
Elevvejledning til Arbejdermuseets  
og Arbejderbevægelsens Bibliotek & Arkivs 
database (Reindex) 
  

Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek & Arkiv er for alle!  

   

Uanset hvor i verden, du befinder dig, kan du kan søge i vores database. Den har 

navnet Reindex, og her finder du masser af bøger, tidsskrifter, fagblade og specialer 

om arbejderbevægelsen og arbejdere igennem historien og nu. Både fra Danmark og 

udlandet. I vores arkiv har vi indsamlet taler, erindringer, notater, dagbøger og meget 

andet fra politikere, fagforeningsformænd og andre markante og vigtige personer for 

fagbevægelsen. Vi har også et stort visuelt materiale: Fotos, plakater og faner.  

 

Fanerne repræsenterer partierne, fagene og interesseorganisation er. Nogle af dem 

er udstillet på Arbejdermuseet, i udstillingerne og i festsalen.Plakaterne er en stor 

blandet samling. Her er valgplakater, politiske plakater, plakater som opfordrer til 

aktion og meget mere. Fotosamlingen består af billeder fra 1880’erne og op til i dag. 

Det er primært pressefotos fra fx Aktuelt og Land & Folk, men der er også fotos, som 

aldrig har været i avisen, fx billeder af gamle baggårde fra Nørrebro i starten af 1900-

tallet, eller fra Nej-til-atomkraft-demonstrationer i 1970erne.  

 

Du finder Reindex ved at gå ind på www.arbejdermuseet.dk – her klikker du på ”søg” 

og vælger underkategorien ”søg i arkivs- og biblioteksdatabasen”.  

  

Når du skal søge, er der nogle ting, du skal overveje. Først og fremmest: Hvad leder 

du efter? Og hvad skal du bruge det til? 

 

1) Du skal skrive en opgave om børnearbejde i Danmark, og vil gerne have nogle 

bøger, et par billeder og måske noget sjældent.  

 

Hvis du taster ordet ”Børnearbejde” ind i søgefeltet får du bl.a. 159 hits fra biblioteket 

og 65 fra fotosamlingen. Så mange hits er ikke brugbart, og derfor kan du benytte dig 

af filtrene i venstre side.  

 

Her kan du fx vælge et relevant årstal, som vil gøre din søgning mere præcis.  

Hvis du fx vælger ”2003” får du nu 7 resultater. Disse er bøger, der alle er skrevet i 

2003. Andre gange kan årstals-filteret også bruges til at finde fotos, der er taget i et 

bestemt år eller bøger der handler om et bestemt år.  

 

2) Du er interesseret i at finde ud af hvornår den første fagforening blev etableret.  

 

http://www.arbejdermuseet.dk/


I din første søgning skriver du måske ”Fagforening” og ”Danmark”. Den søgning giver 

464 resultater i biblioteksbasen. Så tilføjer du et ord mere: ”Historie”. Og så kommer 

du ned på 16 hits.  

Hvis du blandt disse 16 bøger, finder noget du kan bruge, så klikker du på titlen, og 

på knappen: ”Bestil”. Her skal du taste din brugerkode. 

  

De bøger du bestiller her, bliver sendt ind på museet i Rømersgade, og du får en 

mail om hvornår bøgerne kan hentes i museets reception.  

  

Hvis du bor langt fra museet, kan du kopiere titlen og sætte den ind i en søgning på 

bibliotek.dk. Alle vores bøger kan bestilles herfra og direkte hjem til dit lokale 

folkebibliotek. Dog har vi en del sjældent materiale som kun må ses på vores 

læsesal. Hvis du sender os en email, kan du få adgang hertil. 

 

Kontakt: aba@arbejdermuseet.dk 

 

 


