Som en elv flyter internett gjennom livene våre. Den greske filosofen Heraklit beskrev livet slik:
«Man stiger aldri ned i samme elv
to ganger». Intet er så foranderlig
som internett. Selv om en finner
igjen gamle saker med søkemotorer, så oppdager en at nettsteder er
lagt ned, layouten er forandret, eller noen har slettet sidene for å spare plass.
Nasjonalbiblioteket har lenge
tatt imot alt som har blitt trykt. De
har også siden 2003 lastet ned hele
no-domenet, men til slutt sa Datatilsynet nei. Nå laster Nasjonalbiblioteket ned bare ett tusen sider i året. Resten blir slettet mens
vi venter på en ny pliktavleveringslov.
Regjeringen sendte i slutten av
2012 ut et nytt forslag på høring.
Ifølge Kulturdepartementet vil det
snart komme et lovforslag son skal

regulere dette. Da vil det bli avgjort
hvordan Nasjonalbiblioteket kan høste av nettet og hvordan gamle nettsider kan distribueres.

Men hvis du er fylt av internettnostalgi, finnes det et alternativ: «The
wayback machine» (http://archive.
org/web/). Dette er et amerikansk arkiv. De påstår at de har tatt vare på
456 milliarder internettsider. Her
kan en finne gamle internettsider,
hvis en er heldig.
Et søk på «LO-Aktuelt» gir deg til
sammen 69 oppslag fra 2001 fram
til i dag. Den første siden inneholder blant annet en sak om at EL & IT
Forbundet har fått ny leder. «Med
45 stemmers overvekt ble Hans Felix i dag valgt til ny leder av EL & IT
Forbundet», heter det. Ved landsmøtet i mars i år gikk han av etter
14 års tjeneste.
Vg.no har for eksempel en mye
tettere dekning enn lo-aktuelt.no,
nesten hver dag. Å lese VGs forside
fra 23. juli 2011 er rystende.
The Wayback Machine inneholder langt flere huller enn mat, men
kan gi en nostalgisk gjenkjenning,
mens vi venter på at lovverket i
NOSTALGI: En gang lagret Nasjonalbiblioteket norske publikasjoner i slike magasiner. Nå blir digital
Norge kommer på plass. a
informasjon slettet for alltid mens vi venter på ny
pliktavleveringslov.
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