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Disposition 1

• Aviser, hvornår?

• Aviser, hvorfor?

• Aviser, hvad kan vi bruge dem til?

• Hvilke aviser findes der?

• Hvor finder vi aviserne?



Disposition 2

• Fra bladring til?
Om genveje ved anvendelsen af aviser

• Brugen af Medie-Stream

• Afslutning



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



Avishistorik



Avisen gengiver som 
regel

Det der 
sker 
HER OG 
NU



Langelands Avis sept. 1881

Catrine Christiansen
født Kröyer

Hendrik Kristiansen

På egne og søskendes vegne

Joh. C. Kröyer

?



Stiftstidender og Berlingske 
Tidende 1786 – 1904

Kundgørelsespligt for en lang række 
offentlige meddelelser

Om autorisationer, 
proklama, auktioner mm.



Jeg er slægtsforsker

En af mine aner 
døde 1887, jeg 
vil gerne se 
hans 
dødsannonce

En af mine 
aner omkom 
ved en ulykke 
ca. august 1942 
– skrev de 
noget i avisen 
om ulykken?

En af mine 
aner havde 
en butik i 
Gilleleje 
omkring 1930 
–
annoncerede 
han?



Og dertil kommer:

Det ikke direkte personrelaterede stof



Altså:

Direkte

Indirekte

Et væld af muligheder



Men:

Spørgsmålet er

Hvilken rolle skal 
aviserne spille frem 
over???



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



Kongelige Bibliotek

Statsbiblioteket i Århus

Lokalarkiverne

Bibliotekerne (lokalsamlinger)

Aviserne selv



Forside Materialer AviserE-ressourcer



Ikke fuldstændige samlinger.

Ikke efter 2009

Ikke dækkende for provinsaviser, 
især IKKE perioden 1948-71



Avislæsesalen på 
Det kongelige 
Bibliotek

Læsesal ØST. Man kan gå direkte ind fra gaden og 
behøver ikke være oprettet som låner
(men mindre man ønsker at printe)    Åbent 8-21



Statsbiblioteket i 
ÅRHUS

De har 
det hele





Her skal man være oprettet 
som bruger for at kunne 
bestille

Alt skal bestilles på forhånd

Originalaviser på 
avislæsesalen i Skejby



Indgange via trykte 
avisoversigter/håndbøger



Indekses til indholdet 
i aviser

Avisårbogen 1924-

Bemærk særligt: 
Dødsfald i Danmark til og 
med 1979 Nekrologer 
både øst og vest for 
Storebælt



Major Søren Wissum, Forsvarskommandoen oplyser, at 
det dagen igennem ikke er lykkedes at komme i 
forbindelse med den 234 mand danske FN kontingent 
på Cypern

Avisårbogen 
1974



Aviskronik-indexet 1940-1978 
(medtager meget andet end kronikker)

Dansk artikel-index 1979-1993

Artikelbasen via Bibliotek.dk 



Asminderød-
Grønholt 
Pastorat. 
Avisudklip

Scrapbøger



Infomedia





Og vel at mærke

Søgbart



Adgang

Fuld adgang

Kongelige bibliotek

Statsbiblioteket

Det danske 
Filminstitut, Kbh.

Begrænset adgang fra og 
med 1/1 1917

Online



Begrænsningen ligger i, hvad 
man kan LÆSE

Man kan SØGE FRIT

Kun læse frem til og med 
31/12 1916



SØGNING:

Fra det bredeste med INDSNÆVRING

SØGNING:

Direkte til relevante avis



Ophavsretten – pas på


