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BTJMARCI
BTJMARCI är ett av de exportformat BTJ använder i Bibliografisk Service.
Bibliografisk Service finns i tre olika nivåer. För nivå 3 ingår alla förtecknade fält enligt nedan, medan
det för nivå 1 och 2 finns vissa inskränkningar, vilka anges vid de aktuella fälten. Saknas sådan uppgift
ingår fältet/delfältet i samtliga nivåer.
BTJMARCI skiljer sig från produktionsformatet såtillvida att produktionsformatet laborerar med huvudoch delposter (för sådana titlar som inte är enkla monografier). I BTJMARCI är dock dessa
sammanslagna; varje delpost hämtar relevant information från sin huvudpost. Huvudposterna, som saknar
fysisk motsvarighet, finns alltså inte i BTJMARCI. Ytterligare information om sammanslagningen
huvudpost/delpost finns i bilaga 1.

Skuggning markerar ändringar i formatöversikten gentemot föregående version 2005.

BIBLIOGRAFISK POSTSTRUKTUR
1. POSTETIKETT
Postetiketten innehåller 24 positioner enligt nedan.
pos.

kod

00-04

Betydelse
Postlängd (5 siffror, högerjusterade med inledande nollor)

05
n
c

Poststatus
ny post
korrigerad eller ändrad post

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
m
n
o

Objekttyp
tryckt material i språklig form, inkl punktskrift
manuskript i språklig form
musik: tryck
musik: manuskript
kartor: tryck
kartor: manuskript
film, video, bild (BURK 000B=G+ och K+)
mikroformer
ljudupptagning: språklig
ljudupptagning: musik
elektroniska resurser
föremål
kombinerat material

m
a
s
c

Publikationstyp
monografier, flerbandsverk
bidrag i monografi el tidskrift (analys)
seriellt objekt
samlingar

s
u

Katalogkod (andra positionen innehåller blanktecken)
svensk litteratur
utländsk litteratur

06

07

08-09

10

Antal positioner för indikator
2
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Betydelse
Antal positioner för delfältskod

2
12-16

Utgångsposition för postens variabla fält

17
b
m
p
u
18
a

19

Fullständighetsnivå för katalogiseringen
biblioteksnivå
miniminivå (för vissa invandrarspråk)
post under arbete, preliminärinlagd post
post som underskrider lägst godkända nivå
Katalogiseringsregler
KRS (Katalogiseringsregler för svenska bibliotek) eller äldre post
modifierad till KRS

blank

20

Längd på "fältlängd" i visarsektion
4

21

Längd på "startposition" i visarsektion
5

22-23
blanka

2. VISARSEKTION
Visarsektionen följer direkt på postetiketten utan någon fältavskiljare.
Visarsektionen innehåller fältkod, fältlängd och startposition för varje fast och variabelt fält. Startposition
uttrycks i antal positioner räknat från första positionen efter visarsektionens fältavskiljare.
pos.

Betydelse

00-02

Fältkod

03-06

Fältlängd
numeriskt angiven, högerjusterad med inledande nollor

07-11

Startposition
numeriskt angiven, högerjusterad med inledande nollor; numret anger första
positionen i fältet
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3. FASTA KONTROLLFÄLT
Kontrollfälten innehåller alfanumerisk data, har fast längd och är inte upprepningsbara, vilket anges med
[NR] efter fältrubriken.
Varje kontrollfält avslutas med en fältavskiljare.
pos.

kod

Betydelse

001 Identifikation [NR]
00-02

innehåller alltid de tre tecknen "BTJ"

03-11
(03-09)
(10-11)

BURK-nummer
(sju numeriska tecken)
(två alfanumeriska check-tecken)

008 Bibliografiska informationskoder [NR]
00-05

Inläggningsdatum (i BURK)

(06)
blank

Typ av utgivningstid
används f n ej

blanka

“Första-år”
används f n ej

blanka

“Andra-år”
används f n ej

(07-10)

(11-14)

15-17

Utgivningsland
Innehåller tvåställig alfabetisk kod; tredje tecken är alltid blank.
Då utgivningsland är okänt eller irrelevant används noll-noll-blank.
Kodförteckning se Fälthandbok för BURK-format (BURK IV)

(18)
blank
19-21

blanka

22
blank
j
23

Frekvens (seriell publikation, postetikett pos 07=s)
används f n ej

Målgrupp
allmän (vuxen)
barn och ungdom

blank

(24-27)
blanka

Innehållskategorier
används f n ej

blank

Offentlig publikation
används f n ej

blank

Kongresspublikation
används f n ej

blank

Titelsidans förekomst och anskaffning
(seriell publikation, postetikett pos 07=s)
används f n ej

(28)

(29)

(30)
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blank

(33)
blank

Alfabet i titeln (seriell publikation, postetikett pos 07=s)
används f n ej

blank
a
b

Litterär stil och övriga innehållskategorier (om postetikett inte = s)
används för TPB:s inläsningskoder
uppgift saknas
studielitteratur
övriga från normala talboksinläsningar avvikande talboksproduktioner

blank

Biografisk genre
används f n ej

33

(34)

35-37

Språkkod
treställig alfabetisk kod
Kodförteckning se Fälthandbok för BURK-format (BURK IV)

38-39

blanka
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4. VARIABLA FÄLT
De variabla fälten innehåller alfanumerisk data.
Vissa fält är upprepningsbara, andra inte. Detta anges i fältrubriken med [R] för upprepningsbara fält och
[NR] för ej upprepningsbara. På delfältsnivå anges upprepningsbarhet efter delfältsrubriken.
Varje fält utom det sista avslutas med en fältavskiljare. Det sista fältet i en post avslutas med en
postavskiljare.
Delfältskoden består av en delfältsavskiljare och ett alfanumeriskt tecken.
Innehållet i indikatorpositionerna är alltid numeriskt eller blank.

ind

delf

024 Annan standardiserad identifikator [R]
IND1
0
2
3
7
8

International Standard Recording Code (ISRC)
International Standard Music Number (ISMN)
International Article Number (EAN)
nummertypen specificeras i delfält 2
ospecificerad nummertyp
till exempel BTJ:s häfteposition (delfält a inleds då med ”BTJ, häfteposition: ”)

IND2
blank
A
2

standardnumret [NR]
typ av standardnummer [NR]

041 Språkkoder [NR]
Kodförteckning se Fälthandbok för BURK-format (BURK IV).
IND1
0
1
2

flerspråkigt verk
översättning

IND2
blank
a
b
c
t
u

språkkod (tre tecken; om IND1=1 innehåller delf a alla relevanta koder) [NR]
språkkod avseende sammanfattning [NR]
parallella titlars språk [NR]
språk (annat än originalspråk) varifrån verket är översatt [NR]
ursprungligt språk [NR]
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081 SAB-klassifikation [NR]
Klassifikation enligt Klassifikationssystem för svenska bibliotek. – 8., omarb. uppl. – Lund :
Bibliotekstjänst, 2006
Lokal klassifikation i BURK (981) hämtas inte till fält 081 vid nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.
Hyllsignatur (delfält h) ingår ej i nivå 1 av Bibliografisk service. Valbart för nivå 2 av Bibliografisk
service.
IND1
blank
1

klassifikationskoden enligt den sjätte upplagan av klassifikationssystemet är
identisk med den enligt den femte upplagan

IND2
blank
1
2

"uf" målgruppstillägg för "småbarn"
"ug" målgruppstillägg för "mellanåldern" (10-13 år)
a
k
n
y
e
i
f
g
l
r
p
s
h

huvudsignatur [NR]
klammersignatur [R]
ämnesord av personnamnskaraktär [R]
födelse- och dödsår (som tillägg till personnamn som äo) [R]
ordningstal (som tillägg till personnamn som äo) [R]
tillägg av förklarande typ ("egentligen") (som tillägg till personnamn som
äo) [R]
särskiljande tillägg (till personnamn som äo) [R]
pseudonymuppgift (som tillägg till personnamn som äo) [R]
parentetiskt tillägg (som tillägg till personnamn som äo) [R]
ämnesord av annan karaktär än personnamn [R]
parentestillägg (tilläggsbeteckning för innehållslig form) [R]
snedstreckstillägg (tilläggsbeteckning för medier resp för medier
och målgrupper) [R]
hyllsignatur [NR]
(ingår ej i nivå 1 av Bibliografisk service, valbart för nivå 2)
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082 DDK-klassifikation (Dewey Decimal Classification) [R]
Klassifikation enligt DDK.
IND1
blank
0
1

upplageuppgift saknas
fullständig upplaga
förkortad upplaga

IND2
blank
0
4

uppgift saknas
klassifikationen tilldelad av LC
klassifikationen tilldelad av annan instans
a
b
2

klassifikationskod [R]
ordningselement i uppställningen [NR]
upplaga [NR]

083 Sekundär DDK-klassifikation (Dewey Decimal Classification) [R]
IND1
blank
0
1

upplageuppgift saknas
fullständig upplaga
förkortad upplaga

IND2
blank
a
2

klassifikationskod [R]
upplaga [NR]

100 Personnamn som huvuduppslag [NR]
IND1
0
1
2

förnamn
enkelt släktnamn
sammansatt släktnamn

IND2
blank
a
c
d
e
f
g
l

namn [NR]
födelse- och dödsår [NR]
tillägg av förklarande typ ("egentligen") [NR]
ordningstal [NR]
särskiljande tillägg [R]
pseudonymuppgift [NR]
parentetiskt tillägg [NR]
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110 Institutionsnamn som huvuduppslag [NR]
IND1
1

institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en
administrativ enhet
övriga namn

2
IND2
blank
a
c
e
i
k
j

institutionsnamn [NR]
underordnat institutionsnamn [R]
särskiljande tillägg [R]
kongressnummer [NR]
kongressår [NR]
kongressort [R]

111 Namn på självständig kongress som huvuduppslag [NR]
IND1
blank
IND2
blank
a
c
e
i
k
j

kongressens namn [NR]
underordnad del av kongressen [R]
särskiljande tillägg [R]
kongressens nummer [NR]
kongressens år [NR]
kongressens ort [R]

130 Uniform titel som huvuduppslag [NR]
Motsvarar huvuduppslagsbildande 240 i BURK
IND1
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering

IND2
blank
a
n
p
l
k
s
m
o
r

titel, inkl ev deltitel och särskilt tillägg (BURK 240 df A. G (J)) [NR]
ordningsnummer, opusnummer, nummer i tematisk förteckning (BURK 240
df E, F) [R]
avsnitt (BURK 240 df S) [R]
språk (BURK 240 df R) [NR]
specificering (“Urval” etc) (BURK 240 df P) [NR]
bibelversion (BURK 240 df Q) [NR]
besättning (BURK 240 df D) [NR]
arrangemang (BURK 240 df K) [NR]
tonart (BURK 240 df H) [NR]
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222 Nyckeltitel [NR]
IND1
blank
IND2
blank
a
b

titel [NR]
särskiljande tillägg [NR]

240 Uniform titel (ej huvuduppslagsbildande) [NR]
Motsvarar ej-huvuduppslagsbildande 240 i BURK
IND1
blank
IND2
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering
a
n
p
l
k
m
o
r

titel, inkl ev deltitel och särsk tillägg (BURK 240 df A. G (J)) [NR]
ordningsnummer, opusnummer, nummer i tematisk förteckning (BURK 240
df E, F) [R]
avsnitt (BURK 240 df S) [R]
språk (BURK 240 df R) [NR]
specificering ("Urval" etc) (BURK 240 df P) [NR]
besättning (BURK 240 df D) [NR]
arrangemang (BURK 240 df K) [NR]
tonart (BURK 240 df H) [NR]

244 Originaltitel [R]
IND1
blank
IND2
blank
s
a
b
e
g
i
p

standardfras [R]
titel [R]
övrig titelinformation [R]
upphovsuppgifter [R]
deltitel/underserie [R]
interpunktionsfält [R]
specificering (språk) [R]
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245 Titel och upphov [NR]
Ang sorteringsfält för delposter i flerbandsverk, se fält 887.
IND1
0
1

titeln bildar ej biuppslag i vissa katalogprodukter
titeln bildar biuppslag i vissa katalogprodukter

IND2
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering
a

huvudtitel [NR]
df a innehåller huvudtitelinformation fram till och med första ISBD-tecken
syftande på nästa delfält, t ex blank kolon blank (om ett df b följer), blank
(om df h följer), blank snedstreck blank (om ett df c följer), punkt blank
(om ett df n följer), blank likhetstecken blank (om parallelltitel i ett df b
följer)
#aStadsporten : #ben berättelse från ...
#aStadsporten #h[Ljudupptagning] : #ben berättelse ...
#aStadsresan / #cErik Granvik ...
#aInternational organisations in world politics. #n1975 ...
#aSvensk-isländsk ordbok = #bSænsk-íslensk or∂abok ...
df a kan också innehålla andra och följande separata verks titel och
interpunktion (om övrig titelinformation, medieterm eller upphovsuppgifter
till den första titeln saknas)
#aGycklarnas Hamlet ; och monologerna Balans ; och En rolig halvtimme / #cP. C. Jersild ...

h

allmän medieterm [NR]
df h innehåller ISBD-interpunktionen [ ]
df h kan också innehålla ISBD-interpunktion hörande till följande delfält,
dvs blank kolon blank eller blank likhetstecken blank (om ett df b följer),
blank snedstreck blank (om ett df c följer), punkt blank (om ett df n följer);
df h kan också innehålla andra och följande separata verks titel och
interpunktion
#aStadsporten #h[Ljudupptagning] : #ben berättelse ...
#aDavid Brodies rapport #h[Ljudupptagning] ; Gåvornas natt /
#cJorge Luis Borges ; översättning Lasse Söderberg ...

b

övrig titelinformation etc [NR]
dfb innehåller undertitlar, parallelltitlar och övrig titelinformation;
df b upprepas inte vid flera undertitlar, parallelltitlar etc utan lagras i
samma df b med intern interpunktion om det följer omedelbart på en annan
undertitel etc;
dfb kan också innehålla andra och följande verks titel och interpunktion
#aSvensk-isländsk ordbok = #bSænsk-íslensk or∂abók ...
#a9 ålderdomshem : #ben sammanställning : ytor och byggnadskostnader samt teknisk beskrivning ...
#aLazarus #h[Ljudupptagning] : #bD. 689 : religiöses Drama in drei
Handlungen ; Salve regina : A-dur, D. 676 / #c Franz Schubert ...
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underserie (BURK 245 hp df G), delbeteckning (BURK 245 dp df V, G) [R]
df n kan även innehålla separat verks titel och interpunktion som följer på
en underserie
#aStatistiska meddelanden. #nSerie Am - Arbetsmarknad /
#cStatistiska centralbyrån. #n1966. #n27, #pLöneförhållandena för
restaurangpersonal hösten 1965

p

deltitel (BURK 245 dp df H) [R]

c

upphovsuppgifter samt ev ytterligare titelinformation [NR]
df c innehåller upphovsuppgifter och övrig information som kommer efter
första upphovsuppgift;
df c upprepas inte utan flera på varandra följande upphovsuppgifter
redovisas i samma df c med intern interpunktion;
när separat verks titel (med ev följande övrig titelinformation etc) följer
efter en upphovsuppgift redovisas den i df c föregånget av relevant
interpunktion;
parallelltitel som följer på en första upphovsuppgift redovisas också i df c
föregånget av blank likhetstecken blank

246 Varianttitlar [R]
IND1
0
1

titeln bildar ej biuppslag
titeln bildar biuppslag

IND2
3
4
5
7
8
9

även med titel
omslagstitel
förtitel
kolumntitel
ryggtitel
tillfällig variation
a
b
d
e
g
v
h
n

titel [R]
övrig titelinformation [R]
en huvudansvarig upphovsman i uppslagsform [NR]
en upphovsman i avvikande form, flera upphovsmän etc [NR]
nivåbildande deltitel [NR]
delbeteckning [NR]
deltitel [NR]
tidsbestämning [NR]
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250 Upplaga [R]
IND1
blank
IND2
blank
a
c
d
e

upplageuppgift [R]
upplagespecifik upphovsuppgift [R]
sekundära, upplagespecifika upphovsuppgifter [R]
uppgift om förkortad katalogisering [NR]

254 Musikalietypsspecifik uppgift [R]
IND1
blank
IND2
blank
a

musikalietypsspecifik uppgift [NR]

255 Numeriska och/eller alfabetiska, kronologiska eller andra beteckningar [NR]
IND1
blank
IND2
blank
a

beteckningen [NR]

256 Matematiska data [R]
IND1
blank
IND2
blank
a
b
c
d
e

uppgift om skala [NR]
ytterligare uppgift om skala [NR]
uppgift om projektion [NR]
uppgift om koordinater [NR]
uppgift om ekvinoktier [NR]
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257 Filspecifika uppgifter [R]
IND1
blank
IND2
blank
a
b

beteckning (filtyp) [NR]
antal poster, programsatser etc [NR]

260 Utgivning, distribution etc [NR]
IND1
0
1

"egentligt flerbandsverk".
Förlagan till en talbok, kassettbok etc är i sig ett flerbandsverk

IND2
blank
a
b
c
i
k

utgivningsort [R]
utgivare ("förlag") [R]
utgivningstid [NR]
funktionsuppgift [NR]
tryckningstid [NR]

300 Fysisk beskrivning [NR]
IND1
blank
IND2
blank
v
a
b
c
d
e
h
i
j
k

antal enheter [R]
omfång [R]
övriga fysiska detaljer [R]
mått [R]
bilaga [R]
beskrivning av bilaga [R]
övriga fysiska detaljer: ljudupptagningar och filmer/video [R]
teknisk specifikation: video och stereobilder [R]
projektions- och uppspelningshastighet: filmer [R]
mått av betydelse för användningen [R]
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350 ISBN, ISSN och andra nummerbeteckningar [R]
IND1
0
1
3
4
5
7
8
9

ISBN, ISRN, ISMN, ISRC
ISSN
plåtnummer
skivnummer
TPB:s talboks- eller punktskriftsnummer
editionsnummer
radioprogramnummer
videogramnummer

IND2
0
1
2
3
4

ISBN, ISSN
numret redigeras ej ut i vissa kataloger
ISRN
ISMN
ISRC
(a)
b
c
d
e
f
g
z

pris, används f n ej [NR]
bandtyp [NR]
ISBN/ISSN [NR]
bestämningar [NR]
förlag eller fonogrammärke [NR]
talboks- eller punktskriftsnummer [NR]
plåtnummer, skivnummer, editionsnummer, fonogramnummer eller
videogramnummer [NR]
uppgift om korrigerat ISBN/ISSN [NR]

440 Serieuppgift [R]
IND1
0
1

serietitel bildar biuppslag

IND2
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering
a
b
e
g
n
v

titel [NR]
övrig titelinformation [R]
upphovsuppgift till serie [R]
underseries titel [R]
ISSN [R]
volymnummer [R]
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500 Allmän anmärkning [R]
Anmärkning om fortsättningsarbete ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.
IND1
0
1
2

allmän anmärkning
anmärkning om skriftart
anmärkning om fortsättningsarbete
(ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service, gäller hela fältet)
anmärkning om art, karaktär eller konstnärlig form
anmärkning om svensk titel för föga känd utländsk litteratur

3
4
IND2
blank
a

anmärkningstext [NR]

502 Dissertationsanmärkning [R]
IND1
blank
IND2
blank
a
b

dissertationsterm [NR]
ort [NR]

503 Anmärkning om bibliografisk historik [R]
IND1
blank
IND2
blank
a

anmärkningstext [NR]

504 Anmärkning om bibliografi [R]
IND1
blank
IND2
blank
a

uppgift om det bibliografiska avsnittet [NR]
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505 Innehållsanmärkning [R]
IND1
blank
IND2
blank
a

anmärkningstexten [NR]

506 Språkanmärkning [R]
IND1
blank
IND2
blank
a

anmärkningstexten [NR]

507 Institution som titelrubrik [R]
IND1
blank
IND2
blank
a

titelrubriken [NR]

508 Anmärkning om upphovsuppgift [R]
IND1
0
1
2
3

övriga ej nedan specificerade fall
en eller flera primära upphovsmän
sekundära upphovsmän
inläsare av talbok etc

IND2
blank
a

anmärkningstexten [NR]
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509 Anmärkning om felaktigt ISBN eller ISSN [R]
IND1
0
1
2

df b innehåller en fras om var i publ det felaktiga ISBN/ISSN finns
felaktigt ISBN (standardfras "I publ. felaktigt:")
felaktigt ISSN (standardfras "I publ. felaktigt:")

IND2
blank
a
b

det felaktiga numret [R]
förklarande fras [NR]

513 Innehållsbeskrivning [R]
Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.

IND1
blank

kort kommentar av BTJ/Bokdata

IND2
blank
a

anmärkningstexten [NR]

514 Anmärkning till titeln [R]
IND1
blank
IND2
blank
a

anmärkningstexten [NR]

515 Mediespecifik anmärkning [R]
IND1
blank
IND2
blank
a

anmärkningstexten [NR]
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521 Anmärkning om målgrupp [R]
IND1
blank
IND2
blank
a

anmärkningstexten [NR]

531 Anmärkning rörande den fysiska beskrivningen [R]
IND1
blank
IND2
blank
a

anmärkningstexten [NR]

538 Anmärkning om nummerbeteckningar (andra än de som anges i 350) [R]
IND1
blank
1
7

OCLC-nummer 1
beställningsnummer i BTJ:s mediautbud

IND2
blank
a

anmärkningstexten [NR]

1 Observera att OCLC-nummer (538 med IND1=1) är en obligatorisk uppgift som ej får tas bort från posten.
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596 Lokal anmärkning [R]
Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.
IND1
blank
IND2
blank
a
d
b
h
i
k
l
p
s
x
y

kommunkoden för bibliotekssystemet (fyra siffror) [NR]
datum när fältet skapades eller senast korrigerades [NR]
allmän anmärkning [R]
lokal anmärkning om hyllplacering [NR]
innehållsbeskrivning [NR]
anmärkning om lokal kopiering [NR]
anmärkning om uppställning efter löpnummer [R]
anmärkning rörande seriella objekt [NR]
anmärkning om lokalt sammanbundet verk [NR]
identifikationsnummer i lokalt system (ex DOBIS-nummer för 0101) [R]
inläggningsdatum i lokalt system (ex DOBIS-katalogiseringsdatum för
0101) [R]
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600 Ämnesord: personnamn [R] (central katalogisering)
Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.
IND1
0
1
2

förnamn
enkelt släktnamn
sammansatt släktnamn

IND2
blank
a
w
c
d
e
f
g
l
t
u
v
x
y
z
2

namn [NR]
form för filering [R]
födelse- och dödsår [NR]
tillägg av förklarande typ (”egentligen”) [NR]
ordningstal [NR]
särskiljande tillägg [R]
pseudonymuppgift [NR]
parentetiskt tillägg [NR]
verkets titel [NR]
verkets titel (uniform titel) [NR]
underindelning: form [R]
underindelning: allmän [R]
underindelning: kronologisk [R]
underindelning: geografisk [R]
källa för ämnesordet [NR]
Delfält 2 kan bl a ha följande värden:
persind - för BTJ-ämnesord används koden persind för de personnamn som
ingår i BTJ: s personindex
LCSH – Library of congress subject heading
LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading
for children´s literature
NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
Canadian subject heading/NLC authority file
Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file
Sears – Sears subject heading
Delfältet kan också innehålla texten ”Source not specified”
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610 Ämnesord: institutionsnamn [R] (central katalogisering)
Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.
IND1
1

institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en
administrativ enhet
övriga namn

2
IND2
blank
a
w
c
e
i
k
j
t
u
v
x
y
z
2

institutionsnamn [NR]
form för filering [R]
underordnat institutionsnamn [R]
särskiljande tillägg [R]
kongressnummer [NR]
kongressår [NR]
kongressort [R]
verkets titel [NR]
verkets titel (uniform titel) [NR]
underindelning: form [R]
underindelning: allmän [R]
underindelning: kronologisk [R]
underindelning: geografisk [R]
källa för ämnesordet [NR]
Delfält 2 kan bl a ha följande värden:
instind - för BTJ-ämnesord används koden instind för de institutionsnamn
som ingår i BTJ: s institutionsindex
LCSH – Library of congress subject heading
LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading
for children´s literature
NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
Canadian subject heading/NLC authority file
Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file
Sears – Sears subject heading
Delfältet kan också innehålla texten ”Source not specified”
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611 Ämnesord: namn på självständig kongress [R] (central katalogisering)
Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.
IND1
blank
IND2
blank
a
w
c
e
i
k
j
t
u
v
x
y
z
2

kongressens namn [NR]
form för filering [R]
underordnad del av kongressen [R]
särskiljande tillägg [R]
kongressens nummer [NR]
kongressens år [NR]
kongressens ort [R]
verkets titel [NR]
verkets titel (uniform titel) [NR]
underindelning: form [R]
underindelning: allmän [R]
underindelning: kronologisk [R]
underindelning: geografisk [R]
källa för ämnesordet [NR]
Delfält 2 kan bl a ha följande värden:
instind - för BTJ-ämnesord används koden instind för de institutionsnamn
som ingår i BTJ: s institutionsindex
LCSH – Library of congress subject heading
LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading
for children´s literature
NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
Canadian subject heading/NLC authority file
Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file
Sears – Sears subject heading
Delfältet kan också innehålla texten ”Source not specified”
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630 Ämnesord: uniform titel [R] (central katalogisering)
Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.
IND1
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering

IND2
blank
a
w
m
n
r
o
k
s
l
p
v
x
y
z
2

titel [NR]
form för filering [R]
besättning [NR]
ordningsnummer [NR]
tonart [NR]
arrangemang [NR]
specificering (”urval”) [NR]
Bibelversion [NR]
språk [NR]
avsnitt [R]
underindelning: form [R]
underindelning: allmän [R]
underindelning: kronologisk [R]
underindelning: geografisk [R]
källa för ämnesordet [NR]
Delfält 2 kan bl a ha följande värden:
LCSH – Library of congress subject heading
LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading
for children´s literature
NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
Canadian subject heading/NLC authority file
Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file
Sears – Sears subject heading
Delfältet kan också innehålla texten ”Source not specified”

650 Allmänna ämnesord [R]
Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.
IND1
blank
IND2
7

term ur tesaurus eller ur annan kontrollerad vokabulär
a

ämnesord/term [NR]
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651 Ämnesord: geografiska namn [R] (central katalogisering)
Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.
IND1
blank
IND2
blank
a
w
v
x
y
z
2

ortnamn [NR]
form för filering [R]
underindelning: form [R]
underindelning: allmän [R]
underindelning: kronologisk [R]
underindelning: geografisk [R]
källa för ämnesordet [NR]
Delfält 2 kan bl a ha följande värden:
geogrind - för BTJ-ämnesord används koden geogrind för de namn på
geografiska platser som ingår i BTJ: s geografiska index
LCSH – Library of congress subject heading
LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading
for children´s literature
NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
Canadian subject heading/NLC authority file
Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file
Sears – Sears subject heading
Delfältet kan också innehålla texten ”Source not specified”
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655 Ämnesord: genrer [R]
Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.
IND1
blank
IND2
7

term ur kontrollerad lista
a
2

genreterm [NR]
källa för ämnesordet [NR]
Delfält 2 kan bl a ha följande värden:
sbbarn – ämnesord från Svensk biblioteksförenings Att indexera
skönlitteratur. Barn- och ungdomslitteratur
sbvux – ämnesord från Svensk biblioteksförenings Att indexera
skönlitteratur. Ämnesordslista, vuxenlitteratur
slba – ämnesord för filmgenrer från Avdelningen för audiovisuella medier.
Kungliga biblioteket (före detta Statens ljud- och bildarkiv)
LCSH – Library of congress subject heading
LCAC – Library of congress annotated card program (AC)/Subject heading
for children´s literature
NLMSH – National library of medicine (NLM) subject heading
NALSH – National agricultural library (NAL) subject heading
Canadian subject heading/NLC authority file
Repetoire des vedettes-matiere/NLC authority file
Sears – Sears subject heading
Delfältet kan också innehålla texten ”Source not specified”

681 Automatiskt genererade ämnesord [NR]
Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service. Valbart för nivå 3 av Bibliografisk service.
IND1
blank
IND2
blank
a

ämnesord [R]
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690 Lokala ämnesord [R]
Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.
IND1
blank
0-9

olika kategorier av ämnesord från SSB

IND2
blank
a
d
c
e

BUFP [NR]
datum för inläggning eller senaste korrigering av fältet [NR]
ämnesord [R]
underordnat ämnesord [R]

f
j
l
y

[endast för SSB] särskiljande tillägg [R]
[endast för SSB] förnamn vid dubbelnamn [R]
[endast för SSB] parentetiskt tillägg [R]
[endast för SSB] födelse- och dödsår [R]

700 Personnamn som biuppslag [R]
IND1
0
1
2

förnamn
enkelt släktnamn
sammansatt släktnamn

IND2
0
1
2
3
4
5

medförfattare i "författarbolag"
medarbetare, festskriftsföremål
utgivare
illustratör/konstnär
översättare
namn + titel
a
c
d
e
f
g
l
t
u

namn [NR]
födelse- och dödsår [NR]
tillägg av förklarande typ ("egentligen") [NR]
ordningstal [NR]
särskiljande tillägg [R]
pseudonymuppgift [NR]
parentetiskt tillägg [NR]
titel [NR]
titel (uniform titel) [NR]
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710 Institutionsnamn som biuppslag [R]
IND1
1

institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en
administrativ enhet
övriga

2
IND2
0

biuppslag på institutionsnamn när det huvudsakliga upphovet delas mellan två
eller tre institutioner
institution som medarbetare
institution med utgivande (redaktionell) funktion
institution som upphov till illustrationer etc
institution som upphov till översättning
namn + titel

1
2
3
4
5
a
c
e
i
k
j
t
u

institutionsnamn [NR]
underordnat institutionsnamn [R]
särskiljande tillägg [R]
kongressnummer [NR]
kongressår [NR]
kongressort [R]
titel [NR]
titel (uniform titel) [NR]

711 Namn på självständig kongress som biuppslag [R]
IND1
blank
IND2
0

biuppslag på kongressnamn när det huvudsakliga upphovet kan uppfattas som
delat mellan två eller tre kongresser
kongress med medarbetarfunktion
kongress med utgivande (redaktionell) funktion
kongress som upphov till illustrationer etc
kongress som upphov till översättning
namn + titel

1
2
3
4
5
a
c
e
i
k
j
t
u

kongressens namn [NR]
underordnad del av kongressen [R]
särskiljande tillägg [R]
kongressens nummer [NR]
kongressens år [NR]
kongressens ort [R]
titel [NR]
titel (uniform titel) [NR]
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730 Uniform titel som biuppslag [R]
Motsvarar BURK 740 i1=A, D, F
IND1
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering

IND2
1
a
m
n
r
o
k
s
l
p

titel, inkl ev deltitel och särsk tillägg (BURK 740 i1=A, D, F df A. G (J)) [NR]
besättning [NR]
ordningsnummer, opusnummer, nummer i tematisk förteckning [R]
tonart [NR]
arrangemang [NR]
specificering ("Urval" etc) [NR]
bibelversion [NR]
språk [NR]
avsnitt [R]

740 Titel som biuppslag [R]
Motsvarar BURK 740 i1=C
IND1
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering

IND2
1
a
n

titel (BURK 740 i1=C df A) [NR]
deltitel, underserie (BURK 740 i1=C df G) [R]

759 Utgör parallellutgåva (seriella publikationer) [NR]
IND1
blank
IND2
blank
t

anmärkningstext (standardfras och titel) [NR]

762 Har underserie (seriella publikationer) [NR]
IND1
blank
IND2
blank
t

anmärkningstext (standardfras och titel) [NR]

FORMATÖVERSIKT BTJMARC I
VERSION 2011

Sidan 30 av 40

769 Har parallellutgåva (seriella publikationer) [NR]
IND1
blank
IND2
blank
t

anmärkningstext (standardfras och titel) [NR]

773 Uppgift om värdpublikation (analytisk post) [R]
IND1
blank
IND2
9
t
s
b
d
o
k
n
g
x
z
w

titel- och upphovsuppgift [NR]
fileringstitel (seriella publikationer) [NR]
upplageuppgift [NR]
uppgift om utgivning, distribution etc [NR]
fysisk beskrivning [NR]
serieuppgift [R]
anmärkning [R]
placering i värdobjektet [NR]
ISSN [NR]
ISBN [NR]
BURK-nummer [NR]

779 Utgör supplement (seriella publikationer) [NR]
IND1
blank
IND2
blank
t

anmärkningstext (standardfras och titel) [NR]

780 Föregående titel (seriella publikationer) [NR]
IND1
blank
IND2
blank
t

anmärkningstext (standardfras och titel) [NR]
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785 Efterföljande titel (seriella publikationer) [NR]
IND1
blank
IND2
blank
t

anmärkningstext (standardfras och titel) [NR]

789 Har supplement (seriella publikationer) [NR]
IND1
blank
IND2
blank
t

anmärkningstext (standardfras och titel) [NR]

800 Biuppslag på personlig upphovsman till seriell publikation jämte titel [R]
IND1
0
1
2

förnamn
enkelt släktnamn
sammansatt släktnamn

IND2
blank
a
c
d
e
f
g
l
t
u
v

namn [NR]
födelse- och dödsår [NR]
tillägg av förklarande typ ("egentligen") [NR]
ordningstal [NR]
särskiljande tillägg [R]
pseudonymuppgift [NR]
parentetiskt tillägg [NR]
verkets titel [NR]
verkets titel (uniform titel) [NR]
volymbeteckning [NR]

840 Serietitel i biuppslagsform [R]
IND1
blank
IND2
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering
a
v

serietitel etc (BURK 840 df A : B. G (J)) [NR]
volymbeteckning [R]
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856 Elektronisk adress [R]
IND1
0
1
2
3
4
7

e-post
ftp
remote login
uppringd förbindelse
http
annan metod (specificerad i delfält 2)

IND2
blank
a
b
c
d
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
(w)
z
2
3

värddator [NR]
nummer [NR]
komprimering [NR]
vägen till en fil [NR]
filnamn [R]
filnamn – slut [NR]
handläggare [NR]
instruktion [NR]
överföringshastighet [NR]
lösenord [NR]
login [NR]
kontaktperson [R]
namn på värd [NR]
operativsystem [NR]
del av adress [NR]
filöverföringsmetod [NR]
inställningar [NR]
filstorlek [NR]
terminalemulering [NR]
URL [NR]
tillgänglighet [NR]
(kontrollnummer) används f n ej [NR]
anmärkning [R]
metod för åtkomst [NR]
beskrivning [NR]
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887 Främmande MARC-data [R]
BURK-posten skapar ett antal olika fält 887:
IND1
0
1
2

främmande MARC-data från postetiketten
främmande MARC-data från kontrollfälten 001 – 009
främmande MARC-data från de variabla fälten 010 – 999,
(samt 009 delfält O, uppgift om läsordning)

IND2
blank
2
a

b

källan för främmande MARC-data [NR]
delfältet innehåller alltid informationen BURK IV
fältkod för främmande MARC-data [NR]
delfältet används vid kontrollfält och variabla fält och innehåller fältkoden
för det främmande fältet
innehållet i det främmande fältet [NR]
Observera alltså att detta fält ser olika ut beroende på vilken MARC-data
som presenteras. Fältlängd beror således på vilken typ av 887 som finns i
posten. Följande varianter av fält 887 finns:
• Ett 887 skapas av BURK-postens postetikett.
• Ett 887 skapas i förekommande fall av BURK-postens sorteringsfält
245 delfält W.
• Ett 887 skapas i förekommande fall av BURK-postens huvudpostlänk,
dubblettlänk eller fortsättningslänk eller om posten är en delpost från
huvudpostens fortsättningslänk (om inte delen redan har en sådan
länk). Fältet skapas inte om länkar saknas.
• Ett 887 skapas i förekommande fall om BURK-posten innehåller
uppgift om läsordning i 009 delfält O. Fältet skapas inte om uppgift om
läsordning saknas. Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.
Se nedanstående beskrivning över giltiga 887.

Ett 887 skapas av BURK-postens postetikett:
IND1
0

främmande data från postetiketten

IND2
blank
2
b

BURK IV
BURK-postens postetikett innehåller 19 tecken som inkluderas i dfb enligt
följande:
pos 0 = BURK 000-A
pos 1-2 = BURK 000-B
pos 3 = BURK 000-C
pos 4-5 = BURK 000-D
pos 6-7 = BURK 000-E
pos 8-11 = BURK 000-F
pos 12-14 = BURK 000-G
pos 15-16 = BURK 000-H
pos 17 = BURK 000-I
pos 18 = BURK 000-L
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Ett 887 skapas i förekommande fall av BURK-postens sorteringsfält 245 dfW:
IND1
2

främmande data från de variabla fälten

IND2
blank
2
a
b

BURK IV
245
innehåller två tecken motsvarande första- och andraindikator i BURKfältet, följt av delfältskod för det överförda delfältet, följt av innehållet i det
överförda delfältet

Ett 887 skapas i förekommande fall av en BURK-posts huvudpost/dubblett/fortsättningslänk eller
om posten är en delpost från huvudpostens fortsättningslänk:
IND1
1

främmande MARC-data från kontrollfälten

IND2
blank
2
a
b

BURK IV
009
innehåller 27 tecken med BURK-nummer inklusive checktecken enligt
följande:
pos 0-6 = ev dubblettlänks BURK-nummer
pos 7-8 = motsvarande nummers checktecken
pos 9-15 = ev huvudpostlänks BURK-nummer
pos 16-17 = motsvarande nummers checktecken
pos 18-24 = ev fortsättningslänks BURK-nummer
pos 25-26 = motsvarande nummers checktecken
Delfält b:s innehåll är alltid fast 27 tecken när det levereras. Länkar som
saknas ersätts av nollor.

Ett 887 skapas i förekommande fall av en BURK-posts uppgift om läsordning i fält 009 dfO:
Ingår ej i nivå 1 och 2 av Bibliografisk service.
IND1
2
IND2
blank
2
a
b

BURK IV
009
innehåller 6 tecken enligt följande:
pos 0-1 = två blanktecken (fältet saknar indikatorer)
pos 2 = delfältsavskiljare
pos 3 = delfältskoden o
pos 4-5 = innehållet i det överförda delfältet, alltid två tecken (t ex 01)
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900 Hänvisning från personnamn [R]
IND1
0
1
2

förnamn
enkelt släktnamn
sammansatt släktnamn

IND2
0
1

se-hänvisning
se-även-hänvisning
a
c
d
e
f
g
l
t
u

namn [NR]
födelse- och dödsår [R]
tillägg av förklarande typ ("egentligen") [R]
ordningstal [R]
särskiljande tillägg [R]
pseudonymuppgift [R]
parentetiskt tillägg [R]
titel [R]
utskrivet mål för hänvisningen [NR]

910 Hänvisning från institutionsnamn [R]
IND1
1
2

institutionsnamnet (ev det överordnade ledet i namnet) är namn på en
administrativ enhet
övriga

IND2
0
1

se-hänvisning
se-även-hänvisning
a
c
e
i
k
j
t
u

institutionsnamn [NR]
underordnat institutionsnamn [R]
särskiljande tillägg [R]
kongressnummer [R]
kongressår [R]
kongressort [R]
titel [R]
utskrivet mål för hänvisningen [NR]
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911 Hänvisning från kongressnamn [R]
IND1
blank
IND2
0
1

se-hänvisning
se-även-hänvisning
a
c
e
i
k
j
t
u

kongressens namn [NR]
underordnad del av kongressen [R]
särskiljande tillägg [R]
kongressens nummer [R]
kongressens år [R]
kongressens ort [R]
titel [R]
utskrivet mål för hänvisningen [NR]

939 Formattyp [R]
IND1
blank
IND2
blank
a
b
c

beteckning [R]
formattyp [R]
bärartyp [R]
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940 Hänvisning från uniform titel, titel och fileringstitel [R]
IND1
blank
IND2
0
1

se-hänvisning
se-även-hänvisning
a
m
n
r
o
k
p
l
s
u

titel/uniform titel (BURK 940 df A. G (J)) [NR]
besättning [R]
ordningsnummer, opusnummer, nummer i tematisk förteckning [R]
tonart [R]
arrangemang [R]
specificering [R]
avsnitt [R]
språk [R]
bibelversion [R]
utskrivet mål för hänvisningen [NR]

945 Föredragen titel [NR]
IND1
1
IND2
0-9

antal tecken som skall överhoppas vid filering
a
p

föredragen titel [NR]
undertitel [R]

998 Länk till BTJ Tilläggsinformation (extrainformation) [NR]
Ingår ej i nivå 1 av Bibliografisk service.
IND1
blank
IND2
blank
u
x

http-adress till BTJ [NR]
länk till tilläggsinformationen [NR]
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Bilaga 1: Sammanslagning av huvudpost och delpost
BTJMARCI skiljer sig från produktionsformatet såtillvida att produktionsformatet laborerar med huvudoch delposter (för sådana titlar som inte är enkla monografier). I BTJMARCI är dock dessa
sammanslagna; varje delpost hämtar relevant information från sin huvudpost. Huvudposterna, som saknar
fysisk motsvarighet, finns alltså inte i BTJMARCI.
Hur de variabla fälten från produktionsformatets huvud- och delposter gemensamt skapar BTJMARCIposter framgår av tabellen nedan. I tabellen står hp för huvudpost och dp för delpost.
I den andra kolumnen anges huruvida fältet är upprepningsbart [R] eller inte upprepningsbart [NR] i
BTJMARCI.
Fält
024
041

R
NR

081
082
083
100

NR
R
R
NR

110

NR

111

NR

130

NR

222
240
244
245
246

NR
NR
R
NR
R

250

R

254

R

255
256

NR
R

257

R

260

NR

300

NR

350

R

Hämtas från
Hämtas i första hand från dp, i andra hand från hp.
Hämtas i första hand från dp, i andra hand från hp.
Den sammanslagna posten innehåller endast ett fält 041.
Hämtas från hp.
Hämtas i första hand från dp, i andra hand från hp.
Hämtas i första hand från dp, i andra hand från hp.
Hämtas från hp.
Den sammanslagna posten innehåller endast ett av fälten 100/110/111/130.
Hämtas från hp.
Den sammanslagna posten innehåller endast ett av fälten 100/110/111/130.
Hämtas från hp.
Den sammanslagna posten innehåller endast ett av fälten 100/110/111/130.
Bildas ur information från hp.
Den sammanslagna posten innehåller endast ett av fälten 100/110/111/130.
Hämtas i första hand från dp, i andra hand från hp.
Hämtas i första hand från dp, i andra hand från hp.
Hämtas från både hp och dp. 244 från hp redovisas först.
Fältet skapas med delfält från både hp och dp.
Hämtas från både hp och dp. 246 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 246 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 250 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 250 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 254 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 254 inte
från huvudskriften.
I första hand från dp, i andra hand från hp.
Hämtas från både hp och dp. 256 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 256 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 257 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 257 inte
från huvudskriften.
Vid sammanslagning av dp med hp hämtas delfält i första hand från dp. Om delfält
saknas på dp men finns på hp, tas de från hp. Den sammanslagna posten innehåller
endast ett fält 260.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 260 delfält
C och 260 delfält K inte från huvudskriften.
Den sammanslagna posten innehåller endast ett fält 300, sammansatt av delfält från hp
och dp. Delfälten från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 300 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 350 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 350 inte
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från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 440 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 440 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 500 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 500 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 502 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 502 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 503 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 503 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 504 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 504 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 505 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 505 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 506 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 506 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 507 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 507 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 508 från hp redovisas först.
Hämtas från både hp och dp. 509 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 509 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 513 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 513 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 514 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 514 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 515 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 515 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 521 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 521 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 531 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 531 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 538 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 538 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 596 från hp redovisas först.
Hämtas från både hp och dp. 600 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 600 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 610 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 610 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 611 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 611 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. Informationen från hp redovisas först.
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Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas
information till 630 inte från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 650 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 650 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 651 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 651 inte
från huvudskriften.
Hämtas från både hp och dp. 655 från hp redovisas först.
Vid sammanslagning av bihang med huvudskrift (BURK 000C=K) hämtas 655 inte
från huvudskriften.
Fältet 681 bildas med hjälp av huvudpostens 081.
Hämtas från både hp och dp. 690 från hp redovisas först.
Hämtas från både hp och dp. 700 från hp redovisas först
Hämtas från både hp och dp. 710 från hp redovisas först
Hämtas från både hp och dp. 711 från hp redovisas först
Hämtas från både hp och dp. 730 från hp redovisas först
Hämtas från både hp och dp. 740 från hp redovisas först
Hämtas från hp.
Hämtas från hp.
Hämtas från hp.
Hämtas från både hp och dp. 773 från hp redovisas först
Hämtas från hp.
Hämtas från hp.
Hämtas från hp.
Hämtas från hp.
Hämtas från både hp och dp. 800 från hp redovisas först
Hämtas från både hp och dp. 840 från hp redovisas först
Hämtas från både hp och dp. 856 från hp redovisas först
Bildas ur olika fält från hp och dp.
Hämtas från både hp och dp. 900 från hp redovisas först
Hämtas från både hp och dp. 910 från hp redovisas först
Hämtas från både hp och dp.911 från hp redovisas först
I första hand från dp, i andra hand från hp.
Hämtas från både hp och dp. 940 från hp redovisas först
Fältet skapas med delfält från både hp och dp.
Hämtas i första hand från dp, i andra hand från hp.

