 

ønsker derfor å publisere eldre utgaver på nettet slik at de kan leses gratis av alle, både medlemmer 

og andre. Vi antar at alle, eller så godt som alle, forfattere av artikler i eldre utgaver ønsker at 

resultatene av deres arbeid ikke skal havne i glemmeboka, men skal bli tilgjengelig for nye 

generasjoner.  

Hensikten med publiseringen har aldri vært å tjene penger, hensikten har vært å dele tanker og 

informasjon i et samarbeid om å kartlegge slekter i området. Vi antar derfor at en publisering på 

internett vil være i samsvar med forfatternes opprinnelige intensjoner ved publisering. Vi har også 

mottatt mange positive henvendelser fra forfattere som ønsker at dette skal skje - ingen har så langt 

reservert seg - og mange medlemmer har også etterspurt dette. 

Vi antar at Nasjonalbiblioteket om noen år kan komme til å publisere de fleste heftene på internett, 

men vi vet ikke hvor lang tid det vil ta. Laget ønsker isteden å foreta denne publiseringen selv - nå. Vi 

håper at dette vil vise nytten av lagets eksistens, og skape litt større oppmerksomhet om laget. 

Dessuten tror vi at det kan bidra til at flere ser at det er viktig å bevare tidsskriftformatet, med 

gjennomarbeidede, argumenterende og leservennlige artikler, som et alternativ til dagens 

slektsdatabaser på nett - som sjelden inneholder et resonnement bak konklusjonene. 

Selv om forfatterne har gitt laget tillatelse til å publisere artiklene i papirform, krever sannsynligvis 

gjeldende juss at forfatterne må gi tillatelse til publisering på internett. Vi ser det som 

uoverkommelig å kunne be alle forfattere, eller arvinger etter disse, om slik tillatelse. Vi velger 

isteden å følge samme metode som Nasjonalbiblioteket i realiteten benytter, de publiserer først og 

fjerner materialet hvis forfattere/arvinger protesterer. Det vil være synd om et fåtall forfattere i 

praksis skulle kunne hindre publisering av alle andre forfatteres arbeid, kanskje i mange tiår 

framover. 

En vesentlig hensikt med denne artikkelen er derfor å gjøre kjent for forfattere av artikler i tidligere 

utgaver av tidsskriftet at vi kommer til å publisere artiklene på internett. Vi ber om at medlemmer 

som leser dette forsøker å spre dette budskapet til tidligere artikkelforfattere eller arvinger etter 

slike. Hvis vi får henvendelse fra disse om at publisering på internett ikke er ønskelig, vil vi fjerne eller 

sladde artikkelen i de heftene som legges ut på internett. Vi håper å få slike henvendelser så raskt 

som mulig.  

Planen er i første omgang å publisere de første 20 årgangene på nettet, dvs. 1983-2002. Det kan 

senere bli aktuelt å publisere nyere årganger. Varselet til forfattere gjelder alle årganger, og det har 



tidligere vært annonsert i tidsskriftet at alle artikler i tidsskiftet også vil bli publisert på internett, uten 

å be om tillatelse fra forfatter. 

Vi har vurdert å kreve at man må være medlem for å få tilgang til heftene på nett, men har funnet at 

dette vil kreve alt for mye administrasjon, og vil antakelig heller ikke hindre kopiering av filer.  

Arbeidet med skanning har startet, og publisering på nett vil starte ganske raskt etter at denne 

artikkelen er publisert. Følg med på www.vshl.no. 

Vi minner om at vi fremdeles har noen få av de eldre heftene til salgs – i papirformat, også hefter 

etter 2002. 

 


