SØGNING PÅ SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK
Af Per Hundevad Andersen

Det kan være svært at finde rundt i de mange søgemuligheder, som findes på Slægtsforskernes Biblioteks side –
slaegtsbibliotek.dk. Antallet af titler online nærmer sig
20.000 og vokser hastigt; der er omkring 2,5 mio. siders tekst
at søge i. Derfor er her en lille vejledning i de mest almindelige søgemuligheder.

Fritekstsøgning
Det er muligt at søge efter ord eller ordsammenstillinger i
praktisk talt alle de sider, som biblioteket til enhver tid har
tilgængelige online – altså i øjeblikket omkring 2,5 mio. sider. Vores søgning svarer nogenlunde til en Google-søgning,
men der er nogle forskelle, som beskrives her.
Fritekstsøgningen findes på bibliotekets forside eller under
menupunktet Søgninger og Søg: Fritekst. Her kan man indtaste et eller flere ord, og der vises (ofte mange) resultater,
hvor ordet/ordene forekommer.
Bemærk: Der er tale om en søgning efter præcist det, man
indtaster (nogenlunde, som man kender det fra Mediestream). Bemærk også følgende:
• Der kan ikke anvendes jokertegn som % eller _
• Søgning på fx Carl Roos svarer til ”Carl Roos”, og man
søger præcist på denne tekst
• Husk derfor ved navne også at søge på ”Roos, Carl”
• Ønsker man at søge på en kombination af flere ord, uden
disse skal forekomme i sekvens, kan man anvende citationstegn: ”Koldinghus” ”spanske soldater” vil søge efter
alle dokumenter, hvor disse to udtryk forekommer
• Operatorer (fx AND eller OR) kan ikke anvendes
Man får ved brede søgninger mange resultater, så det er en
god ide at være præcis i søgningerne.
Åbner man et resultat ved at trykke på det tilhørende link, vil
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PDF-filen for den pågældende udgivelse downloade på din
enhed. Når PDF-filen er åben på din enhed, kan du finde det,
du søgte, ved en PDF-søgning med Kontrol-F.

Samlinger
Vi har gjort det nemt for dig at finde centrale bøger om en
lang række emner. Disse kan findes i menupunktet Samlinger, hvor et stort antal emner er samlet i følgende hovedgrupper:
•
•
•
•
•
•

Slægtsforskning
Biografiske samlinger
Opslagsværker
Lokalhistorie
Kilder
Historie

Under hver af hovedgrupperne findes et antal emner, der hører til gruppen. Når man trykker på det pågældende emne,
kommer der en side frem, der beskriver og har link til forskellig litteratur om det pågældende emne.
Søg bøger om en slægt
Under Samlinger findes punktet Find bøger om en slægt. Her
finder man en side, hvor man kan indtaste et slægtsnavn,
og dermed får man en oversigt over bøger, der handler om
den pågældende slægt. Forskellen til fx fritekstsøgning er
følgende:
• Søgningen er mere snæver, idet der alene vises bøger, der
har den pågældende slægt som emne
• Søgningen viser ikke kun titler, der er online, men alle
vore titler om slægten. Dermed kan man kontakte os vedr.
en slægtsbog, der endnu ikke er lagt online.

Søg bøger om en lokalitet
Ligeledes under Samlinger findes punktet Find bøger om en
lokalitet. Denne fungerer på samme måde som Find bøger
om en slægt, men nu vises alle bøger, der specifikt handler
om en bestemt lokalitet. Det kan være navnet på en by, en
landsby, et sogn, et amt osv.
Databaser
Fremover vil biblioteket udvide adgangen til personalhistoriske data ved hjælp af databaser på biblio-tekets hjemmeside. Disse findes under menupunktet Databaser.
Foruden nogle af de hyppigst anvendte databaser har biblioteket for nuværende selv publiceret følgende to databaser:
• Navnesøgning i Genealogisk Samling: Denne database
indeholder et navneindeks til hele den ældre del af Genealogisk Samling fra Frederiksberg Bibliotek. Her kan man
søge på slægtsnavne og få titler på de slægtsbøger, hvor
slægtsnavnet optræder (også de ”skjulte”).
• Register til pensionssager fra 1. Verdenskrig: Denne database indeholder navneregister over alle sønderjyder, der
har ansøgt om at få invalidepension eller enkepension
efter 1. Verdenskrig.
Flere databaser vil blive tilføjet denne side i år, herunder et
indeks til Trøst-Hansens sognekort, alle tildelinger af indfødsret fra 1850 til 1915 samt en ny udgave af Bovrup-kartoteket.

Skolehistorie
Slægtsforskernes Bibliotek gennemfører et digitaliseringsprojekt om dansk skolehistorie. Projektet digitaliserer
omkring 35.000 hæfter med årbøger, indberetninger, eksamensinvitationer, skoleblade m.v. fra de danske gymnasiale
uddannelser – fra de ældste latin- og katedralskoler til nutidens gymnasier. Der er også beretninger fra realskoler, højskoler, efterskoler, forberedelseskurser, husholdningsskoler,
seminarier og meget mere.
Der er pt. 6.000 hæfter online, og de findes under menupunktet Skolehistorie. En af søgemulighederne er at vælge: Der
findes her en oversigt over de skoler, der på nuværende tidspunkt er helt eller delvist dækket af digitaliseringen nederst
på siden. Nu kan man gå til den side med det startbogstav,
som skolen eller byen har. Ved at trykke på skolens navn får
man de beretninger, der pt. er online for den pågældende
skole eller institution.
Bibliotekskataloget
Som andre biblioteker har Slægtsforskernes Bibliotek også
et bibliotekskatalog – dvs. en database med alle vore bøger
registreret med bibliografiske data. Kataloget findes under
menupunktet Søgninger og Søg: Katalog.
I kataloget kan man søge efter titler i vores bibliotek, uanset
om de er online eller ej – det fungerer på samme måde som
folkebibliotekernes søgeside, bibliotek.dk. Der søges i de
bibliografiske data såsom titel, forfatter, forlag og emneord.

Har du lyst til at se, hvordan Slægtsforskernes
Bibliotek arbejder?
Biblioteket har fremstillet en video på 6 minutter, der
fortæller om baggrunden for biblioteket, og hvordan
bøgerne behandles, fra de kommer ind, til de kan findes online. Man får også en introduktion til, hvordan
man kan søge i bibliotekets online samlinger af bøger.
Videoen findes på biblioteket side: slaegtsbibliotek.dk
(for oven til venstre).
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