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nder de 40 år som BHT har utkommit har det publicerats 560 veten-
skapliga artiklar i tidskriften utöver essäer, debattartiklar och recen-
sioner.  Nu är alla dessa digitaliserade och sökbara i DIVA (Digitala 
Vetenskapliga Arkivet) och därmed åtkomliga för var och en. Gå in via 
www.diva-portal.org och sök på ”Bebyggelsehistorisk tidskrift” och för-
undras över hur mycket intressant, klokt och tänkvärt det har skrivits 
om de nordiska ländernas bebyggelse och landskap! I en snar framtid 
kommer även samtliga nummer och artiklar att vara sökbara via vår 
hemsida www.bebyggelsehistoria.org.   

Digitaliseringen har möjliggjorts genom ett generöst stöd från 
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning 
medan mycket av det praktiska arbetet utförts av personal på Riksar-
kivet, särskilt av Olof Karsvall, expert på digitalisering av källmaterial, 
samt studenten Linnea Rönn, som hjälpt till att lägga in information 
om varje artikel efter på förhand gjorda mallar. Christer Lagvik på 
Uppsala universitetsbibliotek har varit behjälplig med uppladdningen 
av nummer och artiklar. 

Det är idag en självklarhet för vetenskapliga tidskrifter att ha digi-
tala arkiv där publicerade artiklar tillgängliggörs. På detta sätt får tid-
skrifternas innehåll en långt större spridning än om de ges ut i tryckt 
format, och sökbarheten ökar markant, vilket gör att artiklar får längre 
livslängd och större genomslag. Därtill uppfylls kraven på ”tredje upp-
giften”, det vill säga att artiklarna når personer utanför akademiska 
kretsar.  

De vetenskapliga tidskrifterna inom det humanistiska och samhälls-
vetenskapliga fältet har under de senaste åren ställts inför nya utma-
ningar. Idag premieras artiklar på engelska i internationella tidskrifter 
med hög ”impact factor” för att öka spridandet av forskningsresultat 
och även öka konkurrensen mellan forskare. Tidskrifterna måste då 
vara digitala med så kallad open access, vilket innebär att artiklarna 
skall vara tillgängliga i digitalt format från dag ett.  

Det är med andra ord en nödvändighet för BHT att kunna publicera 
sina artiklar i digitalt format, både för att förbli en relevant tidskrift 
och kunna attrahera manuskript av hög kvalitet från både forskarvärl-
den och de kulturvårdande institutionerna. Såväl hela nummer som 
artiklar publiceras i DIVA sex månader efter att den tryckta tidskriften 
utkommit. Redaktionen avser att även fortsättningsvis försöka ge ut 
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tidskriften i tryckt format. En digital publicering på engelska i högt 
specialiserade tidskrifter behöver inte nödvändigtvis leda till en ökad 
spridning, utan det kan lika gärna ha en motsatt effekt, att forskar-
samhället på så sätt distanserar sig än mer från allmänheten. Därtill 
kommer vi att fortsätta att publicera artiklar på svenska, danska och 
norska, vid sidan av engelska. Att artiklar får stor spridning är alla fors-
kare eniga om, men det innebär inte att all forskning är lika intressant 
eller relevant för forskarsamhället i sin helhet. En hel del historiska 
företeelser har en mycket specifik geografisk, social, ekonomisk eller 
nationell kontext eller utgår från nationellt unika källmaterial, som 
måste få analyseras och diskuteras på de egna språken. Alla som skri-
ver artiklar för en internationell tidskrift vet också hur svårt det att på 
begränsat utrymme försöka sätta sin studie i en nationell kontext som 
ofta påtagligt skiljer sig från en brittisk (som ofta utgör normen) och/
eller redogöra för komplexa källmaterial och metoder. Semantiken är 
ett kapitel för sig; många begrepp är nationella och låter sig svårligen 
översättas till engelska, med missförstånd som följd.  Och vi avser även 
att fortsätta att publicera essäer och rapporter om aktuella projekt 
om forskning, kulturvård eller samhällsplanering, debattartiklar samt 
recensioner.       

Vi har de senaste 10 åren försökt att anpassa oss till de nya om-
ständigheterna och har lyckats väl i många avseenden. Tidskriften har 
nu återigen stöd av Vetenskapsrådet vilket skapar en mer solid grund 
att stå på. Bebyggelsehistorisk tidskrift är och skall förbli en ansedd 
tidskrift.  
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