
HVAD ER DET?

Statsbiblioteket står bag online-tjenesten Mediestream, 

som bl.a. indeholder et stort antal danske aviser.  

Mediestream Aviser er blevet til på baggrund af et digi-

taliseringsprojekt, hvor Statsbiblioteket i perioden 2014-

2016 digitaliserer ca. 32 mio. avissider. 

Aviserne bliver søgbare, efterhånden som de digitaliseres. 

Når projektet er færdigt, kan du finde aviser fra 1668 og 

frem. 

Se, hvilke aviser der er i Mediestream, på bit.ly/MS_Avisliste.

HVILKE MULIGHEDER GIVER DET MIG?

Du kan søge i alle aviser og dermed finde frem til de ar-

tikler, annoncer eller andet, som du gerne vil se nærmere 

på. Det kan du gøre hjemmefra via statsbiblioteket.dk/

mediestream. 

En stor del af aviserne kan du derefter læse og bladre i 

samt se, hvor i avisen det/de ord, du søgte på, optræder. 

HVILKE AVISER KAN JEG FÅ ADGANG TIL?

Besøger du Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek eller 

Det Danske Filminstitut, kan du frit læse alle aviserne i 

Mediestream. Aviser, som er mere end 100 år gamle, kan 

du også læse i hjemmefra.

På grund af loven om ophavsret er ikke alle aviser frit 

tilgængelige hjemmefra. Finder du frem til en bestemt 

avis, som du desværre ikke kan læse i Mediestream Aviser,  

kan du måske være heldig at finde netop denne avis på 

dit lokale arkiv eller bibliotek.

 

HVAD MÅ JEG MED AVISEN?

Når det drejer sig om ældre aviser, hvor ophavsretten er 

udløbet, kan du downloade en pdf og anvende den frit.

Er avisen omfattet af ophavsret, er det vigtigt at være op-

mærksom på, at pdf-filen kun er til rent personlig privat 

brug. Det vil sige, at du ikke må videresende eller dele 

pdf-filen med andre, og du må heller ikke anvende den til 

arbejds- eller undervisningsbrug.

MEDIESTREAM AVISER

Find din tipoldefar eller 

den ældste salgsannonce 

for symaskiner i avisen.

Sæt en * i slutningen af et ord, fx skov*,  

for at finde både skoven, skovbrug, 

Skovsgaard, skovmærker osv.

Husk, at avisartikler med 

ophavsret ikke må deles via 

fx Facebook eller Twitter!

På bit.ly/aviserophavsret kan du læse mere om, 

hvornår en avis er dækket af ophavsret, 

og hvad du må bruge den til.

http://www.bit.ly/MS_Avisliste
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/info/7


HVORDAN SØGER JEG I AVISERNE?

Der er flere måder at søge på. Du kan lave en almindelig 

simpel ordsøgning, også med flere søgeord i søgefeltet, 

og du kan afgrænse din søgning tidsmæssigt.

Den tekst, du søger i, er computerskabt (OCR). Det vil 

sige, at en computer har forsøgt at regne ud, hvad der 

står på siderne. Kvaliteten af dette afhænger af original- 

trykket, mikrofilmningen, skrifttypen mv., så derfor vil du 

kunne opleve, at du ikke kan finde et bestemt ord, selvom 

du ved, det forekommer i en bestemt avis.

Find gode råd til søgning på bit.ly/MS_Soegetips.

KAN JEG FINDE AVISEN FRA MIN MORS FØDSELSDAG?

På bit.ly/MS_Avisliste kan du se, hvilke aviser der findes i 

Mediestream. 

Aviserne digitaliseres fra Statsbibliotekets samling af 

mikrofilm, og desværre er ikke alle årgange af alle aviser 

blevet mikrofilmet. Derfor vil du ind imellem kunne opleve, 

at en eller flere årgange af en bestemt avis ikke findes i 

Mediestream Aviser. 

SPØRGSMÅL?

Har du flere spørgsmål, så tag et kig på bit.ly/MS_FAQ.

Finder du ikke svaret på dit spørgsmål, er du velkommen 

til at kontakte os på mediestream@statsbiblioteket.dk.

Her ses forskellen mellem 

avisen, som den ser ud 

i virkeligheden, og den 

computeraflæste  tekst 

(OCR).

STATSBIBLIOTEKET.DK/MEDIESTREAM

VICTOR ALBECKS VEJ 1  •  8000 AARHUS C  •  TELEFON 8946 2022

AVIS OCR
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