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Disposition 1

• Aviserne har jo altid eksisteret, men…

• Stella nova

• Hvordan finder du Mediestream?

• Aviser – hvornår?

• Mediestream er ikke det hele

Benyttelsen
Principielt kun dagblade
Ikke helt op til dags dato

• Hvilke aviser findes der?

• Praktiske øvelser



• Men – medaljen har måske en bagside

• Aviser, hvad kan vi bruge dem til, eksempler herpå

Disposition 2



Aviserne har jo altid 
eksisteret, men…



Stella nova

9/4 2015 Og pludselig blev der 
helt nye muligheder



Og vel at mærke

Søgbart



Mediestream

Digital kulturarvs samling

Radio – TV
Reklamefilm 

og





Det her er 
ganske enkelt

En  
revolution



Hvordan finder 
du 

Mediestream?



I: Søg på Google



II: Søg på Statsbibliotekets  (Det kgl. Bibliotek) hjemmeside













Søgefelt

Introduktion

Udvidet adgang

Smurf

Vejledning i gotisk skrift

Andre digitale avisarkiver



Adgang

Fuld adgang på

Kongelige Bibliotek, København

Kongelige Bibliotek, Aarhus

Det danske Filminstitut, Kbh.

Begrænset adgang fra og 
med 1/1 1920

Online



Begrænsningen ligger i, hvad man kan LÆSE

Man kan SØGE FRIT

Kun læse frem til og med 31/12 1919





Det vil sige

Hjemmefra

De aviser, der er scannet i 
Mediestream, er søgbare

De aviser, der er scannet i Mediestream, 
er læsbare i fuld tekst frem til og med 
31/12 1919



Ophavsretten 
– pas på



Ophavsretten gælder 70 år efter 
ophavsretshavers død

Forfatter/journalist skriver 
artikel i 1950

Forfatter/journalist afgår ved 
døden 1955, det vil sige ophavsret 
frem til 2025

Ved at benytte artiklen fra 1950 
kan I komme til at krænke 
ophavsretten



Mediestream er ikke det hele



Begrænsningerne i 

benyttelsen
af Mediestream

Alt på KB

Hjemmefra

Men også…



Mediestream 
på dit lokale 

bibliotek





De såkaldte ”ejerløse” aviser, det 
vil sige aviser, som ikke udkommer 
mere

6,5 millioner sider

67 titler



Alt = Det du må læse + det med begrænset adgang/det du 
kan søge i



Aviser

Landsdækkende dagblade

Distriktsblade

Lokalblade

Gratis aviser mm



Mediestream er principielt

Kun 
dagblade

Fra Statens Avissamling

I alt ca. 74 millioner sider, heraf er de 
35,5 tilgængelige i Mediestream



På det kongelige bibliotek 
København og Aarhus:

Aviser kan læses på mikrofilm  
fra starten til ca. 2010

Lokalblade i original på 
avislæsesalen i Skejby



Kongelige Bibliotek

Statsbiblioteket i Århus

Lokalarkiverne

Bibliotekerne (lokalsamlinger)

Aviserne selv



Ikke fuldstændige samlinger.

Ikke efter 2009

Ikke dækkende for provinsaviser, 
især IKKE perioden 1948-71



Avislæsesalen på 
Det kongelige 
Bibliotek
København

Læsesal ØST. Man kan gå direkte ind fra gaden og 
behøver ikke være oprettet som låner
(men mindre man ønsker at printe)    Åbent 8-20, dog..



Statsbiblioteket i 
ÅRHUS

De har 
det hele



Log in



Her skal man være oprettet 
som bruger for at kunne 
bestille

Alt skal bestilles på forhånd

Originalaviser på 
avislæsesalen i Skejby



Benyttelse af aviser på  
avisredaktion



Dragør 
Lokalhistoriske 
Arkiv

Benyttelse på 
Lokalhistorisk 
Arkiv



Mediestream går ikke helt op til i dag

Begrænsning

2019Start

Infomedia



Infomedia

Søgbare fra engang i 1990erne og helt frem til i dag



Artikler



Aviser – hvornår?



?
Kirkebogen 
1700ff

Folketællinger 
1787ff

Skifter 1680ff



Den danske 
Mercurius

Meget tidlig københavnsk 
avis, udkommet fra august 
1666-juni 1691
PÅ VERS og PÅ DANSK

Her udgave fra 
december 1671



1848, juni grundloven, 
den fri forfatning, 
trykkefriheden

Pressens guldalder

Stigende oplagstal
1850: ca. 40.000
1901: ca. 500.000
1920: over 1 million
1945:Toppen – 1 3/4 million

Forholdsmæssig størst 
stigning på landet



Oplagstal 2014: 667.000



Det typiske udvalg:

Højre



Hvilke aviser 
findes der?



Jeg har en ane fra et sogn 
omkring Thisted

Jeg vil gerne finde hendes 
dødsannonce

MEN – hvilke aviser er 
udkommet på det 
tidspunkt???????



Jette Søllinge og Niels 
Thomsen: De danske aviser 
1634-1991 

Jette Søllinge: Lokalpressen. Danske lokale 
ugeaviser og distriktsblade 1850-2003



HåndbogEN om danske aviser

Kongeriget OG
de områder, der har været 
danske rigsdele i de perioder, 
hvor de har været danske

F.eks. Sydslesvigske, 
Norge, Island, 
vestindiske



Dedanskeaviser.dk



Søgninger i Mediestream





SØGETIPS



Aviser – hvad kan vi bruge dem til, 
eksempler



Avisen gengiver som 
regel

Det der 
sker 
HER OG 
NU



Stiftstidender og Berlingske 
Tidende 1786 – 1904

Kundgørelsespligt for en lang række 
offentlige meddelelser

Om autorisationer, 
proklama, auktioner mm.



Proclamata

Ved Proclamata af Dags Dato som 
villle blive læste i vedkommende 
Retter, ere alle de, som maatte
have Noget at fordre i 
Dødsboerne efter:
1. Aftægtsmand Jens Nielsen i 
Dover Sogn, Hjelmlev Herred og
2. Indsidder Jens Johansen i 
Tulstrup Sogn, Gjern Herred



Men medaljen har måske en bagside



Tidligere

Dato

Identificeret 
begivenhed



16/11 1911 Silkeborg Avis:
Rasmus Høegh annoncerer at en jagt er aflyst

28/2 1898 Silkeborg avis:
Rasmus Høegh bliver nr. 5 i en 
gymnastik konkurrence

22/9 1885 Søren Rasmussen Høegh 
har solgt en ejendom i Linaa

28/2 1888: P. Rasmussen Høegh 
har en hingst til salg



Er det relevant?

Er det for meget i 
småtingsafdelingen?

Det er jo 
informationer, vi 
ALDRIG tidligere ville 
have registreret

Drøftelse…..



Og hvis vi vælger det til

Registreringsmæssige udfordringer

Formidlingsmæssige udfordringer


