
danMARC2 - hjælpepostformat   
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  Side 1 af 3 

 

Søgekoder – enkeltord 

Vedtagne former 
 kv Vedtagne former (Navne, titler, emneord) 

Emneord 
Søgekode Beskrivelse 
em  Emneord (Heri indgår også person- og korporationsnavne brugt som 

emneord) 
-ke Kontrolleret emneord (Vil i autoritetsposter være identisk med em) 
--et Tidsangivelse som emneord 
--el Stednavn som emneord 
--te Titel som emneord 
--ef Kontrollerede faglitterære emneord, ikke systemspecifikke 
--es Kontrollerede skønlitterære emneord, ikke systemspecifikke 
--ek Korporationsnavne som emneord 
--ep Personnavn som emneord 
--ac AGROVOC emneord 
--ag NAL emneord 
--ce Library of Congress emneord 
--ed EUDISED emneord (inkl. EPT emneord) 
--cp COMPASS emneord 
--ms MESH emneord 
--db DBC emneord  
---df DBC faglitterært emneord 
---ds DBC skønlitterært emneord  
---me DBC musikemneord  
---da DBC almene emneord 
---ta Tidsangivelse som emneord (DBC) 
---fm Formbetegnelse som emneord (DBC) 
---nb Niveau-emneord (DBC) 
---sn Stednavn som emneord (DBC) 

Person- og korporationsoplysninger: 
Søgekode Beskrivelse 
fb Identificerende ophavsangivelse 
na Person- eller korporationsnavn  
-np Personnavn 
-nk Korporationsnavn  
 

Klassifikation   
Søgekode Beskrivelse 
cl Klassifikation, alle koder 
-dk DK5 
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Kodede oplysninger 
Søgekode Beskrivelse 
ak Autoriseringskode  
kk Katalogkode  
ma Materialetype  
sp Sprog  
tr Kode for translitterations- / transskriptionssystem  
 

Numre 
Søgekode Beskrivelse 
nr Numre 
-id Identifikationsnummer 
-is Internationale standardnumre. (Pt. ikke forskellig fra in men medtages 

af hensyn til en evt. kommende indførelse af ISWC ig ISADN)   
--in ISSN 
-tf Tidligere og lokale faustnumre 

Titeloplysninger 
Søgekode Beskrivelse 
ti Titler 
-ut Uniform titel  
-se Serietitel 

Øvrige oplysninger 
Søgekode Beskrivelse 
aj Postens ajourføringsdato 
no Noter 
-fs Persons eller korporations sprog 
-fn Persons eller korporations nationalitet 
op Postens oprettelsesdato 

 

Søgekoder - fraser (ekskl. MARC-registre) 

Vedtagne former 
lkv Vedtagne former (Navne, titler, emneord) 

Emneord 
Søgekode Beskrivelse 
lem  Emneord (Heri indgår også person- og korporationsnavne brugt som 

emneord) 
-lke Kontrolleret emneord (Vil i autoritetsposter være identisk med lem) 
--let Tidsangivelse som emneord 
--lel Stednavn som emneord 
--lte Titel som emneord 
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Søgekode Beskrivelse 
--lef Kontrollerede faglitterære emneord, ikke systemspecifikke 
--les Kontrollerede skønlitterære emneord, ikke systemspecifikke 
--lek Korporationsnavne som emneord 
--lep Personnavn som emneord 
--lac AGROVOC emneord 
--lag NAL emneord 
--lce Library of Congress emneord 
--led EUDISED emneord (Inkl. EPT emneord) 
--lcp COMPASS emneord 
--lms MESH emneord 
--ldb DBC emneord  
---ldf DBC faglitterært emneord 
---lds DBC skønlitterært emneord  
---lme DBC musikemneord  
---lda DBC almene emneord 
---lta Tidsangivelse som emneord (DBC) 
---lfm Formbetegnelse som emneord (DBC)  
---lnb Niveau-emneord (DBC)  
---lsn Stednavn som emneord (DBC)  
  

Person- og korporationsoplysninger: 
Søgekode Beskrivelse 
lna Person- og korporationsnavne  
-lnp Personnavn  
-lnk Korporationsnavn  

Klassifikation 
Søgekode Beskrivelse 
lcl Klassifikation, alle koder  
-ldk DK5 

Titeloplysninger 
Søgekode Beskrivelse 
lti Titler  
-lut Uniform titel 
-lse Serietitel  

Udfoldning af koder 
008t h → m01a hj  
 

Defaultsøgning- anbefaling 
Når der i et bibliotekssystem er mulighed for en defaultsøgekode, anbefales det, at den svarer til 
søgekoderne em, na samt ti. 


