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Bøgerne opdeles i følgende grupper:

• Slægtens levesteder

• Enkeltpersoner i slægten

• Brugen af biblioteket på nettet vil jeg lige kort nævne.

• Ligeledes vil jeg lige nævne Arkivernes registraturer.



Slægtens levesteder

• Trap Danmark

• Den danske atlas

• Danske vider og vedtægter

• Danske Gaarde

• Danmarks større gårde

• Danske gårde i tekst og billeder

• Dansk lokalbibliografi

• Avisårbogen

• Illustreret Tidende 

• Danmarks Præstehistorie

• De danske kirker

• Danske Herregårde

• Danske Sagn

• Gamle folks fortællinger 



Oplysning om personer på biblioteket
• Jødiske dødsfald 

• Dødsfald i Danmark 

• Danske i Grønland 

• Portræter i Kobberstik

• Folkebibliotekar-Stat 

• Bibliotekarstand

• Journalister

• Bispehistorie

• Præstehistorie

• Præstehustruer

• Biografisk Leksikon 

• Svenska Man och Kvinnor

• Danske Mejerier

• Skovfogeduddannede

• Polytekniske Læreanstalts

• Dansk Landbrug 

• Dansk Skolestat

• Gejstlig Stat

• Teologisk Stat

• Præste- og Sognehistorie

• almindelig præstehistorie

• Funktionærstand

• Finansstat

• examinati juris

• Statsvidenskabelig

• Danske sagførere

• Juridisk Stat 

• Militærbiografier

• Artilleriofficerer

• Officerer

• Politietat

• Nissum Staten

• Ranum Staten 

• Magisterstat

• Katedralskoles elever

• Lærerne i Nordslesvig 

• danske lægestand 

• Danske Tandlæger 

• Dansk Landbrug 

• Forstkandidater

• Havebrugskandidater

• Dyrlægestand

• Urmagere

• Håndværker



Oplysning om personer på biblioteket

• Dansk Fiskeri Stat

• Kvindebiografisk Leksikon

• Blå bog

• Adels Aarbog

• Hof- og Statskalender

• Dansk biografisk leksikon 

• Personalhistorisk tidsskrift

• Barn af Vendsyssel

• Årbøger som Vejle amts årbog



Bibliotekerne og Internettet

• Bibliotekerne har en hjemmeside hvor vi kan søge på tværs af  alle 

bibliotekerne i hele landet.

• Det vil jeg ikke komme ind på, det er et helt kapitel for sig. 

• Her skal man vide hvad det er for en bog man leder efter, og det gør vi 

ikke altid, når vi leder efter en slægtsbog indeholdende nogle af  vore aner.

• Derfor har jeg vedhæftet en artikel fra Slægt og data, som kan være en 

hjælp.



Rigsarkivets registratur

• Rigsarkivet og landsarkiverne har tidligere haft en hel masse registraturer 

som vi brugte til at finde de rigtige arkivalier på arkiverne.

• Dem har vi manglet når der skal søges på Daisy. 

Det har Daisy endelig også fundet ud af.

• Gå ind på www.sa.dk og gå i Daisy og søg i Arkivskaber på:

Arkivskabte registraturer

http://www.sa.dk/




• Arkivskabte registraturer søges på Google

• Eller på nedenstående adresse

• https://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskaber_liste?a=Arkivskabte+registr

aturer&b=&d=1&e=2014

https://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivskaber_liste?a=Arkivskabte+registraturer&b=&d=1&e=2014


Efter ferien skal vi se på Broteher’s Keeper





Konvertering fra BK6 til BK7

hvad skal vi være opmærksom på !

• Husk at tage en Back up inden vi 
starter på noget overhovedet.
Husk tekst-,Billede- og mediefiler.

• Inden du henter BK7 
skal du vide hvor du vil have den nye 
database placeret på din PC og
hvor den gamle BK6 database er 
placeret på din PC.

• Dato indstillingerne skal være de 
samme i BK7 som de er i BK6

• Faneblad 1: Foretag en række 
indstillinger, pas spec. på sidder.

• Faneblad 2: Foretag indstillinger for 
kildeoplysningerne.

• Faneblad 3: Foretag indstillinger for 
hvor tekst- og billede filerne skal 
placeres.

• Først herefter kan konverteringen 
foretages.


