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Historiske kort, 
billeder og 
avisartikler…
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Kan ikke kun være kilder i 
sig selv, 
men kan også gøre slægts-
eller lokalhistorien levende.

Poul Isac Grønvold: Scanderborg, 1730-1760

Det Kgl. Bibliotek



Der er ingen tvivl om, 
at hvis man 
nedstammer fra gamle 
kendte familier, så er 
der et væld af 
materialer i landets 
arkiver og samlinger…
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Men hvad med alle os, 
der nedstammer fra 
fæstebønder, husmænd, 
håndværkere, 
indsiddere, daglejere, 
arbejdsmænd etc.?



Hvor skal man 
søge?
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Det Kgl. Bibliotek:

- Digitale samlinger 

- Kort og atlas (ca. 23.900 kort)

- Billeder (ca. 400.000 billeder)

- Danmark set fra luften (ca. 2.100.000 luftfotos)

- Mediestream (ca. 10.000.000 avissider)

Arkivalieronline

Arkiv.dk

Kom i gang ved hjælp af eKursus

”Slægtsforskning for begyndere -

https://www.ekurser.nu/kursus/736
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Ophavsret… Hvad må man, og hvad må man ikke?
➢Værker er beskyttet af ophavsret indtil 70 år efter kunstnerens død.
➢Alle materialer i Det Kgl. Biblioteks samlinger, der er fri af ophavsret, må frit benyttes – også 

til publicering på tryk, web, film etc.

➢Dette gælder (også) fotografiske værker, hvor kunstneren har været død i over 70 år.
➢Hvis der er tale om fotografiske billeder (fx amatøroptagelser) er alle billeder optaget før 1972 

i dag fri af ophavsret. Billeder optaget efter 1972 er beskyttet af ophavsret i 50 år fra 
optagelsestidspunktet. Det Kgl. Bibliotek kan ikke hjælpe med at afgøre, om der er tale om 
et  fotografiske værk eller et fotografiske billede, men henviser til VISDA.

➢Det er altid brugerens eget ansvar at sikre sig, at et materiale er fri af ophavsret, før det 
anvendes.



Det Kgl. Bibliotek har ikke egentlige 
personalhistoriske arkivalier…

Kilder af den type findes på Rigsarkivet: kirkebøger, 
folketællinger, skifteprotokoller, fæsteprotokoller etc. 

Men har du først fundet dine aner, kan du her finde kort, 
billeder, luftfotos og avisartikler, der kan hjælpe med at give en 
forståelse af det liv dine forfædre levede…
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Kort
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Kan hjælpe med at 
forstå det land vore 
forfædre levede i og 
lokalisere et sted

Peder Hansen Resen: Skanderborg Slot oc Bye, 1677
Det Kgl. Bibliotek



Kort
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Th. Harttwies Gliemann: 
Skanderborg Amt 1826

Det Kgl. Bibliotek



Hvad historiske 
postkort kan 
fortælle…
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Personer…
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Gamle familiebilleder 
fortæller fantastiske 
historier.... 

Men hvis billederne ikke 
længere er i slægtens eje, 
hvor kan de så være?

Portrætterne kan være i Det 
Kgl. Biblioteks 
Portrætsamling…

Eller de kan være afleveret til 
et lokalarkiv…



Det Kgl. Biblioteks 
Portrætsamling 
Det Kgl. Bibliotek har en samling på flere 
hundredetusinde portrætbilleder (kobberstik, 
litografier, fotografier etc.). 

Det er imidlertid først og fremmest portrætter af 
folk fra det højere borgerskab som fx politikere, 
kunstnere, forretningsfolk, erhvervsfolk samt 
adelige og kongelige, der har fundet vej til 
Portrætsamlingen.
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Det er muligt at se billeder, der ikke er 
digitaliseret
Personer
➢Søg på navn på kb.dk

➢Vælg ”billede” eller "portrætter" under afgræns 

resultater og materialer.

➢Hvis der står, at portrættet ikke er tilgængeligt online, 

kan det bestilles til gennemsyn på Forskningslæsesalen 

i Den Sorte Diamant, København ved at klikke på bestil.
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Det er muligt at se billeder, der ikke er 
digitaliseret
Steder
Skriv til Spørg biblioteket og angiv stednavn, gadenavn eller 
andet, hvis du ønsker at få den endnu ikke digitaliserede 
fysiske samling til gennemsyn på Forskningslæsesalen i Den 
Sorte Diamant, København.
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https://www.kb.dk/spoerg-biblioteket


Det Kgl. Biblioteks Danmark set fra luften
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http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/

Det Kgl. Biblioteks 
online 
crowdsourcingprojekt
med mere end 
2.100.000 historiske  
luftfotos fra hele landet
fra 1890 og frem.



Luftfotosamlingen på Det Kgl. Bibliotek 
Lodfotos Skråfotos

Svendborg 1954 Esthersvej, Svendborg 1958

Jens Peter med hunden ”Ketti” og 
(næsten) ny Folkevogn!



Hvordan finder 
man billeder af de 
gårde og huse, 
hvor familien har 
boet, hvis man 
kun kender 
byens navn?
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Danmark set fra luften

http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/
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Man skal have et gårdnavn eller et matrikelnummer…



Billederne kan downloadesilledet…
- Klik på download-ikonet lige 
under billedet. Billedet 
kommer nu frem på fuld 
skærm.
- Højreklik på billedet, og 
vælg Gem som… 

Hvis du ønsker at publicere 
billedet, skal du blot kreditere 
det firma, der oprindeligt har 
taget billedet samt Det Kgl. 
Bibliotek – fx: Sylvest Jensen 
Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek
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Oplysninger om billederne

Du kan se hvilke 
oplysninger, andre har 
tastet ind om billedet.

Hvis du ønsker at tilføje 
eller ændre oplysninger 
om billedet, skal du 
først logge ind. Du kan 
læse mere om, hvordan 
man gør på ”Kom godt i 
gang” 
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Mediestream
Artikler, fotos og andet materiale i aviserne er dækket 
af ophavsret. Ophavsretten gælder 70 år efter 
ophavsmandens død. I Mediestream er der fri 
onlineadgang for alle til aviser udgivet før 1. januar 
1922.

Aviser udgivet efter 31. december 1921 kan man søge i 
hjemmefra, men for at læse i dem skal man møde op 
på en af de to pligtafleveringsinstitutioner: Det Kgl. 
Bibliotek - København/Aarhus eller Det Danske 
Filminstitut. 

På mange danske folkebiblioteker er der adgang til en 
række avistitler, der betragtes som ”ejerløse”. 
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http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream



Søgetips
• Skriver du mere end ét søgeord i søgefeltet, sættes der automatisk ”og” imellem

• Skriv OR mellem dine søgeord, hvis du vil have et resultat, hvor mindst et af 
ordene indgår

• Hvis du skriver * i slutningen af et ord, så søger du også på afledte ord

• Brug et minustegn foran et ord, som du ikke vil have med i din søgning

• Sæt din tekst i anførselstegn, så får du kun resultater, hvor ordene står nøjagtig 
som skrevet inden for anførselstegnene

• Du kan også afgrænse din søgning ved hjælp af kalenderfunktionen



Danske bøger on Demand
Suspenderet i en periode under flytning til nyt magasin i Vinge

➢ I 2012 startede et projekt for danske bøger i perioden 1701-1900
➢Servicen omfatter udvalgte læsesalsklausulerede danske monografier fra 

Nationalsamlingen
➢Servicen blev permanent i 2014
➢Siden er servicen udvidet til også at omfatte noder samt bøger trykt frem til 1921
➢Der er digitaliseret 26.250 titler 
➢ I 2017 var der 235.621 hele eller delvise downloads
➢Man skal være registreret bruger på Det Kgl. Bibliotek 



Danske bøger on Demand
Top 5 (2018)
1. Grundtræk af den danske Statsret : ved C. Goos og Henrik Hansen. - Kjøbenhavn : Gyldendal, 

1890
2. Corpus constitutionum Daniæ : Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks 

Lovgivning vedkommende 1558-1660 / udgivne ved V.A. Secher ; af Selskabet for Udgivelse af 
Kilder til Dansk Historie. - København : i Komm. hos Rudolph Klein, 1887-1918

3. Dansk Provindsvejviser og Statsadressebog 1891-93, 1.-18. Levering / red. af Christian Larsen. -
Kjøbenhavn, 1890-92

4. Ripæ cimbricæ seu Urbis Ripensis in Cimbria sitæ descriptio, ex antiqvis monumentis, bullis, 
diplomatibus eruta et variis iconibus æri incisis et suis locis insertis illustrata / per Petrum
Terpager. - Flensburgi : impensis Davidis Korte, 1736

5. Alverdens Kriminalhistorier. - Kjøbenhavn : R. Stjernholms Forlag, [1897]



Danske bøger on Demand

➢Det vil fremgå af posten ”Kopi/digitalisering” i bibliotekssystemet

➢Man kan bestille 5 gratis PDF-filer pr. måned pr. bruger

➢Skulle der være poster med danske eller danskrelaterede materialer trykt 
mellem 1701-1918 uden ” Kopi/digitalisering”, kan brugere sende en mail 
til Spørg Biblioteket og spørge om muligheden for en gratis PDF.

➢Låner får tilsendt links til PDF-filer i to forskellige kvaliteter: en sort-hvid, lettere 
beskåret og søgbar udgave, velegnet til hurtig læsning og download til 
forskellige platforme, og en ikke-søgbar, digital faksimile i farver.

https://www.kb.dk/spoerg-biblioteket


Links:
➢Det Kgl. Bibliotek: https://www.kb.dk/
➢Billedsamlingen: http://www5.kb.dk/images/billed/2010/okt/billeder/subject2108/da
➢Kort og Atlas: http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/subject206/da
➢Danmark set fra luften: 

https://www.kb.dk/danmarksetfraluften/#zoom=10&lat=55.3&lng=10.4
➢Mediestream: https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/

➢eKursus: https://www.ekurser.nu/find/Sl%C3%A6gtsforskning+for+begyndere
➢Læs mere om Danske bøger on Demand: https://www.kb.dk/services/danske-boeger-

demand

➢Spørgsmål til Det Kgl. Bibliotek: https://www.kb.dk/spoerg-biblioteket

https://www.kb.dk/
http://www5.kb.dk/images/billed/2010/okt/billeder/subject2108/da
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/subject206/da
https://www.kb.dk/danmarksetfraluften/#zoom=10&lat=55.3&lng=10.4
https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/
https://www.ekurser.nu/find/Sl%C3%A6gtsforskning+for+begyndere
https://www.kb.dk/services/danske-boeger-demand
https://www.kb.dk/spoerg-biblioteket

