
Ordsøgningen er databasernes hovedfunktion. 
Danske ord på ellenwhite.dk, og er fordelt på to 
databaser. Norske ord på norsk.ellenwhite.dk og 
er på en database. Svenske ord på ellenwhite.se 
ligeledes en database. Du kan også skifte sprog på 
linkene ovenfor. 
 
Giver søgningen intet resultat må du søge igen 
med ét af ordene eller et halvt ord. Ved mange 
søgeresultater, gentager du søgningen med hele 
sætninger eller andre specifikke ord. 

Søg bogtitel Den farve-
de liste længere nede 
over alle publikationer 
er stor. Er det svært at 
finde bogen i den store 
liste, kan du med fordel 
søge den her. Søg f.x 
”evangelism” vil denne 
bog komme frem med 
sin danske oversættelse.  

Direkte til indholdsfor-
tegnelse. Er en genvej til 
bogsøgningen. Betinger 
at du har skrevet bogens 
titel i bogsøgningsfeltet 
helt eksakt, sådan det er 
anført i listen neden un-
der. Skriv f.x. ”Råd til 
sabbatsskolearbejdet” og 
vinge af i feltet, kommer 
du direkte. 

Opslag af artikler.  Artikler 
omfatter Review and Herald, 
Signs of the Times og Youth 
Instructor. Du kan søge artik-
lens emne på overskriften på 
alle sprog.  
 
Artiklen kan også slås op ved 
hjælp af dato. Tidsskriftets 
navn angives ikke. 

Sidetalsoversætter. 
Flere bøger, især Store 
Strid og Vejen til Kri-
stus, er publiceret i man-
ge variationer på de fire 
nævnte sprog, med hver 
sin paginering (sidetal). 
Funktionen er til at 
oversætte sidetallet mel-
lem de forskellige udga-
ver. 

Historik Op-
dateres løben-
de hver må-
ned, hvad der 
sker på hjem-
mesidens El-
len White-del. 
Det er ikke 
alle måneder 
er tilføjes res-
sourcer. 

Udgivelser af E. G. White, 
ordnet kronologisk. Beskri-
ver udgivelserne fra hendes 
egen levetid, og de efterføl-
gende år. Både på Ameri-
kansk og på dansk/norsk. 

Opslag af dansk og 
engelsk sidenum-
mer. Når du slår den 
enkelte bog op i den 
store tabel, vil du ofte 
kunne søge efter 
sidetal. 

Review and Herald. Der 
er 420 Review and He-
rald-artikler på dansk. Af 
svenske artikler er mange 
som ikke har været på 
svensk før. 

Teknisk brugervejledning til  
                                    ellenwhite.dk 

Effata-menuer. Menupunk-
terne til venstre hører under 
effata.dk, hvor ”Ellen G. 
White” er en underside. 
 
Ønsker du at vide hvad jeg 
personligt har oversat, så 
klik på produkter. 
 
”Database” må ikke forveks-
les ikke med egw-
databaserne. Denne database 
omfatter også overskrifter 
fra ikke-egw artikler. 

Vær opmærksom på at der 
er mange i Norge og Sve-
rige som også kan have 
glæde af ellenwhite.dk/se. 4. marts 2014 

Forkortelser. Hvad 
betyder forkortel-
serne, DSM, ML 
OC . . . .? 

Grønne links betyder at 
hele bogen er online. Sorte 
links, ser du blot indholds-
fortegnelsen. 


