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Der findes grundlæggende to måder at lave register på, 

nemlig med markører, og via søgelister.

Registre med markører

Denne type registre laves ved at sætte en markør på hver 

forekomst af de emner, steder eller personer, man gerne vil 

have med i registret, enten i manus eller i layoutprogrammet. 

 Yderligere redigering er sjældent nødvendig, fordi man 

kun medtager de forekomster af ordene, man ønsker at 

henvise til. Sidehenvisningerne kan opdateres automatisk, 

hvis ombrydningen ændres, fx i forbindelse med rettelser, 

eller ved en ny udgave. I en eventuel ebogsudgave vil 

sidehenvisningerne automatisk blive linket til selve det ord, 

der henvises til. 

Indsætning af markører i Word

Markørerne kan indsættes allerede i Word-filen.  På denne 

måde kan man selv generere og checke registret, inden 

manus afleveres til grafikeren.  

 I nyere versioner af Word gøres det ved at markere det 

ønskede ord, vælge fanebladet References, og klikke Mark 

Entry. I dette vindue kan man fx ændre teksten, eller vælge 

om man vil markere alle forekomster, eller kun det markerede 

ord. Vinduet bliver stående åbent, og den næste tekst man 

markerer kommer automatisk ind under Main Entry.

Når alt er markeret, kan man se resultatet ved at vælge Insert 

Index, og indstille fx som her: 

Når grafikeren importerer et manus med indeksmarkører i 

InDesign, følger markørerne med, og indekset kan genereres 

ligesom i Word, så sidehenvisningerne bliver opdateret.

 Hvis indekset har flere niveauer, indeholder kryds-

henvisninger, eller der skal være flere indekser (fx navne-, 

sted- og emneregister), er det bedst at lave en prøve sammen 

med grafikeren for at sikre, at alt fungerer som det skal.

Markering med farver i Word

Hvis det ikke er muligt at indsætte markører i Word, og der 

kun er ét niveau, kan emnerne i stedet farvelægges med 

en speciel farve (eller flere, hvis der er flere indekser). Det 

er lige meget hvilke farver man bruger, bare man gør det 

konsekvent, og passer på at få ordmellemrum mm med, hvis 

der er flere ord, men aldrig i begyndelsen eller slutningen 

af en markering. I InDesign kan de markerede ord derefter 

tilføjes til indekset ved hjælp af et script.

Markører i InDesign

Man kan også highlighte ordene på en udskrift af korrekturen, 

og lade grafikeren indsætte markørerne i InDesign. 

 Hvis der er flere indekser, kan de markeres med forskellige 

farver, eller på hver deres udskrift. 

 Hvis alle forekomster af et ord skal med, behøver man 

kun markere ordet én gang, og notere at alle skal med (men 

bemærk, at automatikken kun medtager ord som staves 

præcis som det markerede, og også skelner mellem store og 

små bogstaver). 

 Hvis et ord skal indekseres under noget andet end det, 

der står i teksten, eller der er flere niveauer, noterer man ud 

for ordet, hvad der skal stå i indekset, eller hvilket emne det 

hører til under.
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Rettelser i indeks med markører

Hvis indekset fortsat skal kunne opdateres, laves eventuelle 

rettelser ved at ændre i selve markørerne, ikke i den 

automatisk genererede indekstekst. 

 Disse rettelser laves normalt i layout programmet. Hvis 

der er mange, og teksten egner sig til det, kan man også 

eksportere en færdigformateret Wordfil fra InDesign, som så 

kan rettes i Word, og importeres igen via Style Mapping.

Registre ud fra ordlister

Denne type registre laves hos Narayana med Sonar 

Bookends, som gør det muligt at finde de fleste forekomster 

og former af ord eller navne ud fra en liste. Søgeresultatet 

leveres som et Word dokument, og det kræver som regel en 

del redigering, hvis man kun ønsker at henvise til sider, hvor 

emnet bliver behandlet grundigt. 

  Sonar Bookends kan søge i InDesign, QuarkXPress eller 

PDF, men søgning i åbne InDesign dokumenter giver det 

bedste resultat.

 Bindestreger, ligaturer, bløde linjeskift mm kan bevirke, 

at nogle forekomster at et emne ikke bliver fundet, især hvis 

man søger i PDF. 

 Hvis man søger i levende tekst, som er formateret med 

Styles, kan programmet indstilles til at ignorere de teksttyper 

man ikke ønsker at søge i, som fx tabeller, litteraturlister eller 

fodnoter. 

 Søgningen kan gentages, hvis ombrydningen ændres, 

men de redaktionelle ændringer bliver ikke opdateret. 

 Sidehenvisninger bliver ikke automatisk linket til siderne. 

Hvis der skal laves ebog, kan de aktiveres med et script, men 

man kan kun henvise til begyndelsen af siden, ikke til selve 

ordet. Dette betyder ikke noget i PDF, men i ePub kan man 

risikere at skulle bladre flere sider frem for at finde ordet, hvis 

man læser med stor tekststørrelse eller på en lille skærm.

Optimering af søgelister

Søgelisterne skal tilføjes nogle enkle wildcards og boolean 

expressions for at sikre, at flest mulige variationer bliver 

fundet. Det gøres normalt af grafikeren, men man kan også 

gøre selv gøre en liste klar til søgning. 

De mest brugte »koder« er følgende:

* som betyder »find dette, efterfulgt af hvadsomhelst«.  

Liste* finder listen, lister, listerne – men også Listeria, 

og ikke søgeliste. Det er ikke muligt at søge ord, der 

slutter med det samme, så stjernen placeres altid sidst 

i ordet. Søgningen skelner ikke mellem store og små 

bogstaver. Ved meget korte ord bruges dette Wildcard 

med forsigtighed, da man ellers risikerer mange falske 

»hits«.

; som gør det muligt at søge efter noget andet end det, 

der skal stå i registret. 

Karl den Store (frankisk konge fra 771, tysk-romersk 

kejser fra 800) (742-814) ; Karl den Store søger kun 

efter den tekst, der står efter semikolon, men tager den 

ikke med i det færdige indeks.

| som betyder »find dette eller dette eller dette«. 

Køer ; ko | kos | koen* | køer* finder alle former af ordet 

ko, men ikke fx komælk eller korrektur.

Søgeresultatet leveres som regel i form af en tekstfil, hvor 

emner der ikke kunne findes er markeret med rødt, både i en 

samlet liste og i selve indekset. 

 Ofte vil grafikeren desuden lave alternative søgninger efter 

de emner der ikke blev fundet, i hvert fald så vidt fantasien 

rækker, og markere dem med en anden farve, fx som her:

------------Index entries that were not found------------ 

Feed back 

Holm, Birthe 

Indeks 

------------End of entries that were not found------------

Feed back IKKE FUNDET 

Feedback 12, 112, 121, 142-151 

Holm, Birthe IKKE FUNDET 

Holm, Birte 12 

Indeks IKKE FUNDET 

Register 12, 16

Rettelser i søgelister 

Hvis mange emner ikke er blevet fundet, er det bedst at 

sende grafikeren en liste over dem, med forslag til hvad der 

kan søges for at finde ordene. Grafikeren vil så erstatte de 

gamle emner med de nye i den optimerede søgeliste, og 

gentage søgningen. 
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