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OPPGAVER - Bøker:  

Oppgave 1:  
Du har tenkt å begynne i sjakklubben, men før første spillekveld vil 
du gjerne lese deg litt opp på åpningen som heter Kongegambit. 
Finn en bok hvor trekkene i denne åpningen er beskrevet.  

 

Oppgave 2:  
Du blir sliten i hodet av all sjakkspillingen, og trenger litt rekreasjon. 
En av de gamle Donald Duck-klassikeren, "Gullet under isen", har 
du ikke lest på mange år. Finner du den? 

Hva er den eldste Donald Duck utgivelsen du finner? 

 

Oppgave 3:  
Finn ut om Nasjonalbiblioteket har noen gamle fotografier av 
bunader fra Fana? 

 

Oppgave 4:  
En låner leter etter en bok av en Bugge, hun tror fornavnet hans er 
Geir, den handler om stavkirker og andre gamle trebygninger, 
men hun finner den ikke når hun søker på Geir Bugge? Det skal 
være både norsk og engelsk tekst. HINT: ”Stol aldri” på låneren!  

 

Oppgave 5:  
Da man laget spekesild i tønner, var det viktig at fisken til enhver 
tid var dekket av lake. Anders Beer Wilse fotograferte slik 
etterfylling av lake i 1925. Hvor mange av disse bildene finnes 
digitalisert hos Nasjonalbiblioteket?  

 



Oppgave 6:  
Abraham Ortelius tegnet et kart over Island der mange farer lurer i 
havet. Kan du finne dette kartet i sin originale form? Når er kartet 
fra? 

 

Oppgave 7:  
Hva gjør du for å finne en adressebok fra Sør-Trøndelag fra 1950-
talllet?  

 

Oppgave 8:  
Finn besifring til sangen ”En natt forbi” av Jan Eggum.  

 

Oppgave 9:  
En nølende ungdom oppgir å være interessert i bøker om 
Jostedalsbreen som han kan lese på PC-en sin hjemmefra. Det går 
fram av samtalen at steinarter er det mest interessante. Hvordan vil 
du gå fram?  

 

Oppgave 10:  
En låner er interessert i gamle sjømannssanger.  Hvordan vil du gå 
frem for å finne det? 

Hint: en sjanger kan være kjent under flere navn og betydninger 

 

 

 

 

 



FORSLAG TIL LØSNINGER:  Bøker og annet 
 

Oppgave 1:  
Enkelt søk 
Søk [kongegambit]  
Velg materialtype bøker  
Velg for eksempel ”Sjakk  : en lek med brikker» fra 1977. 
Åpne boken 
Søk på Kongegambit i søkefeltet i menyen oppe. Side 39 står det noe om spillestilen. 

 

Oppgave 2:  
Enkelt søk. Søk [”Donald Duck” og "gullet under isen" 
Historien «Gullet under isen» står i «Jeg, Donald Duck» fra 1974 
(Velg bøker) 
For å finne den eldste, velger du «Sortering» og «Eldste først». 

 

Oppgave 3:  
Avansert søk 
Avgrens på Foto 
Søk på Fana og bunad i "Søkestreng".  

 

Oppgave 4:  
Avansert søk. 
Avgrenser på bøker. Søker på [”Geir Bugge”] men får ingen treff som har med 
stavkirker å gjøre.  Søker på [«Bugge, Geir»] i forfatterfeltet. Får ingen treff. Her er det 
noe muffens. Vi prøver en annen tilnærming:  
Nullstill søket. Avgrenser på bøker. Skriver stavkirker i emnefeltet. Avgrenser på 
engelsk.  
Føy til Bugge i søkefeltet, slik: [Bugge]. Nå dukker en Gunnar Bugge opp. 
Klikk på navnet hans for å få opp alle bøker av ham (Gunnar Bugge, altså). 
Endelig. Norsk og engelsk tekst, boken «Stav og laft i Norge» fra 1990 av Gunnar 
Bugge.  

 

 

 



Oppgave 5:  
Velg Bilder.  
Velg fotograf Anders Beer Wilse 
Søk på [lake]  
3 bilder 

Oppgave 6:  
Velg kart 
Søk på "Ortelius" og Island 

 

Oppgave 7:  
Velg «Tidsskrift» 

Velg tittel, velg år  

 

Oppgave 8:  
Enkelt søk 
[”Jan Eggum” ”en natt forbi”] . Gir mange treff 
Avgrens på bøker 
Fremdeles mange treff. Prøv på ulike måter å avgrense søket ved å sette inn nye 
søkeord, f.eks «besifring»   
«Boken «Norsk sangbok», Cappelen, 1998 ser fin ut.  Klikk deg inn i en av sangbøkene. 
Bruk søkeboksen øverst til venstre. Søk etter «en natt forbi»  

 

Oppgave 9:  
Søk ”Jostedalsbreen”  
Velg materialtype ”Bøker” (fortsatt ganske mange treff)  
Heng på ”geologi” i søkefeltet, slik: [Jostedalsbreen geologi] –  
Heng på ”lærebøker” i søkefeltet, slik [Jostedalsbreen geologi  
lærebøker] – nå begynner vi å komme ned i en mer håndterlig liste å velge fra. 
Sortér eventuelt med det nyeste først. 

Oppgave 10:  
Forsøk emnefeltet i boksøket. Tenk alternativt med sjømannsviser og shanties. 

 

 
 



OPPGAVER - Aviser:  

Oppgave 1:  
Finn Morgenbladet for den 13. september 1838.  
 

Oppgave 2:  
Hva er det nyeste du finner som Dagbladet har skrevet om Petter 
Stordalen?  
 

Oppgave 3:  
I september 1936 gikk det store raset i Loen i Nordfjord. Har 
Nasjonalbiblioteket digitalisert noen aviser hvor det står om raset?  
 

Oppgave 4:  
Hvor mange utgaver av Sunnhordland finnes digitalt tilgjengelig 
hos Nasjonalbiblioteket?  
 

Oppgave 5:  
Det hersket lenge uvisshet om hvem som først kom til Sydpolen av 
Amundsen og Scott. I Trondhjems Adresseavis, februar 1912 skal 
det ha stått en artikkel med tittelen «Kampen om Sydpolen» der 
det spørres om Amundsen har nådd målet. Finner du den? 
 

Oppgave 6:  
Finn stillingsannonsen for jobben som nasjonalbibliotekar, som ble 
utlyst i 2003.  
 

Oppgave 7: 
Kan du finne anmeldelser av Vildanden i norske aviser? 
(Utgivelsen, ikke oppføring av teaterstykket). Vildanden kom ut 
11.november 1884. 

 

Oppgave 8:  
Hvordan ble mandatfordelingen etter stortingsvalget i 1985?  



Forslag til løsninger:  Aviser 

Oppgave 1:  
Velg søk for aviser  
Velg Morgenbladet fra titler 
Velg egendefinert datoområde Fra-Til: 13.09.1838 
 

Oppgave 2:  
Velg søk for aviser 
Søk etter «Petter Stordalen»   
Finn Dagbladet søk etter avisnavn 
Sorter på «Nyeste først» 

  

Oppgave 3:  
Velg søk for aviser  
Søk [ras loen]  
Velg egendefinert datoområde 01.09.1936 til 30.09.1936.  
Sortér på «Relevans» 

Oppgave 4:  
Velg søk for aviser. 
Finn «Lister over digitaliserte aviser».  
Titlene står alfabetisk. Til høyre for tittelen ser du antall utgaver. 

 

Oppgave 5:  
Velg søk for aviser.  
Velg «Trondhjems Adresseavis» fra avisnavn.  
Søk på tittelen på artikkelen 
Velg egendefinert datoområde 01.02.1912 til 28.02.1912.  

 

Oppgave 6:  
Velg søk for aviser  
Søk på [nasjonalbibliotekar stillingsannonse]   
Avgrens på 2003 
 

Oppgave 7: 
Velg søk for aviser 
Søk på Vildanden  
Velg egendefinert datoområde 01.11.1884 til 30.11.1884 

 

Oppgave 8 :  
Bruk Google til å finne ut når valget ble holdt – riktig svar er 9. september 1985.  



Søk på [mandatfordeling stortingsvalget] og avgrens til aviser utgitt mellom 9. 
september og 30. september 1985. 
Vi bør ikke støtte oss på aviser som utkom dagen etter, da valgresultatene sjelden er 
klare før avisa går i trykken. I Adresseavisen for 11. september 1985 finner vi en fyldig 
oversikt over resultatene.  
 

 

 

Det vanskeligste noen ganger er å finne gode søkeord!  

Husk at du også søker inne i digitaliserte bøker!  
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