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Nedbrydning af silovægge: XMLificering af biblioteks-

katalogen og konsekvenser heraf 
 
Udgangspunkter: 

• Bibliotekskatalogen skal udstilles mere og mere og især udenfor 
bibliotekssiloen 

• Sortering er en næste død disciplin – kun få anvendelser er tilbage 
• Søgning af ”aa” gør vi forvejen både som ”aa” og ”å” 
• Et særligt tegn for gl. dansk å er en biblioteksspidsfindighed – og 

kan ikke bruges udenfor bibliotekernes ældre systemer 
• Fælleskatalogen er inhomogen – også med hensyn til aa/å og alfa-

betiseringstegn. 
• Tegn i en bibliotekskatalog er til læsning – ikke fonetisk anvisning 

på udtale 
• I kommende brugergrænseflade ovenpå databrønde vil der ikke væ-

re alfabetiseringstegn og gl. dansk å for ikke-biblioteksdata 
• Udenfor bibliotekssektoren anvendes Unicode – ikke Unicode-tegn 

er støj 
• Applikationerne skal ikke gætte ud fra udtale af tekst 
• Spændetrøjen i Basis-tegnsættet er for snæver. Principielt bør alle 

Unicode tegn være valide 
• Implementering vil ikke være over-night, men vil kræve forberedel-

se og overgangsperioder/ordninger. 
 

 
Derfor foreslås: 

• Tegnet for gl. å droppes – og skrives blot ”aa” 
• Standardpraksis: aa udlægges altid både som å og aa i indextermer 
• Alfabetiseringstegn droppes 
• Regler for ordning/sortering skal justeres og det skal overvejes om 

vi kan gå over til model med helt eller overvejende tegn-for-tegn 
• Tegnsættet ændres principielt til UniCode. 

 
 
Forslag procedure: 

• Principbeslutning i BIR om Unicode som tegnsæt 
• Principbeslutning i BIR om at droppe gl. dansk å og alfabetiserings-

tegn 
• Principbeslutning I BIR om at forenkle og ajourføre sortering 
• Styrelsen for Bibliotek og Medier nedsætter en gruppe til at opdate-

re Ordning af registre i onlinekataloger. Her inddrages formanden 
for Dansk Standard S24/u9 Leif Makholm, Leif Andresen, Camilla 
Riis Petersen og en repræsentant for DBC.  
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• Efter behandling i BIR forelægges nærværende notat danZIG til 
drøftelse og herudfra aftaler DBC og styrelsen et implementerings-
forløb. Form for inddragelse af systemleverandører drøftes i dan-
ZIG. Bemærkninger om sortering tilgår ovennævnte gruppe. 

 
 
Hvis vi lader være: 

• Inhomogene registre 
• Dataeksport: valg mellem aa � å eller ulæselighed 
• Vi vil drille brugerne uden fordele for nogen. 

 
 
Praktiske tiltag: 

• DS 377:1980 Alfabetiseringsregler revideres (hører under S24/u9, 
hvor forslag om ny version eller tilbagetrækning skal rejses efterføl-
gende) 

• danMARC2 tilrettes: Ny version af Ordning af registre i onlinekata-
loger  

• danMARC2 tilrettes: afsnittet Indledning tilrettes. Kobling til 
ISO2709 skal løsnes. ISO 2709 og ISO 27755 behandles sideordnet 

• Bortkonvertere alfabetiseringstegn og gl. dansk å ved konvertering 
til ISO 27755 MarcXchange og anden XML 

• Ikke forsøge at genskabe alfabetiseringstegn og gl. dansk å ved im-
port 

• Alfabetiseringstegn og gl. dansk å udgår af DBC’s katalogisering på 
tidspunkt, der aftales senere, men: 

o I fælleskatalogen accepteres gl. dansk å i en overgangsperi-
ode 

o I fælleskatalogen accepteres alfabetiseringstegn i en over-
gangsperiode  

• I forberedelse af implementeringsforløbet skal indgå en overgangs-
ordning, som giver DBC og systemleverandører en rimelig frist til 
omlægning. Udveksling i ISO 2709 kan ske uden i det nuværende 
tegnsæt, mens udveksling i ISO 27755 kan blive Unicode.  

 
Det bemærkes at formanden for S24 og formanden for S24/u9 er enige om 
at en revision eller bortfald af DS 377 tages op i de relevante Dansk Stan-
dard udvalg efter at ovennævnte procedure er afsluttet. 
 
 
 
 
 
Leif Andresen 
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Overvejelser om sortering: 

 
Sortering anvendes efterhånden kun i begrænset omfang i bibliotekssam-
menhæng. 
 
Ved at sorteringstegn droppes, er der alene tilbage metoden at dublere 
indhold af et delfelt i en ”visningsversion” i delfelt med lille bogstav og i en 
”alfabetiseringsversion” med stort bogstav som delfeltkode. Denne metode 
kan videreføres hvor det er nødvendigt. 
 
Udlægning i sætningssøgeregistre (langord): Ved skan i bibliotek.dk fås der 
63 hit på ”lille hus på prærien” og 14 hit på ” det lille hus på prærien”. Det 
er ikke særlig brugervenligt. Tekststrengen ”det lille hus på prærien” burde 
give hit under begge opslag. Det bør derfor overvejes om ikke der ikke 
burde være en anvisning for udlægning i sætningsregistre, som simpelthen 
for en række ord (der kan laves en overskuelig positivliste) udlægges både 
med og uden disse ord som prefix. Tilfælde af sorteringsreglen udover 
denne liste kan håndteres med stor/lille delfelt (eller ignoreres). 
 
Hyldeopstilling: Der er principielt fortsat brug for en entydig placering alfa-
betisk på hylden. En mulighed vil derfor være at anvende store delfelter for 
netop de felter/delfelter, som er relevante i denne sammenhæng. Men 
spørgsmålet er om ikke de praktiske bogopsættere ikke for længst har ind-
ført ”file as is”. 
 
Trykte fortegnelser: Der publiceres stadig en ugefortegnelse (DBC’s hjem-
meside). Anvendelse af store delfelter i de sorteringsrelevante delfelter 
efter DBC’s beslutning i de ugefortegnelsesrelevante poster er en mulig-
hed. Men det kan også overvejes om formen – som bunder i behov i en 
trykt årsfortegnelse – med bindførelser i ugefortegnelse ikke nu er helt 
overflødig. Værd at overveje for BIR at give DBC mulighed for en enklere 
fortegnelse uden biindførsler. 
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Baggrundsmateriale om gl. dansk Å (Aa) 
 
I CPR kendes dette tegn ikke. Se CPR's tegnsæt: 
http://cpr.dk/cpr/site.aspx?p=98&t=visartikel&Articleid=4387  
 
I stednavnregisteret 
http://www.kms.dk/Landkortogtopografi/stednavne/autoriserede/stednavn
e.htm kendes tegnet heller ikke. Faktisk ses præsentationsformen ”Aa” 
(f.eks. Aalborg) ikke i registeret. Men en note # markerer, at den lokale 
kommune ønsker å, Å skrevet som aa, Aa. 
Citat fra 
http://nfi.ku.dk/publikationer/webpublikationer/stednavn130306.pdf/  
Stednavneudvalget har gennem årene anvendt megen energi på dette 

spørgsmål, men med den valgfrihed mellem å og aa i stednavne, som Un-

dervisnings- og Kulturministeriernes bekendtgørelse af 15/3 1984 indførte, 

er situationen gjort flydende, og det er en tilstand, som sikkert vil holde sig 

lang tid fremover. 

Stednavneudvalget anbefaler at bruge bolle-å, dels fordi dette bogstav i 

dag er det eneste korrekte i den almindelige retskrivning, dels fordi det 

aldrig er hensigtsmæssigt at have en selvstændig sproglyd, som ikke har 

sit eget tilhørende bogstav. 1948-reformen afhjalp faktisk en 500-600 år 

gammel mangel ved det danske sprog. 
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Baggrundsmateriale om sortering:  

 
Retskrivningsordbogen (2. udg. 1996), Retskrivningsregler §4 (2) om pla-
ceringen af AA. skriver at Aa skal alfabetiseres som å når det udtales som 
én vokal uanset om den betegnet en a-lyd eller en å-lyd. Hvis den eneste 
forskel på to ord er at det ene har å hvor den andet har aa, skal ordet med 
å stå først af de to ord. Aa skal kun alfabetiseres som to a'er når det udta-
les som særskilte vokaler, det vil sige når de to a'er tilhører hver sin sta-
velse som for eksempel i ordet ekstraarbejde. MEN i selve Retskrivnings-
ordbogen står f.eks. Kanaan sorteret både som Kanaan og som Kanån. 
 
Alfabetiseringsregler for danske biblioteker og bibliografier http://www.kat-
format.dk/alfaregler.html#1.%20Teg  
1.2.2.4  Forbindelsen aa ordnes som å, når den udtales således; ellers som 
aa.   
Det betyder at der er fraveget fra de indledende principper (fra forordet):  
      2. Alfabetiseringen skal baseres på skriftbilledet, ikke på udtalen (»file 
as is« i stedet for »file as if«).  
          Hvis undtagelser er nødvendige, skal der skrives henvisninger.  
      3. Alle data, der anvendes ved alfabetiseringen, skal være åbent til 
stede i indførslen.  
 
 
 
  


