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Statens Avissamling
• Statens Avissamling er en del af Det Kgl. Bibliotek og 

er geografisk placeret i Aarhus
• Der er lovfæstet pligtaflevering af danske aviser

•Dagblade
•Distriktsaviser/lokalaviser

• Original aviser opbevares på papir
• Kopi opbevares som mikrofilm
• Digital pligtaflevering med start fra 2016 

•Ophør med at lave mikrofilm af pligtafleverede 
aviser
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Lidt tal: 
• Statens Avissamling blev oprettet i 1916
• Ældste avis ‘Den Danske Mercurius’ fra 1666
• Samlingen omfatter:

•95.600 avisbind 
•29.500 bind med distriktsblade 
•66.600 mikrofilmspoler

• Digitalisering af aviser
• Projekt blev afviklet i perioden 2014 – 17
• Digitalisering af ca. 32 millioner avissider
• Bestilt i 2017:

• Artikler 8118
• Mikrofilm 8345
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Formidling nu:
• Udlån af fysiske mikrofilm 

•Til læsesalsbrug på biblioteker
•Forudsætter lokale læseapparater

• Formidling via fysiske print af artikler
•Artikler skannes manuelt fra mikrofilm
•Sendes som print med den nationale 

kørselsordning
• Formidling digitalt via Mediestream

•På grund af ophavsret er dette kun tilgængeligt på 
Det Kgl. Bibliotek i Aarhus og København
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Undtagelser
• Gamle aviser udenfor ophavsret, det vil sige aviser 

som er ældre end 100 år.
• Kan tilgås af alle via Mediestream på følgende link:

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/

• ‘Herreløse’ aviser tilbydes som abonnement til 
folkebiblioteker via servicen ‘Mediestream
folkebiblioteker’

maj 2018

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/


Ny procedure
• Bestillinger visiteres automatisk/semiautomatisk  til 

opfyldelse ved hjælp af metadata i bestillingen
• Håndteres af et eget udviklet sagsbehandlings 

system kaldet ELBA
• Leverancer processes automatisk til print

•Selvprint for direkte brugere
•Print og fysisk forsendelse via den nationale 

kørselsordning for biblioteker
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Bestillinger fra 
Search

Bestillinger fra 
Bibliotek.dk

Bestillinger fra 
Netpunkt.dk

ELBA Aviser
Resultat 
visiteres

Opfyldes 
automatisk fra 
Mediestream

Manuel håndtering 
fra Mediestream

Manuel håndtering 
via mikrofilm og 

infomedia

Afsøges i 
Mediestream

Upload til MyPrint 
eller print i 

Fosendelsen

Flowdiagram for avisbestillinger 

Levering af 
mikrofilm til 

forsendelse og 
læsesal

Bestillinger som er 
identificeret til 

mikrofilm

Bestillinger 
fordeles



Benefits
• Udnyttelse af de digitaliserede aviser
• Mindre slid på de fysiske medier som original aviser 

og mikrofilm
• Effektivisering af de arbejdsprocesser som knytter sig 

til avisservicen
•Færre ekspeditioner
•Færre påpladssætninger
•På sigt kortere ekspeditionstid

• På den længere bane forhåbentlig mulighed for en 
bredere direkte digital formidling 
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