
 
 

På jagt efter kilder 
Skoletjenesten – Museerne i Fredericia 

På jagt efter kilder 
På nettet og på arkivet 

 

Søgning i arkivets samling – fx lokale billeder eller dokumenter 
Skal du søge på et ord eller et navn i en avis, så brug i stedet mediestream – se side 3. 

 

www.arkiv.dk 

 

Vælg ”Udvidet søgning”. 

 

 
 

Under ”Arkiv” – vælg ”Lokalhistorisk arkiv for Fredericia og omegn”. 

 

 
 

 

http://www.arkiv.dk/
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Søg på dit emne – husk at prøve forskellige søgeord. Brug også * - fx Landsoldat* - så får du alle udgaver af 

ordet med.   

Nummeret (Her: A1980) viser hvilken kasse, dokumenterne ligger i. Hvis du vil se kassen, skal du vise 

nummeret på arkivet. 

 

  
 

Hvis du vil vide mere om, hvad der er i en arkivkasse, så klik på den og vælg ”Yderligere indhold”.  

 

 
 

Billeder (Med B-nummer) kan du se ved at klikke på dem. Hvis du skal bruge et billede i bedre opløsning, så 

send nummeret (Fx: B28339) til rasmus.welling@fredericia.dk. Du må kun bruge billedet til skoleopgaver og 

ikke dele det nogen steder. Spørg, hvis du er i tvivl. 

  

mailto:rasmus.welling@fredericia.dk
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Find den rigtige avis 
På Mediestream kan man søge i Fredericia Dagblad og mange andre aviser. Der kan søges på emneord eller 

fx personer, man kender navnet på. 

 

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

Vælg ”Aviser” øverst. 

 

 
 

Skriv et søgeord og vælg Fredericia under ”Udgivelsessted”. Du kan også søge på en dato eller periode. 

 

 
 

  

http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/
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Hvis avisen er over 100 år gammel, kan du se den online og downloade den som pdf. 

 

Hvis den er under 100 år, står der ”Udeladt pga. ophavsret”. Men man kan se datoen og sidetallet, som 

søgeordet står på. Så kan man gå på arkivet og bede om at se avisen.  

 

 
 

En anden mulighed er at komme på aktivet og se på aviser fra en bestemt dato eller periode. 

 

 

Andre muligheder 
 

Infomedia – danske aviser fra i dag og tilbage til 1. juni 1990. Man kan afgrænse søgningen til bestemte 

aviser eller datoer. Alle artiklerne kan ses online. 

 
http://skoda.emu.dk/infomedia.html 

 

Filmcentralen - Danmark på film – Filmoptagelser fra 1890 frem til 1965. Man kan søge efter fx sted, 

person, emne eller årstal. 

 

http://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film 

 

http://skoda.emu.dk/infomedia.html
http://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film

