
Avistjenesten
Norske bibliotek tilbys utvidet tilgang til digitaliserte aviser 

via Nasjonalbibliotekets avistjeneste



Tjenesten krever ikke lenger et abonnement!

• Gå inn her: nb.no/syn

• Slik ser det ut  

• (Løsningen med tilgang via IP-
adresse vil dessverre fjernes.)

https://www.nb.no/syn/auth/login


Velg Avistilgang, logg inn med biblioteksnr og passord fra Base bibliotek



Brukernavn og passord
• Brukernavnet består av 

biblioteksnummeret etterfulgt av 
@genbib.nb.no

• Dette brukernavnet og passordet dere 
henter ut kan dere gi til brukerne. 
Som benytter dette for tilgang på eget 
utstyr. Det er ikke nødvendig å 
benytte bibliotekets pc-er. 

• Brukerne må på biblioteket for å få 
passordet.

• Passordet generes hver gang en logger 
seg på. 



Her går brukeren inn: 
Med bibliotekets brukernavn, og dagens passord. Og har da tilgang til den utvidede lista med aviser. 
Brukeren trenger ikke sende noen søknad, og det er ikke noe dere må godkjenne. 





Hvilke aviser får en tilgang til? 
• Tjenesten er basert på avtaler med de ulike avisene. Så det vil fortsatt være aviser dere 

ikke kommer inn på fordi NB ikke har avtaler med dem. Men dere får tilgang til langt flere 
enn de som ligger i Nettbiblioteket. 

• Her finner dere liste over hvilke aviser dette gjelder: 
https://www.nb.no/hjelp-og-informasjon/rettigheter/

• Den ligger under Aviser, gå ned til Tilgang i norske bibliotek.                                            
(Men husk at dere fortsatt må gå inn på nb.no/syn for å hente dagens passord.)

• Avisene er tilgjengelig fra 14 dager etter utgivelsesdato.

• Artiklene kan lastes ned som pdf, og lagres eller skrives ut. 

https://www.nb.no/hjelp-og-informasjon/rettigheter/
https://www.nb.no/syn/auth/login


Adresseavisen Glåmdalen Sandefjords Blad

Aftenposten (inkludert A-magasinet, Aften og Osloby) Gudbrandsdølen Dagningen
Sarpen (1940-1942)

Akershus Amtstidende Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer Sarpsborg Arbeiderblad

Arendals Tidende (inkl. Arendals Tidende Magasin) Hamar Arbeiderblad Sarpsborg Dagblad (1943-1945)

Asker og Bærum Budstikke Harstad Tidende Smaalenenes Avis
Askøyværingen Helgelendingen (Helgeland Arbeiderblad) Stavanger Aftenblad
Aura Avis Inderøyingen Steinkjeravisa
Avisa Nordland Jærbladet Stjørdals-nytt
Bergens Tidende Klassekampen (inneværende årgang er utilgjengelig) Strilen
Brønnøysunds Avis Kvinnheringen Svelvikposten
Bygdanytt Lillehammer Tilskuer Sykkylvsbladet
Bygdeposten Lofot-Tidende Telemarksavisa
Dagbladet Laagendalsposten TradeWinds
Dag og Tid Morgenbladet Trønder-Avisa
Dagens Næringsliv Moss Avis Tønsbergs Blad
Den Nye Tid (1940-1943) Nationen Upstream
Drammens Tidende Nordstrands Blad Varingen
Eiker-Bladet Norsk kundgjørelsestidende Verran Namdalsei
Fanaposten Norsk lysingsblad (til og med 1954) Vestnytt
Fredriksstad Blad Orientering/Ny tid VG
Fremover Porsgrunns Dagblad Ytringen
Fædrelandsvennen Rana Blad Østlandets Blad
Gjengangeren Ringerikes Blad Østlendingen
Glommen (1940-1941) Røyken og Hurum Avis

De ekstra avisene:



Spørsmål? 
Alle spørsmål kan sendes til 

avis@nb.no
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