
Aviser som base for lokalhistorie

Hvor finner vi kildene til mer kunnskap?



 Veldig mange steder!

 Avisenes egne hjemmesider, selv om det foreløpig er 
ganske begrenset

 Avisenes eavis-arkiv. Også begrenset. 

 SB fra 15. april 2014 

 Østlands-Posten fra 19. april 2003

 Google (!)

 Men først og fremst: Nasjonalbiblioteket

Hvor finner vi historisk avisstoff?



Nasjonalbiblioteket



Bøker Plakater

Kart Musikk

Bilder Brev og manuskripter

Aviser Noter

Tidsskrift Musikkmanuskripter

Hva kan det søkes etter?



 Nasjonalbibliotekets avissamling er så godt som 
komplett fra 1763. Samlingen består av ca 50. 000 
bind, og inneholder både riksaviser og lokalaviser.

 Regulert av norsk lov og avtaler med 
rettighetshaverne.

 Det meste av Nasjonalbibliotekets digitale samlinger 
er tilgjengelig for alle og kan brukes overalt, mens 
noe krever at bestemte vilkår er oppfylt.

Nasjonalbiblioteket
nb.no



 En del materiale i Nettbiblioteket er kun tilgjengelig 
for forsknings- og dokumentasjonsformål. Du kan få 
tilgang for forskning og dokumentasjon hvis du:
besøker bibliotek ditt og søker om tilgang der, 
eventuelt søker hjemmefra.

…du får ikke alt – uten videre



 Nasjonalbiblioteket har mange ulike avisavtaler. 

 Noen  digitaliserte aviser eldre enn ett år kan de legge 
åpent ut etter ett år.

 Med Amedia har Nb avtale om at deres 73 lokalaviser 
eldre enn 15 år legges åpent ut for alle. Aviser som er 
nyere enn dette, og mer enn to uker gamle, er 
tilgjengelige i norske bibliotek.

 Også deres 48 historiske forløpere er tilgjengelige.

Avis-søk



 Nasjonalbiblioteket har digitalisert to 
tredjedeler av Amedia-avisene. 

 Utgivelsene vil bli tilgjengeliggjort 
fortløpende, 15 år etter utgivelsesdatoen.

 For Vestfold gjelder avtalen: Sandefjords 
Blad, med forløperne Sandefjords Tidende 
og Sandefjords og Sandherreds Tidende, 
Gjengangeren (Nordstjernen), Jarlsberg 
(Holmestrandsposten), Sande Avis, 
Tønsbergs Blad, Østlands-Posten og 
Øyene.

 Mange aviser har gjort avtale om 
digitalisering 14 dgr. etter utgivelse. (Bl.a. 
Gjengangeren) 

Tar tid – en tredel gjenstår



 Eksakt samsvar
 Sett anførselstegn rundt søket hvis du ønsker å søke på en bestemt frase. Ola 

Nordmann gir treff på både Ola og Nordmann, mens «Ola Nordmann» gir bare 
treff når begge ordene er tilstede og inntil hverandre.

 Søk med jokertegn * etter ukjente endinger (trunkering)
 Du kan bruke * for å søke etter ord med flere eller ukjente endinger. Barn* gir 

også treff på barnehage, barneskole, barndom o.l..
 Søk etter flere ord
 Et søk med to ord vil automatisk søke etter begge forekomster av ordet. Dvs. 

at søk etter Per Kari er det samme som å søke Per +Kari.
 Kombiner søk
 Per OR Kari finner objekter der ett av navnene finnes.
 Utelat ord fra søket
 Per -Kari finner objekter der Per finnes og Kari ikke forekommer.
 Nærhetssøk
 Du kan søke etter ord som er i nærheten av hverandre. Sett ordene du leter 

etter i frase og legg til ~ og antall ord det kan være mellom. F. eks. «Michelet 
Solstad»~5

 Fuzzy søk
 For å fange opp ulike skrivemåter av et ord eller skrivefeil kan man legge til en 

fuzzy operatør. ~1 (skiller seg fra nærhetssøk ved at man ikke bruker 
anførselstegn). Dess høyere tall, dess mer utvider den for å fange opp 
varianter. For eksempel vil et søk etter Larsen~1 også få treff på Larson, 
Larssen, Lassen.

Søketips i nettbiblioteket

https://www.nb.no/search?q=Ola%20Nordmann&mediatype=aviser
https://www.nb.no/search?q=%22Ola%20Nordmann%22&mediatype=aviser
https://www.nb.no/search?q=Barn*&mediatype=aviser
https://www.nb.no/search?q=Per%20+Kari&mediatype=aviser
https://www.nb.no/search?q=Per%20+Kari&mediatype=aviser
https://www.nb.no/search?q=Per%20OR%20Kari&mediatype=aviser
https://www.nb.no/search?q=Per%20-Kari&mediatype=aviser
https://www.nb.no/search?q=%22michelet%20solstad%22~5&mediatype=aviser
https://www.nb.no/search?q=larsen~1&mediatype=aviser


Jørgen Hansen Belgau
(1880-1962)

† Aslaug 17.11.1912 – 25.12.1918

† Bjørg 27.04.1917 – 11.12. 1918



 Startet Elektrisk 
Industri i På Brakerøya i 
1913

 Etablerte Osram i 1916 
på nabotomta

 Solgt bedriften til AS 
National Industri, 
Sandefjord – ledet av 
Birger Holm Hansen

 Transformatorfabrikken 
flyttet til Sandefjord

 Drift i to byer.
 Vanskelige 20-åra
 I 1925  samles bedriften 

i Drammen 

Brakerøya

http://industrimuseum.no/imagearchive/abb_transformator_2015.jpg




Sandefjords Blad, 21. oktober 1940
Det var nok en Belgau til som feiret 60 årsdag igår. Hans H. 
Belgau har nemlig en tvillingbror som heter Jørgen Belgau. 
Når han ikke fikk noen omtale lørdag har dette sin årsak i at 
han nu bor i Drammen slik at han ikke er med i den lokale 
fortegnelse vi fører over dem som efter hvert fyller så og så 
mange år
Jørgen Belgau utdannet sig som maskinist og farte lenge som 
sådan. På slutten av forrige stor krig slo han sig imidlertid til 
hjemme og fikk engagement ved National Industri her i 
Sande fjord. Da firmaet flyttet til Drammen, blev Jørgen 
Belgau med som avdelingsformann.



www.nb.no



Søk: «National Industri» Sandefjord



Søk: «National Sandefjord»~5



Buskeruds Blad, 29. august 1925



 Som regel ligger det lenke 
til eavisa på avisas nettfront:

 www.sb.no (2014 – d.d.)
 www.op.no (2003 – d.d.)
 www.ap.no (1860 – d.d.)

Søk i e-aviser

http://www.sb.no/
http://www.op.no/
http://www.ap.no/


Mye fra biblioteket

https://sandefjordbibliotekene.no/lokalhistorie/

https://sandefjordbibliotekene.no/lokalhistorie/




 Digitaltmuseum.no
Målet med DigitaltMuseum er at samlinger (inkludert gamle bilder) fra norske museer skal være lett 
tilgjengelig for alle. Du kan søke i nesten to millioner objekter fra 188 samlinger.

 Norsk Folkemuseum (www.norskfolkemuseum.no)
Norsk Folkemuseum har lagt ut samlinger av ulike slag, inkludert gamle bilder. Samlingene gir et bredt bilde 
av dagliglivet i Norge fra 1536 og fram til i dag. Du kan søke og bla i samlingen via digitaltmuseum.no.

 https://www.nb.no/forskning/lokalhistorie/
 Arkivportalen

Søkeportal for registrerte arkiv fra en rekke ulike arkivinstitusjoner over hele landet.
 Digitalarkivet

Kirkebøker, folketellinger, panteregistre med mer er tilgjengelig digitalt her. En del materiale har blitt 
transkribert og er dermed søkbart.

 Lokalhistoriewiki (https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Lokalhistoriewiki)
Wiki dedikert til lokalhistorie fra hele Norge. Her kan du søke etter bygninger, adresser, foreninger, 
personer med mer.

 Slekt og Datas gravminnebase (https://www.slektogdata.no/gravminner)
Søk blant registrerte gravminner i Norge. Du kan finne informasjon om dine forfedres fødsels- og dødsdato, 
og se hvor de er gravlagt.

 Perspektivet Museum sin Flickr-konto (https://www.perspektivet.no/samlinger/fotoarkivet/)
Her finner du digitaliserte fotografier fra Perspektivets samling.

 Norgeibilder.no
Samling av flyfoto for hele Norge. Søk på steder, koordinater eller adresser og utforsk områder. 

 Seeiendom.kartverket.no
Søk på gårdsnummer, bruksnummer eller adresse for å se informasjon om eiendommer.

Massevis av muligheter

https://digitaltmuseum.no/
https://norskfolkemuseum.no/
https://digitaltmuseum.no/owners/NF
https://www.nb.no/forskning/lokalhistorie/
https://www.arkivportalen.no/
https://www.digitalarkivet.no/
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/lokalhistoriewiki.no:Hovedside
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Lokalhistoriewiki
https://www.slektogdata.no/gravminner
https://www.flickr.com/photos/perspektivetmuseum/
http://norgeibilder.no/
https://seeiendom.kartverket.no/

