Trondheimsbasen 2018
Trondheimsbasen er et søkeverktøy mot en rekke kilder av interesse for blant
annet slektsforskere. Kildene var i de første versjonene fra Trondheim, men er
etter hvert utvidet til å gjelde en lang rekke andre kommuner i både Nord- og
Sør-Trøndelag samt søndre del av Helgeland i Nordland fylke og litt fra Møre og
Romsdal. I Trondheimsbasen 2018 er det litt over 2,5 millioner dataposter, fra
1100 forskjellige kilder.
Normalisering
Trondheimsbasen er ikke en kilde i seg selv slik at ved bruk blir det de kildene
man finner opplysninger fra som å være den egentlige kilden. På denne
bakgrunn er en del av datafeltene behandlet slik at søk blir enklere, men
resultatet kan bli slik at det som står i Trondheimsbasen ikke er en eksakt kopi
av kilden. Det viktigste feltet hvor dette gjør seg gjeldene er fornavn. Dette
feltet er normalisert slik at navn som kan skrives på flere måter stort sett er
samlet under en skrivemåte. Tanken bak dette er at om noen med fornavn
Sofie har fått navnet skrevet Sophie eller Soffie eller Sofia kan være svært
tilfeldig og variantene kan både ligge hos den opprinnelige protokoll-skriveren
som hos senere avskrivere. Dersom man bruker programmet på en PC vil en
dersom en holder musepekeren over et fornavn få opp som hjelpetekst den
skrivemåten som er brukt i kilden (eller av den som har gjort avskriften).
Sortering
Mellomnavn er skilt ut i eget felt og er ikke med i generell sortering selv om det
vises i sammen med fornavnet. Bakgrunnen for dette er at mellomnavn av og
til er oppgitt og andre ganger ikke. Den generelle sortering av postene er
Fornavn + Fødselsår + Etternavn + Hendelsesår. Dersom det ikke er oppgitt
fødselsår (mange kilder har ikke fødselsår på alle personene), vil disse bli
sortert foran de som har fødselsår.
Søk
Vanlig søk i databasen skjer i et tabellbilde.

Ved å klikke på knappen Standard søk får en opp en tom tabell linje hvor en kan
fylle ut så mye som en ønsker. Ved å trykke ENTER foretas søk mot databasen.
Det kan være en fordel å starte med ganske få kriterier.

Øverst i bildet lengst til høyre angis hvor mange poster det er i databasen og
hvor mange som er funnet med de kriteriene som er angitt. Dersom en ønsker
å endre søkekriteriene, trykkes Fortsatt søk og en får da mulighet til å endre de
kriteriene som er angitt i det første søket.
Andre funksjoner
For enden av hver tabell-linje er det 4 knapper som en kan klikke på. Den første
knappen merket Alt gir et skjermbilde med alle de data som er lagret på denne
personposten. Det er ikke alle disse feltene som vises i søkebildet. Den neste
knappen gir en overgang til den originale kilden dersom denne finnes digitalt.
Ikke alle kildene har denne muligheten. For noen av kildene vil originalen vises i
et eget program hvor en kan bla i kilden eller laste ned den eller de sidene man
er interessert i. Dersom kilden er på Digitalarkivet vil en gå til den aktuelle
siden for kilden der. Den tredje knappen gir et nytt bilde som inneholder alle de
personene som er inkludert i den aktuelle hendelsen. Gjelder det en dåp vil i
tillegg til dåpsbarnet også foreldrene vises og faddere dersom de er registrert.
Den siste knappen gir en mulighet til å ta den adressen som er angitt og knytte
den opp mot art fra enten Google eller Gule Sider. Det er ikke alle adresser som
gir et slikt tilslag på grunn av måten adressen er angitt eller at kartet ikke har
navnet registrert. Men mange og særlig adresser i Trondheim vil kunne gi
ganske korrekte tilslag.
I tillegg til søkefunksjonen har en fra forsiden mulighet til å gå til en modul som
omhandler normalisering av navn. En annen modul gir mulighet til å få en liste
over alle personene som er knyttet til en adresse. En tredje modul gir oversikt
over alle kildene mens en fjerde gir mulighet til å registrere egne data som for
eksempel hvordan eget slektskap er til aktuelle personer.
Fra alle bildene er det mulig å gå til egne sider for hjelpetekst.

