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Abstract:
The national bibliography is an important tool in information retrieval.
Bibliographies as lists of books have existed for centuries, but the national
bibliography as we refer to it today, as a directory of the total national imprint,
has only existed for about 50 years. The object of this thesis is to investigate
music documents in Scandinavian national bibliographies. The method I have
used for this investigation is a comparative study of the music departments in the
national bibliographies in Norway, Sweden and Denmark. The investigation is
performed by answering the following questions: How do Norway, Sweden and
Denmark live up to IFLA’s Guidelines and recommendations for the national
bibliography? Can one discern any differences between the three countries in this
area?

The documents in focus are sheet music and phonograms. The material for the
investigation has been collected through studies of literature, from the web sites
of the national bibliographic agencies and through complementary interviews
with librarians at the three national libraries. The study is based on IFLA’s
definition and some of their Guidelines for the National Bibliographic Agency
and the National Bibliography from 1979 and their complementary
recommendations from 1998.

The investigation has shown that there are only minor differences between the
music departments in national bibliographies in Scandinavia, and that they all
follow IFLA’s recommendations in a satisfying manner. The major aspects, like
selection criterias match well in all countries, while the differences are found in
the information to the national bibliographies on the web.

Nyckelord:             Nationalbibliografi, musikalier, fonogram, Norge, Sverige,
                               Danmark
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1.Inledning

1.1 Inledning och val av ämne

Då det var dags att välja uppsatsämne till min magisteruppsats på BHS, funderade jag
länge fram och tillbaka. Det finns så mycket som är intressant att fördjupa sig i! Tanken
på att involvera mina tidigare kunskaper och utbildning i uppsatsarbetet återkom dock
ständigt. Jag har ett gediget musikintresse och har i många år utbildat mig till utövande
musiker där oboe är mitt huvudinstrument. Efter avslutad utbildning arbetade jag 15 år
som musiker på heltid. Därför kunde jag inte riktigt släppa tanken på att i min uppsats
kombinera mitt intresse för, och mina kunskaper om musik med mitt nyvunna intresse
för kunskapsorganisation. Efter ett inledande samtal med min handledare kom jag
slutligen fram till ämnet som jag tyckte verkade både spännande och intressant; att göra
en studie över tre länders nationalbibliografiers musikavdelningar, för att få en
fördjupad förståelse för hur man i olika länder organiserar sin nationalbibliografi. En
fullständig förteckning över ett lands produktion av musikalier (tryckta eller
handskrivna noter) och fonogram (vinylskivor, cd-skivor samt kassettband) är av
yttersta vikt både för forskning på området och för allmänheten samt för att bevara
landets kulturarv för framtida generationer. Samtidigt kommer man i arbetet med en
nationalbibliografi in på flera av kunskapsorganisationens grundpelare, såväl
bibliografisk kontroll (klassifikation, katalogisering och ämnesord), som
informationslagring och informationsåtervinning. Att samla in, strukturera och
tillgängliggöra dokumentsamlingarna för forskning och studier, samt för allmänheten är
en av målsättningarna med en nationalbibliografi. Efter att ha avslutat tillvalskursen
Musik på bibliotek på BHS januari 2003, insåg jag också att utbildningsmöjligheter för
musikbibliotekarier är något som saknas inom Biblioteks- och informationsvetenskap i
Sverige i dag. Samtal med yrkesaktiva musikbibliotekarier bekräftade mina
observationer. Detta faktum utgjorde en extra sporre när jag valde att fördjupa mig i ett
musikbiblioteksämne.

1.2 Bakgrund

Bibliografier som förteckningar över böcker har funnits i århundraden, medan arbetet
med att utarbeta nationalbibliografier i större utsträckning har kommit mer och mer i
fokus under senare år. Madsen säger att nationalbibliografin definierad som ett
bibliografiskt system eller en nationalbibliografisk tjänst är något förhållandevis nytt.
Uttrycket ”nationalbibliografi” dyker först upp i litteraturen vid mitten av 1900-talet och
då primärt som en beteckning för nationella bokförteckningar. Det är först under andra
hälften av förra århundradet som den breda definitionen vi idag menar med begreppet
nationalbibliografi fastställs. Madsen menar att en väsentlig förutsättning för detta är de
stora internationella konferenser som arrangerades av UNESCO (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization) 1950, UNESCO i samarbete med
IFLA (International Federation of Library Associations) 1977 och av IFLA 1998. Dessa
konferenser resulterade i en rad riktlinjer och rekommendationer som har haft stort
inflytande på utvecklingen av nationalbibliografiska tjänster runt om i världen. 1 De nya
möjligheterna med Internet, online- kataloger (OPACs) och alla möjligheter detta
innebär beträffande informationslagring och informationsåtervinning, samt utbyte av
                                                
1 Madsen, Mona 2000a. Nationalbibliografi, formål og funktion: med en oversigt over dansk
nationalbibliografi, s. 7.
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bibliografiska data har naturligtvis också varit en bidragande orsak till den snabba
utvecklingen på nationalbibliografiområdet under senare år. Larsen säger i
Bibliografiens opgaver og metoder att:

Primærmaterialet for alle arter af bibliografier er nationalbibliografierne, d.v.s. hvert
enkelt lands behandling af den litteratur, som udkommer og er udkommet inden for
dette lands grænser. Først når dette  stof er tillvejebragt, kan man sige, at man har
mulighed for at finde frem til den del af verdens samlede produktion, man i det enkelte
tilfælde har brug for.2

Madsen kommenterar detta i sin text Nationalbibliografi, formål og funktion, där hon
säger att detta citat som är från 1959 bär prägel av att vara skrivet i en tid då
informationsbärande medier övervägande var i form av ”litteratur” (böcker, periodika).
Om man i Larsens text byter ut ”litteratur” mot ”dokument” motsvarar denna korta
beskrivning av nationalbibliografins mål IFLA:s idéer som kommer till uttryck i deras
program för Universal Bibliographic Control (UBC). Tanken bakom programmet är att
man genom ett nätverk av nationalbibliografier ska kunna uppnå en standardiserad
registrering av alla dokument som ges ut i hela världen och därmed göra dem
återvinningsbara.3 UBC- programmet kommer jag att presentera närmare längre fram i
uppsatsen. I tillägg till tanken om en universell bibliografisk kontroll har
nationalbibliografin som funktion att registrera ett lands samlade produktion av
dokument och på så sätt bevara landets kulturarv. Man kan med andra ord se två viktiga
målsättningar med en nationalbibliografi, dels utgör den en förteckning över ett lands
samlade dokumentproduktion och är därigenom ett viktigt dokument över landets
kulturarv; och dels kan den ingå i ett universellt nätverk av bibliografier där man
eftersträvar nationell och universell bibliografisk kontroll.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med min uppsats är att granska och jämföra musikområdet i tre länders
nationalbibliografier, nämligen Norge, Sverige och Danmark. Detta för att se hur dessa
förhåller sig till IFLA:s definition på en nationalbibliografi, samt hur de förhåller sig till
de riktlinjer IFLA har tagit fram för arbetet med nationalbibliografier. De tre
musikavdelningarna kommer att granskas med avseende på urvalskriterier och
insamlingsförfarande, omfång, bibliografisk kontroll (katalogisering, klassifikation och
ämnesord), samt vilka sökmöjligheter som ges och vilken introduktion till bibliografin
som finns på respektive webbplats. De musikdokument jag tänker koncentrera mig på är
musikalier och fonogram. Som komplement till dessa vill jag även se på hur man går
tillväga med registrering av andra musikrelaterade dokument som inte går in under
dessa två grupper, som till exempel periodika inom musik och biografier över musiker
och/eller tonsättare. För att undersöka nationalbibliografin och dess musikområde i de
tre länderna kommer jag att arbeta utifrån följande frågeställningar:

♦ Hur förhåller sig Norge, Sverige och Danmark till IFLA:s definition på en
nationalbibliografi samt deras riktlinjer för arbetet med att ta fram
nationalbibliografier?

♦ Kan man se några skillnader mellan de tre länderna beträffande hur de förhåller sig
till definitionen och riktlinjerna? Vilka avvikelser finns?

                                                
2 Larsen, Knud 1959. Bibliografiens opgaver og metoder, s. 299.
3 Madsen 2000a, s. 6.
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1.4 Problembeskrivning och avgränsningar

Under senare år har bibliotekarieyrket utvecklats åt ett håll där man mer och mer
förväntas vara en professionell informationsförmedlare. Detta innebär att man måste ha
goda kunskaper om var och hur man söker information. Informationsflödet i världen
idag är så enormt att ingen kan ha en full översikt över världens totala
dokumentproduktion. Då blir kunskapen om var man kan söka information desto
viktigare. Bibliotekarien ska med andra ord vara en professionell informationsspecialist
som ska kunna hjälpa låntagarna att hitta rätt i informationsdjungeln. I en sådan
situation är det, bland många andra kunskaper, avgörande med en god insikt i hur man i
olika länder organiserar sin nationalbibliografi, för att finna referenser till det material
som efterfrågas. Bruhns menar till exempel att de mest pålitliga källor man kan använda
sig av i det dagliga bibliografiska arbetet är just nationalbibliografierna eftersom de är
utarbetade under mångdubbel kontroll och innehåller få fel i förhållande till den stora
mängd data de innehåller.4 När det gäller området för min uppsats, musikområdet, är det
framför allt  musikbibliotekarier på specialbibliotek och på folkbibliotekens
musikavdelningar som kan ha god hjälp av kännedom om nationalbibliografins olika
förteckningar över musikdokument i sitt arbete. Det kan till exempel vara musiker på
jakt efter ett speciellt verk, eller forskare som vill fördjupa sig i en speciell tonsättare
eller en speciell epok i musikhistorien som bibliotekarien får möta. Att ha en god
kännedom om nationalbibliografins uppbyggnad, urvalskriterier och standarder för
bibliografisk kontroll samt om hur den ser ut i olika länder kan underlätta arbetet med
att söka information och snabbt hitta det som efterfrågas.

Att bygga upp ett lands kompletta nationalbibliografi är med andra ord ett gediget och
viktigt arbete som kräver specialkunskaper hos dem som arbetar med den, och för att
den ska fylla sin tilltänkta funktion är det viktigt att man följer vissa standardregler i
arbetet. I min uppsats belyses olika aspekter på framtagandet av en nationalbibliografi
och vilka kriterier man arbetar utifrån i de länder som ingår i min undersökning för att
ge en bättre förståelse för nationalbibliografin, dess uppbyggnad och funktion. Vidare
belyses nationella skillnader i arbetet med nationalbibliografin.

Jag har dock gjort vissa avgränsningar för mitt uppsatsarbete. Jag kommer att studera
nationalbibliografin och några av de kriterier som måste beaktas i framtagandet av
denna. Vidare kommer jag att granska och jämföra hur man förhåller sig till dessa
kriterier i ett antal länder. För att detta ska bli mera överskådligt har jag dels valt att
koncentrera mig på bara en del av nationalbibliografin, nämligen musikområdet. Vidare
har jag inskränkt undersökningen till att endast gälla tre länder, Norge, Sverige och
Danmark. Slutligen har jag gjort en avgränsning vad gäller dokumenttyper, fokus
kommer att ligga på musikalier och fonogram, elektroniska dokument och
Internetdokument går jag inte närmare in på i denna uppsats. Jag tror ändå, dessa
avgränsningar till trots, att arbetet kommer att ge mig, och förhoppningsvis också
läsaren, en fördjupad förståelse för fenomenet nationalbibliografi och vilka olika
kriterier man har att ta hänsyn till på området.

                                                
4 Bruhns, Svend 1988. Bibliografisk verifikation, s. 69.
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1.5 Metod och arbetssätt

Den metod jag kommer att använda mig av i min uppsats är att göra en komparativ
studie över musikområdet i de tre ländernas nationalbibliografier. Repstad säger att:
”jämförelser och komparativa metoder ofta leder till bra analyser. När man börjar
reflektera över olika egenskaper i en miljö, skärps ofta förmågan att både iaktta och
tolka, om man kan göra jämförelser med en annan miljö.”5 Genom att studera och
jämföra tre länders nationa lbibliografier är mitt mål att få en fördjupad kunskap om mitt
ämne.

Information till min uppsats har inhämtats genom litteraturstudier, studier av de
nationalbibliografiska institutionernas webbplatser och kataloger, d.v.s.
Nationalbiblioteket i Oslo, Kungliga Biblioteket i Stockholm och Det Kongelige
Bibliotek i Köpenhamn, samt Statens ljud- och bildarkiv och Dansk BiblioteksCenter
A/S. Utöver detta har jag intervjuat ansvariga bibliotekarier för nationalbibliografins
musikavdelningar i respektive land. Intervjufrågorna är enbart tänkta att vara ett
komplement till den information som finns på institutionernas webbplatser och de utgår
ifrån mina frågeställningar samt jämförelsekriterier. Studien kommer att utföras på så
sätt att jag först går igenom respektive lands musikavdelningar utifrån mina
frågeställningar och jämförelsekriterier i en beskrivande del, för att sedan göra en
jämförelse av dessa. Institutionerna som förekommer i uppsatsen kommer att refereras
till på respektive lands språk.

I min undersökning utgår jag ifrån den definition på nationalbibliografin som ges i
Guidelines for the National Bibliographic Agency and the National Bibliography,
Prepared by the IFLA International Office for UBC6 från 1979, samt några av de nya
riktlinjer som tillkom under The International Conference on National Bibliographic
Services (ICNBS) som hölls i Köpenhamn 19987. Dessa riktlinjer samt definition får en
närmare presentation i kapitel 2.1.

1.6 Uppsatsens disposition

Det inledande kapitlet innehåller en bakgrund för val av ämne, syfte och
frågeställningar, samt metod och arbetssätt. Därefter följer kapitel två som innehåller en
litteraturgenomgång, där jag redogör för vad författare inom mitt ämnesområde har
skrivit, framför allt under senare år. Dels redovisas artiklar på området, dels
monografier och slutligen några undersökningar som berör mitt uppsatsämne. Vidare
kommer som ett underkapitel till kapitel två min valda teoretiska bakgrund för
uppsatsen.

Kapitel tre innehåller en kort historisk översikt över ämnet, där jag tar upp utvecklingen
inom området bibliografi i allmänhet och framför allt inom området nationalbibliografi.
Därefter följer en presentation av pliktleveranslagen i de tre länderna, samt en kort
översikt över lagens historiska utveckling.

                                                
5 Repstad, Pål 1999. Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 26.
6  IFLA  International Office for UBC 1979. Guidelines for the National Bibliographic Agency and the
National Bibliography.

7 Madsen 2000a, s. 37-40.
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Kapitel fyra innehåller sedan uppsatsens beskrivande del där jag undersöker hur det ser
ut på det nationalbibliografiska musikområdet i de tre länderna. Redovisningen kommer
att göras geografiskt där jag presenterar musikområdet land för land. Kapitlet inleds
med en redogörelse för en del termer och fenomen som tas upp i undersökningen, bland
annat förklaras termen dokument i musiksammanhang. Jag kommer därefter att utifrån
ett antal jämförelsekriterier presentera de tre ländernas musikavdelningar. Dessa
jämförelsekriterier bygger på de av IFLA:s riktlinjer jag har valt att utgå ifrån i min
undersökning.

Efter denna beskrivande del följer kapitel fem som är uppsatsens komparativa del, där
resultaten av min undersökning jämförs. Kapitel fem kommer att redovisas tematiskt,
med andra ord jämför jag dokumenttyp för dokumenttyp. I kapitel sex följer sedan
diskussion och slutsatser. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning.

2. Litteraturgenomgång

Litteraturen inom mitt ämnesområde har i stor utsträckning visat sig vara dels av
pedagogisk natur, dels har den framkommit i samband med konferenser arrangerade av
IFLA inom nationalbibliografiområdet. Artiklar som skrivits om ämnet i olika
tidskrifter inom området Biblioteks- och informationsvetenskap har oftast också någon
anknytning till dessa konferenser. Den pedagogiska litteraturen är i sin tur tänkt som
undervisningsmaterial vid Danmarks biblioteksskole. Detta ger å andra sidan en hög
tillförlitlighet beträffande en källkritisk bedömning av materialet. En annan aspekt jag
har varit noggrann med att ta hänsyn till, är litteraturens aktualitet. Det har skett en stor
utveckling på nationalbibliografiområdet under senare år och äldre litteratur ger inte
längre alltid korrekt information. Jag har dessutom noterat en viss geografisk
snedfördelning vad gäller den aktuella litteraturen inom mitt område, medan det har
varit relativt enkelt att finna aktuell litteratur som behandlar nationalbibliografin i
Danmark och Norge samt av författare från dessa länder, har det i Sverige inte funnits
lika mycket att tillgå.

Det finns ingen direkt tidigare forskning inom nationalbibliografiområdet. Den
forskning som har gjorts på bibliografier handlar till stor del om bibliografier generellt
eller om bibliografihistoria. Bland annat har Svend Bruhns, lärare vid Danmarks
Biblioteksskoles avdelning i Ålborg, skrivit en licentiatavhandling om Bibliografiens
historia i Danmark. Bruhns säger i en presentation av sin avhandling, att bibliografi per
definition är en vetenskap, även om inte många är medvetna om detta.8 Bruhns
forskningsresultat väljer jag dock att inte redogöra för här, eftersom jag anser att de
ligger utanför avgränsningen för min uppsats. Jag kommer i stället att redogöra lite
närmare för några undersökningar om nationalbibliografin som gjorts under senare år,
och som finns redovisade i ett antal artiklar.

Här följer först en kort redogörelse för informationssökningsprocessen inför arbetet med
min uppsats. En initial sökning i Google gav mig en utmärkt text att börja med,
nämligen Mona Madsens Nationalbibliografi, formål og funktion: med en oversigt over
dansk nationalbibliografi. Dels är det en bra och informativ text i sig, dels har hon en
referensförteckning med många bra tips för vidare läsning. Denna vidare läsning gav

                                                
8 Bruhns, Svend 2001. At skrive bibliografihistorie, Norsk tidskrift for bibliotekshistorie, vol. 6, nr. 15, s.
8.
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sedan ännu fler förslag på artiklar och undersökningar. Att studera författares citeringar
visade sig vara ett utmärkt sätt att finna relevant litteratur. De gav också en bra insikt i
vilka som är viktiga författare på mitt område. En sökning i databasen Library
Litterature and Information Science resulterade slutligen i ett antal artiklar som visade
sig användbara. Vidare har de tre nationalbibliotekens (Nasjona lbiblioteket i Oslo, Det
Kongelige Bibliotek i Köpenhamn samt Kungliga Biblioteket i Stockholm) webbplatser
varit till stor hjälp. Även på Statens ljud- och bildarkiv samt Dansk BiblioteksCenters
webbplatser har jag funnit värdefull information. Slutligen har jag fått tillgång till
ytterligare skriftlig information vid besök på de olika biblioteken, som broschyrer,
årsredovisningar, musikförteckningar och liknande.

En grundläggande bok om ämnet är Erland Munch-Petersens Bibliografiens teori: en
introduktion.9 Den är tänkt som undervisningsmaterial vid Danmarks Biblioteksskole
och ger en bra införsel i fenomenet bibliografi och dess historia. Han tar även specifikt
upp nationalbibliografins karakteristiska drag. Tidigare nämnda text av Mona Madsen,
Nationalbibliografi, formål og funktion,10  är även den tänkt som undervisningsmaterial
vid Danmarks Biblioteksskole, Institut for Informationsstudier. Den är av nyare datum
och tar upp många aspekter rörande nationalbibliografin som har framkommit under
senare år, bland annat de riktlinjer för arbetet med nationalbibliografier som fastslogs
efter konferensen 1998. Förutom att specifikt beröra Danmarks nationalbibliografi, tar
hon även upp många generella aspekter på området.

Den trykte kulturarv: Pligtaflevering gennem 300 år11 är en antologi som gavs ut i
samband med att den danska pliktleveranslagen fyllde 300 år och den behandlar lagen i
ett historisk perspektiv, med ett eget avsnitt om pliktleverans av musikalier i Danmark.
Jag ansåg detta vara intressant läsning eftersom pliktleveranslagen i stor utsträckning
ligger till grund för utvecklingen av ett lands nationalbibliografi. Även IFLA:s riktlinjer
trycker på vikten av en pliktleveranslag för att uppnå en komplett nationalbibliografi.
Deras riktlinjer presenteras i följande skrift:

Guidelines for the National Bibliographic Agency and the National Bibliography,
prepared by the IFLA International Office for UBC12 (härefter benämnd Guidelines),
redovisar alla riktlinjer som togs fram vid konferensen 1977. Den har, tillsammans med
ett antal kompletterande riktlinjer från 1998, varit ett viktigt hjälpmedel i arbetet med
uppsatsen eftersom den sätter de normer som rekommenderas för framtagandet av en
nationalbibliografi och som jag har utgått från i mina frågeställningar.

Några tidningsartiklar från tidskrifter på området gav en del intressanta uppslag. De
tidskrifter som gav mest material var dels Alexandria, en tidskrift för just
nationalbiblioteksområdet, och dels International Cataloguing and Bibliographic
Control, en tidskrift för IFLA UBCIM programme (Universal Bibliografic Control and
International Marc). Mona Madsen har i Alexandria publicerat en artikel som var
relevant för mitt arbete; The National Bibliography in the Future: New

                                                
9 Munch-Petersen, Erland 1980. Bibliografiens teori: en introduktion .
10 Madsen 2000a.
11 Horstbøll, Henrik & Lauridsen, John T., red. 1998. Den trykte kulturarv: Pligtaflevering gennem 300
år.
12 IFLA International Office for UBC 1979. Guidelines for the National Bibliographic Agency and the
National Bibliography.
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Recommendations.13 Artikeln kommenterar de nya riktlinjer för arbetet med
nationalbibliografier som gavs under IFLA- konferensen i Köpenhamn 1998.
Det har alltså inte forskats särskilt mycket på nationalbibliografiområdet. Det finns dock
några artiklar med undersökningar inom området som relaterar till mitt uppsatsämne
och som redovisas lite mer uttömmande här. De är alla av nyare datum, publicerade från
1998 och framåt. Undersökningarna fokuserar oftast på nationalbibliografin generellt
förutom en, som har utgått från monografiavdelningen med den motivering att det som
gäller här i stor utsträckning gäller för hela nationalbibliografin.

Den första undersökningen som presenteras är Results of a ”Survey on Bibliographic
Control and National Bibliography, IFLA section on Bibliography” av Robert P. Holley
från 1998. Artikeln presenterar resultaten av en undersökning som vill belysa
användandet av bibliografisk kontroll inom nationalbibliografiområdet. Den utfördes
som en enkätundersökning med ett frågeformulär som skickades ut till adresser som
fanns på en adresslista tillhandahållen av IFLA. Danmark och Sverige lämnade in mer
än ett enkätsvar därför att flera organ är ansvariga för den bibliografiska kontrollen i
dessa länder. Undersökningen gjordes för att ta reda på i vilken omfattning bibliografisk
kontroll används av ”the national agency”, däribland vilka standardtyper av
bibliografisk kontroll man har valt att använda, samt i vilken utsträckning man upprättar
Marc-poster. Undersökningen har även följande delfrågor:

♦ att undersöka om ”the national agency” som är ansvarig för bibliografisk kontroll i
ett land även ger ut en nationalbibliografi;

♦ att undersöka om det finns en pliktleveranslag och hur denna i så fall fungerar i
varje land;

♦ att undersöka om nationalbibliografiska poster är tillgängliga online;
♦ att undersöka eventuella betydande ändringar i nationalbibliografin de senaste två

åren, samt ta reda på eventuella planerade ändringar i nationalbibliografins innehåll
och form de kommande två åren

Jag vill här, innan jag redovisar Holleys undersökning, återge IFLA:s definition på vad
han kallar ”the national agency”:

“The national bibliographic agency is the organizational unit established within a
country’s library system which undertakes responsibility for:

♦ preparing the authoritative and comprehensive bibliographic record for each new
publication issued in the country, and making that record in accordance with
accepted international bibliographic standards;

♦ publishing those records with the shortest possible delay in a national bibliography
which appears regularly”14

Utifrån denna definition har jag valt att översätta ”the national bibliographic agency”
med ”nationalbibliografisk institution” och i fortsättningen använda mig av denna
översättning. Holleys hypotes har varit att nationalbibliografiska institutioner,
åtminstone i västvärlden, går och har gått från tryckta format och mikroformat till olika

                                                
13 Madsen, Mona 2000b. The National Bibliography in the Future: New Recommendations. Alexandria
vol. 12 (1), s. 45-50.
14 Guidelines 1979, s.7.
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online- och Marc-format samt till att ge tillgång till bibliografin via Internet.
Undersökningen bekräftade denna hypotes. Den bekräftar även att de flesta
nationalbibliografiska institutioner inhämtar sitt material genom pliktleveranslagar.
Hans undersökning visar även att nationalbiblioteken har tagit ställning för bibliografisk
kontroll och att producera en nationalbibliografi. Vad gäller standard för bibliografisk
kontroll används i störst utsträckning AACR-II beträffande katalogisering och Dewey
Decimal Classification (DDC) samt Universal Decimal Classification (UDC) är
vanligast vid klassifikation. Library of Congress Subject Headings (LCSH) används
oftast för tilldelning av ämnesord. 15

Barbara L. Bell och Anne M. Hasund Langballe har 1999-2001 på uppdrag av The
IFLA Standing Committee on Bibliography undersökt nationalbibliografier och hur de
har anslutit sig till ICNBS- rekommendationerna från 1998. ICNBS står för
International Conference on National Bibliographic Services och är den konferens IFLA
arrangerade i Köpenhamn detta år. Undersökningen redovisas i artikeln An examination
of national bibliographies and their adherence to ICNBS recommendations. Målet med
deras undersökning var att:

♦ identifiera de nationalbibliotek (national bibliographic services) som är speciellt
effektiva på grund av deras förmåga att möta de kriterier och sörja för de egenskaper
som identifieras i ICNBS, riktlinjer nummer 5-11

♦ identifiera de nationalbibliotek som skulle kunna öka effektiviteten genom större
anpassning till dessa riktlinjer, samt finna sätt att få dem att implementera ICNBS
riktlinjer

Bell och Langballe sätter sin egen undersökning i relation till två tidigare
undersökningar som gjorts på området, den ovan nämnde undersökningen av Holley,
samt en undersökning publicerad 2000, utförd av John D. Byrum Jr., Inclusion of
information covering electronic resources in national bibliographies: results of a survey
conducted May–June 1998. Denna undersökning redovisas dock inte här eftersom den
genom att undersöka elektroniska dokument i nationalbibliografier går utanför
uppsatsens avgränsningar.

Båda dessa tidigare undersökningar koncentrerar sig på vilka dokumenttyper som
inkluderas i en nationalbibliografi. Holley har dessutom fokuserat på vilka
standardtyper som används för bibliografisk kontroll. Bell och Langballes undersökning
behandlar huvudsakligen den formella presentationen av dokumentbeskrivning i en
nationalbibliografi samt den formella presentationen av själva bibliografin, men den
belyser även vilka standarder som används för bibliografisk kontroll. Undersökningen
utfördes till stor del genom att på alla nationalbiblioteks webbplatser leta information
om nationalbibliografin. Dessa webbplatser återfanns via webbservern Gabriel
(Gateway and BRIdge to Europe’s national Libraries). Gabriel innehåller, bland annat,
översikter över varje lands nationalbibliografi och OPAC.16 Dessutom användes
IFLANETs lista Web Accessible National and major Libraries, Directory of LAP
(Libraries of Asia and Pacific) samt sökmotorer. Vissa frågor kunde inte besvaras med
hjälp av den information som hittades på detta sätt. För att kunna besvara frågorna var
det nödvändigt att studera en uppdaterad utgåva av nationalbibliografin. Detta gjordes
                                                
15 Holley, Robert P. 1998. Results of a ”Survey on Bibliographic Control and National Bibliography,
IFLA section on Bibliography”, ICBC vol. 27, no 1, s. 3-7.
16 Madsen 2000a, s. 13.
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mestadels med besök på respektive nationalbibliotek. De har undersökt endast en del av
nationalbibliografin, vilken oftast blev monografier, och utgått från att det som gäller
här gäller för nationa lbibliografins alla delar. Ett antal frågeställningar besvaras i
undersökningen. Jag avser dock inte att redovisa alla, utan enbart visa till några få som
på något vis berör mitt område. Bell och Langballe fastställer bland annat att de flesta
europeiska länder har en pliktleveranslag som ligger till grund för nationalbibliografin.
Följande information återfinns i alla europeiska nationalbibliografier: titel, tid (period
covered by the issue), utgivarens namn och ort, utgivningsdatum. Vidare undersöker de
om det finns någon introduktion eller användarguide till nationalbibliografin. Två av
länderna i min undersökning får beröm för bra användarinformation på sina
webbplatser, nämligen Norge och Danmark. I Norge återfinns information om
bibliografins olika delar i en separat databas och alla texter är både på norska och
engelska. Danmarks webbinformation om nationalbibliografin får också beröm och sägs
kunna vara en god inspiration för andra att följa efter. Norge får i undersökningen
däremot bakläxa för sen registrering av nya dokument i nationalbibliografin. De slår
slutligen fast att de flesta europeiska bibliografier följer IFLA:s rekommendationer. 17

En tredje undersökning jag vill redogöra för är Changes in National Bibliographies,
1996-2000 av Unni Knutsen. Författaren är ansvarig för framtagandet av den norska
nationalbibliografin samt för nationalbibliografiska verktyg, standarder och riktlinjer.
Undersökningen redovisas i en artikel från 2002. Den är gjord på uppdrag av IFLA och
är tänkt vara en uppdatering av Holleys undersökning. I Knutsens undersökning deltar
52 länder varav 20 i Europa. Undersökningen gjordes som en enkätundersökning som
skickades ut till medlemmar av The Conference of directors of National Libraries
(CDNL) via en adresslista tillhandahållen av IFLA. Knutsen undersöker bland annat
vilka dokumenttyper som är underordnade bibliografisk kontroll. När det gäller
musikalier och fonogram, framgår det att bland 78.8 % av deltagarna i undersökningen
är musikalier underlagd bibliografisk kontroll medan 67.3% av deltagarna säger
detsamma om fonogram. Jag väljer även här att inte redogöra för hela undersökningen,
utan enbart återge Knutsens sammanfattning. Hon säger att hon känner sig tillfreds med
att se att det har skett stora, positiva förändringar på nationalbibliografiområdet de
senaste fem åren. Dessa förändringar har varit med avseende på bibliografisk kontroll,
pliktleveranslagar, samt bibliografiernas omfång och format. Ännu mer glädjande
menar hon att det är, att det finns stora planer för flera förbättringar på området. Bland
annat kommer flera länder att förbättra sina pliktleveranslagar och på så sätt få mer
material under bibliografisk kontroll. Vidare säger Knutsen att nationalbibliografierna
kommer att bli mer varierade. Med det förmodar jag att hon menar att de kommer att
inkludera flera olika dokumenttyper än tidigare. Fler och fler nationalbibliografiska
institutioner kommer att publicera sina bibliografier i elektronisk form och göra dem
tillgängliga via Internet. Dessutom kommer flera retrospektiva nationalbibliografiska
förteckningar påbörjas eller slutföras. En viktig aspekt för framtiden är om fattigare
länder kommer att få råd och möjlighet att utveckla nationalbibliografier, för utan dem
kommer planerna på en universell bibliografisk kontroll att förbli en dröm. 18

Som komplement till den tryckta litteraturen har jag i stor utsträckning använt mig av
information från de nationalbibliografiska institutionernas webbplatser. Även här har

                                                
17 Bell, Barbara L. & Langballe, Anne M. Hasund 2001. An examination of national bibliographies and
their adherence to ICNBS recommendations.
18 Knutsen, Unni 2002. Changes in National Bibliographies 1996-2000,  Alexandria, 14 (1) s. 3-11.
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jag inte sett några källkritiska problem då jag anser att information från deras
webbpla tser torde vara mycket tillförlitlig.

2.1 IFLA:s definition och riktlinjer för nationalbibliografin

Som utgångspunkt för min uppsats har jag använt mig av IFLA:s definition och
riktlinjer för uppbyggandet av en nationalbibliografi. Här formuleras i detalj vilka
kriterier man bör ta hänsyn till och jag kommer att ta fasta på några av dessa riktlinjer
under mitt arbete. Deras definition på en nationalbibliografi lyder som följer:

The national bibliography can be defined as the cumulation of the authoritative and
comprehensive records of the national imprint of a country, published in printed form
(and/or produced in other physical forms, such as catalogue cards, machine-readable
tapes) regularly, and with the least possible delay.19

Denna definition gavs vid konferensen som arrangerades av IFLA 1977 och ingår i de
Guidelines som togs fram vid denna konferens och som publicerades 1979. Vad är då
”national imprint”? Madsen säger att det är upp till varje av IFLA:s medlemsländer att
definiera ”national imprint”, men enligt IFLA (och med dem de flesta länder) definieras
det som ”the products of the national publishing industry”. 20 Man anger dock ett
minimum för vad som bör registreras av ett lands totala dokumentproduktion. Bland
annat står följande att läsa:

…”the definition of national imprint clearly includes:

♦ printed non-text publications, such as maps, music etc.;
♦ non-text publications: that is, non-book and/or audio-visual materials, such as films,

cassettes, video-tapes, machinereadable files, etc.”21

Det är alltså utanför allt tvivel att musik ska ingå i nationalbibliografin, både i tryckt
form och som inspelat material.

Förutom denna generella definition på en nationalbibliografi, specificerar man dessutom
betydelsen av en nationalbibliografi på följande sätt:

♦ “to discover, identify and record all the publications produced in a country, in order
to:

♦ build up the national library and archival collections;
♦ satisfy the information needs of the nation;
♦ contribute to the development of an integrated library, documentation and archival

infrastructure”22

En ny konferens på nationalbibliografiområdet arrangerades av  IFLA i Köpenhamn
1998, där man diskuterade den utveckling som har pågått sedan den förra konferensen
1977. I anslutning till konferensen offentliggjorde man de nya riktlinjer som då tillkom.
Man tog upp flera centrala problemställningar inom modern nationalbibliografi

                                                
19 Guidelines 1979, s. 4.
20 Madsen 2000a, s. 9.
21 Guidelines 1979, s.8.
22 Ibid, s.2.
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beträffande utvecklingen på området sedan 1977; urvalskriterier, krav på data, utbyte av
data, pliktleverans och samarbete med producenter.23 Dessa diskussioner ledde till de
riktlinjer som nämnts ovan och som finns publicerade på IFLA:s webbplats. De är
tänkta som en uppdatering av riktlinjerna från 1979. De finns även att läsa som bilaga i
Madsens text om nationalbibliografin.24 Dessa riktlinjer ligger till grund för alla länders
arbete med att ta fram nationalbibliografier och jag anser dem vara en adekvat
utgångspunkt för min uppsats. Man poängterar på ett tydligt sätt värdet av att bygga upp
en nationalbibliografi och vilka funktioner en sådan har att fylla, bland annat som
arkivfunktion över ett lands samlade dokumentproduktion samt att uppnå en nationell
och universell bibliografisk kontroll. Vidare ger man detaljerade riktlinjer att följa i
arbetet.

Här redovisas de av IFLA:s riktlinjer jag bygger min undersökning på. Övergripande för
mitt arbete är definitionen på en nationalbibliografi från 1979 som redovisats ovan.
Utifrån denna definition har jag valt ut några av IFLA:s riktlinjer som jag utgår ifrån i
min undersökning. Dessa riktlinjer är alla hämtade från konferensen 1998.

De tre första riktlinjerna handlar om pliktleveranslagen och man säger bland annat att
nya pliktleveranslagar, eller uppdateringar av existerande lagar, ska uttrycka målet med
dessa, de ska vara uttömmande i sina formuleringar för att kunna inbegripa alla
existerande och eventuella nya dokumenttyper. De ska dessutom inkludera möjligheten
för att dela ansvaret för pliktleverans mellan flera än en nationalbibliografisk institution.
Länder som inte har en pliktleveranslag uppmanas att införa en sådan.

Riktlinje nummer fyra visar till omfånget av nationalbibliografin, där man säger att
bibliografin bör omfatta hela ett lands nationella dokumentproduktion samt att det också
är önskvärt med en retrospektiv täckning. Landets nationalbibliografiska institution/er
bör publicera urvalskriterierna i anslutning till nationalbibliografin.

Riktlinje nummer nio säger att nationalbibliografin bör innehålla en introduktion och en
användarguide, (userguide). Man anser att bland annat följande bör finnas med: basen
för de bibliografiska posterna, till exempel dokument som är inlämnade i enlighet med
gällande pliktleveranslag, bibliografins täckning och eventuella undantag, en
förteckning över använda termer med definitioner och förkortningar, samt vilka
klassifikationssystem och katalogiseringsregler man använder, inkluderande
lokala/nationella varianter.

Riktlinje nummer tio säger att de bibliografiska posterna i en nationalbibliografi bör
baseras på internationellt godkända standarder.25

                                                
23 Madsen 2000a, s. 10.
24 Ibid, s. 37-40.
25 Madsen 2000a, s. 37-39.
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3. Historisk översikt

I detta kapitel ges en kort historisk översikt över bibliografier generellt, samt fenomenet
nationalbibliografi, för att belysa uppsatsens ämne. Vidare ges en introduktion till
pliktleveranslagen. Eftersom denna är så nära knuten till framtagandet av
nationalbibliografin, menar jag att dessa två måste ses i relation till varandra. En viss
kännedom om lagens uppkomst och utveckling anser jag därför vara viktig i samband
med en studie av nationalbibliografin. Pliktleveranslagen presenteras i ett eget avsnitt,
och inte under varje land för sig, då jag anser att det ger en bättre läsbarhet av
uppsatsen.

3.1 Vad är bibliografi?

Ordet bibliografi stammar från grekiskan, där biblion betyder bok och grafein att skriva.
Ordets ursprungliga innebörd var alltså helt enkelt att skriva böcker. På 1700-talet fick
ordet en bredare innebörd, där det kom att stå för vetenskapen om boken och allt vad det
innebär, d.v.s. allt från registrering och beskrivning av böcker, till kunskap om hur man
framställer böcker.26 Under tiden från ca 1850 till 1950 var man av den uppfattning att
”bibliografi var läran om bibliografier”. Om denna uppfattning säger Bruhns att den
före 1750 var ganska meningslös och efter denna tid alldeles för snäv. 27 Idag har
begreppsinnehållet avgränsats till att nu stå för en förteckning över dokument samt
metoder för att utveckla dessa.28 Ordet bibliografi har med andra ord ändrat betydelse
allt efter den tid i vilken det använts och måste således ses i ett historiskt perspektiv.

Förteckningar över böcker har funnits i århundraden och som biografins fader räknas
Johannes Trithemus (1462- 1516), enligt många av de författare som har skrivit
bibliografihistoria. Hans Liber de scriptoribus ecclesiasticis från 1494 anses vara den
första utgivna bibliografi efter det att boktryckarkonsten infördes.29  Ett annat
huvudverk från den tiden är Konrad Gesners Bibliotheca Universalis från 1545 som är
en systematisk förteckning över dokument . Den registrerade alla fram tills dess tryckta
böcker på grekiska, latin och hebreiska, något som resulterade i ca. 12 000 titlar. I
Gesners bibliografi finner vi redan flera av de element vi idag känner igen i en modern
bibliografi. För det första finner vi en alfabetisk förteckning med författarnamn som
huvuduppslag, för det andra ett systematiskt register och för det tredje finner vi ett
ämnesregister. Man har sedan under historiens gång sett många försök till att samla all
äldre litteratur inom ett geografiskt område, ofta utformat som hos Gesner, i ett
författarlexikon. Den fortlöpande registrering av nationallitteraturen var en uppgift som
naturligt föll på bokhandlarna. I flera hundra år utkom så kallade mässkataloger som var
knutna till stora bokmässor, där en av de största var den i Leipzig med sin
Ratsmessekatalog. Förutom dessa försök till att skapa nationalbibliografier, finns även
fackbibliografier och bibliografier över bibliografier. 30

Utöver dessa avgränsade bibliografier fanns det även dem som fantiserade om en
universalbibliografi. Institut International de Bibliographie i Bruxelles påbörjade 1895

                                                
26 Munch-Petersen 1980, s. 8.
27 Bruhns 2001, s. 10.
28 Munch-Petersen 1980, s. 8.
29 Bruhns 2001, s. 17.
30 Munch-Petersen 1980, s. 26-27.
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en sådan och lyckades registrera ca 15 miljoner katalogkort över böcker och
tidskriftsartiklar innan projektet gick i stöpet under första världskriget. Det togs sedan
aldrig upp igen, det blev helt enkelt för stort och omöjligt att överskåda. Detta institut
omdanades senare till Féderation Internationale de Documentation (FID). Idag anser
man att institutets viktigaste arbete har varit framtagandet av klassifikationssystemet
Universal Decimal Classification, UDC, som blev ett alternativ till Dewey Decimal
Classification (DDC).31

3.2 Fenomenet nationalbibliografi

Vid mitten av 1900-talet föreslogs en annan möjlig modell för att uppnå en
universalbibliografi; man förespråkade upprättelsen av en nationalbibliografi i alla
länder. Tanken var, att om varje land bygger upp en nationalbibliografi utifrån
internationella normer och regler, kommer vi att närma oss en universell bibliografisk
kontroll över alla existerande dokument.32 I samband med dessa tankar startade IFLA i
samarbete med UNESCO 1973 ett program för universell bibliografisk kontroll,
Universal Bibliographic Control, UBC. Detta är ett långsiktigt program med en
huvudmålsättning; att utveckla ett världsomspännande system för kontroll och utbyte av
bibliografisk information, för att så snabbt och effektivt som möjligt kunna
tillgängliggöra bibliografisk information om dokument utgivna i alla länder.33 För att
detta ska fungera problemfritt, är det två viktiga saker man har att ta hänsyn till: att man
kommer överens om vilka standarder som ska användas, och att man kommer överens
om vem som ansvarar för vilka uppgifter. För att uppnå universell bibliografisk kontroll
har man vidare två standarder att ta hänsyn till; dels vilken standard man använder för
att skapa en dokumentrepresentation, som till exempel AACR II och ISBD, och dels
vilken standard man använder för utbyte av bibliografiska poster, som till exempel
MARC- format.34

Förutom att kunna finna bibliografiska data över de dokument som produceras i ett
land, ska nationalbibliografin även säkra tillgång till informationsinnehållet i
dokumenten. Madsen menar att nationalbibliografin ska vara ett redskap på två nivåer i
arbetet med informationsförmedling. Den första nivån är som nämnt, tillgången till
bibliografisk information. För att uppnå även den andra målsättningen, tillgång till
informationsinnehållet i ett dokument, har IFLA startat ännu ett stort program, UAP,
eller Universal Availability of Publications. Detta program har som målsättning att
säkra tillgången till innehållet i alla världens dokument.35 Detta är dock ett ideal som
stöter på problem, framför allt ekonomiska och resursmässiga. Sedan tillkommer
problem med till exempel upphovsrätten, i de fall biblioteken måste kopiera material för
utskick. Munch-Petersen frågar sig om UBC och UAP är att betrakta som ett långsiktigt
mål eller som galenskap. Oavsett pekar allt på nödvändigheten av att dela upp en
eventuell universalbibliografi i nationalbibliografier. Enbart genom att dela upp arbetet
kan det bli funktionellt.36

                                                
31 Munch-Petersen 1980, s. 28.
32 Ibid, s. 29.
33 Guidelines 1979, s. 1.
34 Harvey, Ross 1999. Organising Knowledge in Australia: Principles and Practice in Libraries and
Information Centres,. s. 22-23.
35 Madsen 2000a, s. 7.
36 Munch-Petersen 1980, s. 30.



18

Nationalbibliografin är med andra ord ett viktigt redskap i en strävan efter universell
bibliografisk kontroll, något som Munch-Petersen bekräftar när han säger att:
”nationalbibliografien er rygraden i det bibliografiske kommunikationssystem.”37 Han
instämmer därmed med Knud Larsens tankar från 1959, att ”primærmaterialet for alle
arter af bibliografier er nationalbibliografierne … Først når dette er tilvejebragt, kan
man sige, at man har mulighed for at finde frem til den del af verdens samlede
produktion man i det enkelte tilfælde har brug for.”38 Munch-Petersen säger vidare att
det primära och avgörande är att dokumenten blir registrerade så komplett som
möjligt.39 I Nationalbiografiens formål og funktion ger Madsen sin definition av
nationalbibliografin som en förteckning över dokument som utges eller har utgivits i ett
land. Förutom löpande bibliografier kan det vara retrospektiva bibliografier. Därtill
tillkommer i de flesta länder även exteriorica, d.v.s. utländska dokument om respektive
land eller verk av ett lands författare (i mitt fall även tonsättare), som har utgetts i
utlandet samt utländska utgivningar på landets språk. 40

Ett lands nationalbibliografi består av ett helt system av bibliografier, som till exempel
bokförteckningar, periodikaförteckningar med flera, förutom de jag tänker fördjupa mig
i under mitt uppsatsarbete, nämligen musikförteckningar och fonogramförteckningar.
En nationalbibliografi har som mål att registrera ett lands totala mängd publicerade
dokument oavsett fysisk form, innehåll eller kvalitet, den är som Madsen uttrycker det,
”objektiv”.41 Dess praktiska funktion är att vara ett verktyg för urval och insamling av
material, samt för informationsåtervinning. Registrering i en nationalbibliografi kan
dessutom utgöra en modell för katalogisering hos andra bibliotek, på längre sikt utgöra
en retrospektiv nationalbibliografi och slutligen fungera som en informationskälla till
landets sociala, kulturella och ekonomiska utveckling.42 Detta leder mig in på
nationalbibliografins andra viktiga funktion, nämligen att inneha en arkivfunktion för ett
lands kulturarv. Bell ger uttryck för detta när hon säger att en aktuell nationalbibliografi
är en spegel som reflekterar ett lands kultur och karaktär, och dessutom presenterar den
nationens historia genom att registrera dess totala dokumentproduktion. 43

De flesta länder har i dag någon form för nationalbibliografisk tjänst. Framför allt de
nordiska länderna har en lång tradition på området, men även andra av våra grannländer
som Frankrike, Storbritannien och Tyskland har välutvecklade nationalbibliografiska
tjänster.44

                                                
37 Munch-Petersen 1980, s.42.
38 Larsen 1959, s. 299.
39 Munch-Petersen 1980, s. 42.
40 Madsen 2000a, s. 5.
41 Ibid.
42 Madsen 2000b, s. 46.
43 Bell, Barbara 1998. An annotadet Guide to Current National Bibliographies, s. xviii
44 Madsen 2000a, s.12.
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3.3 Översikt över pliktleveranslagen samt dess utveckling i Norge,
Sverige och Danmark

Då pliktleveranslagen har och har haft en så stor betydelse för utvecklingen av
nationalbibliografier runt om i världen och i dag kan sägas ligga till grund för
framtagandet av dessa, anser jag det vara relevant att få en inblick i lagen, dess
uppkomst och utveckling. Utvecklingen av nationalbibliografier och registrering av
dokument under senare år hänger oskiljaktigt samman med utvecklingen av
pliktleveranslagen. Utvecklingen av pliktleveranslagen har inneburit en motsvarande
utveckling av nationalbibliografin, till exempel vad gäller vilka dokumenttyper som
samlas in och registreras. En grundpelare för ett lands nationalbibliografi är med andra
ord pliktleveranslagen eller ”Lag om pliktexemplar av dokument” som den heter i
Sverige. Grundtanken bakom pliktleveransen är medborgarens rätt till information och
kunskap, man ska kunna tillfredsställa behovet av information både för forskning,
utredningsverksamhet och studier i allmänhet.45 Lagen innebär att ett antal
pliktexemplar av alla nya dokument som publiceras i ett land kostnadsfritt ska lämnas
till landets nationalbibliografiska institution/er. I Danmark innebär detta att två
exemplar ska lämnas till en ”pliktavleveringsinstitution”. Tidigare innebar detta
automatiskt ett exemplar till Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn och ett till
Statsbiblioteket i Ålborg. I dag preciserar lagen inte vilka institutioner det rör sig om,
det är numera Kulturministeriet som har rätt att utpeka mottagare av pliktexemplar.46 I
Sverige och Norge innebär det sju exemplar. I Norge ska pliktexemplar lämnas till
Nasjonalbiblioteket i Oslo samt dess avdelning i Mo i Rana, och vidare till
universitetsbiblioteken i Bergen, Trondheim och Tromsø, samt slutligen till biblioteket
vid Bergens Museum och Konglige videnskapers museum i Trondheim.47 I Sverige ska
pliktexemplar när det gäller tryckt material lämnas till Kungliga biblioteket i
Stockholm, samt Stockholms, Uppsala, Linköpings, Lunds, Göteborgs och Umeå
universitetsbibliotek.48 Ljudbärande/audiovisuella medier ska lämnas till Statens ljud-
och bildarkiv. Nationalexemplar i Sverige utgör de exemplar som lämnats till Kungliga
biblioteket, nationella reservexemplar utgör de som lämnats till Lunds
universitetsbibliotek.49 Det finns även en demokratisk tanke bakom, att sju exemplar
samlas och sprids över landet, på så sätt får medborgarna lättare tillgång till materialet
och man kan bättre uppfylla deras rätt till information. 50

En presentation av pliktleveranslagen och dess historia följer här, för att ge en bild av
hur den kom till och dess syfte genom tiderna. Kolding Nielsen och Mark säger att ”En
pliktavleveringslov er grundloven for indsamling og bevaring af civiliserede nationers
trykte kulturarv”. Pliktleveranslagen var ursprungligen en europeisk företeelse, närmare
bestämt en fransk ”uppfinning”. Det var den franske kungen Frans I som i en förordning
från 1537 i Montpellier gav till känna historiens första pliktleveranslag.  51 Alla
boktryckare skulle lämna ett gratis exemplar av alla böcker som trycktes till kungens
bibliotek. Det fanns framför allt tre skäl till detta; för det första skulle biblioteket vara

                                                
45 Kungliga biblioteket, Stockholm 2000-09-04. Varför pliktexemplar?
46 Jacobsen, Grete 1998. Pligtaflevering 1850-1997, s. 138.
47 Nasjonalbiblioteket, Oslo 2002-09-03. Historikk.
48 Kungliga Biblioteket, Stockholm 1999-01-26. Lag om pliktexemplar av dokument.
49 Förordning (1993 : 1493) om pliktexemplar av dokument.
50 Kungliga biblioteket, Stockholm 2000-09-04. Varför pliktexemplar?
51 Kolding Nielsen, Erland & Mark, Niels 1998. Pligtaflevering av kulturarven: omkring en grundpille i
bevaring av dansk kulturarv, s. 9-10.
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ett monument över kungens regeringstid, för det andra skulle böckerna finnas kvar även
om de försvann från marknaden och det tredje skälet var censur. De skandinaviska
länderna var tidigt ute och har haft en pliktleveranslag ända sedan 1600-talet. Sverige
var först, redan 1661 fick vi en lag om pliktleverans. Danmark kom strax därefter när
Christian V införde lagen om ”pligtaflevering” 11. Juli 1697 och även Norge införde sin
lag 1697. Eftersom Norge länge var i union med Danmark, utvidgades den danska
pliktleveranslagen till att också gälla Norge från och med 1781. Böcker utgivna i Norge
skulle alltså även de lämnas till Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn. Och trots att
Norge fick ett eget universitet i Christiania 1811 skulle pliktexemplaren fortfarande
sändas till Köpenhamn. Detta upphörde först när unionen med Danmark upplöstes 1814
och innebär att man i den danska nationalbibliografin även kan finna en utförlig
förteckning över böcker utgivna i Norge under ett drygt sekel. 52 Beträffande Danmark
och deras pliktleverans är det överhuvudtaget viktigt att betänka de geografiska
förutsättningar som där har funnits genom åren. Under olika perioder hade till exempel
även Island och Schleswig-Holstein leveransplikt till Danmark.53 Att vi har haft en så
lång tradition med pliktleverans medför också att vi i Norden kan uppvisa en ganska
komplett retrospektiv nationalbibliografi.

Länder utanför Europa har kommit med en motsvarande lag betydligt senare, först på
1900-talet började man införa pliktleveranslagar. Bland annat har IFLA åren efter andra
världskriget tagit fram normer och riktlinjer för området (Guidelines for legal
deposit).54 I några länder bygger inlämning av tryckta dokument fortfarande på frivilliga
avtal, ett exempel är Holland. Men de allra flesta länder har i dag en lagstiftning som
ligger till grund för all pliktleverans.55

Vidare säger Kolding Nielsen och Mark att det viktigaste målet med pliktleveranslagen
idag är att säkra och vidareföra kulturarvet till kommande generationer. Med andra ord
ska man säkra insamling och bevaring av ett lands dokument samt se till att de är
tillgängliga för forskning och för allmänheten. 56 Författaren av IFLA:s riktlinjer för
pliktleverans, Jean Lunn, understryker vikten av att ha en målsättning med lagen. Lunn
föreslår att en målsättning ska vara uppbyggandet av en national samling för att bevara,
vidareföra och utveckla nationens kulturarv, en annan målsättning ska vara registrering
i, och utgivning av en nationalbibliografi, och slutligen, en eventuell tredje målsättning
ska vara statistik.57

Vad menas då med dokument? För bara några få år sedan var detta ett ganska
okomplicerad begrepp. Man talade om tryckta pappersdokument och från början gällde
lagen endast böcker. Musikalier och fonogram, som är uppsatsens avgränsning, var till
exempel inte medräknade förrän långt senare. Man har därför under årens lopp reviderat
lagen ett antal gånger, bland annat har det varit nödvändigt att definiera begreppet
dokument på ett bredare sätt. I den norska ”Pliktavleveringsloven” har man till exempel
definierat dokument som ”ett eller fler likadana exemplar av ett medium som lagrar
information för senare läsning, avlyssning, visning eller överföring”(min översätning) 58.
                                                
52 Nasjonalbiblioteket, Oslo 2002-09-03. Historikk.
53 Jacobsen 1998, s. 105-106.
54 Ibid, s. 115.
55 Kolding Nielsen & Mark 1998, s. 9-10.

56 Ibid, s. 11.
57 Jacobsen 1998, s. 116.
58 Nasjonalbiblioteket, Oslo 2002-09-03. Pliktavleveringsloven.
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Ett medium har man definierat som ”något som kan lagra information”. Därmed har
man inkluderat alla tänkbara publikationsformer, förutom tryckta dokument även radio-
och tv-inspelningar, ljudinspelningar och film, samt elektroniska dokument. Med
elektroniska dokument menas både fysiska dokument som CD-ROM och disketter, samt
Internetdokument. Den svenska definitionen på ”dokument” är i princip likalydande
med den norska.59 I Danmark säger lagen att verk som utges i landet ska lämnas och
med verk förstår man en avgränsad mängd information, som kan betraktas som en
avslutad och självständig enhet.60

Av IFLA:s riktlinjer för nationalbibliografin från 1998 handlar de tre första just om
pliktleveransen och man pekar ut denna som ett viktigt verktyg och en bas för
nationalbibliografiska tjänster. Riktlinjer nr. 1 och 2 lyder som följer:

♦ “States should as a matter of urgency, examine existing deposit legislation and
consider its provisions in relation to present and future requirements; and, where
necessary, existing legislation should be revised

♦ States currently without legal deposit legislation are urged to introduce it”61

Man trycker på värdet av pliktleverans som ett sätt att säkra ett lands kulturella och
intellektuella arv samt dess språkliga mångfald. Vidare understryker man vikten av en
uppdatering av lagen för att anpassa till framtida behov.

3.3.1 Vem ska lämna pliktexemplar?

I sin historiska översikt över pliktleveranslagen i Danmark säger Kolding Nilsen och
Mark att det länge fanns behov av en revidering av den danska lagen, då den förra
versionen som var från 1927 inte längre motsvarade dagens behov, och 1997 kom
äntligen en uppdaterad version. En viktig orsak till detta är, att tryckt information i
ökande grad framställs av andra än boktryckarna, till vilka leveransplikten
ursprungligen var knuten. En annan viktig orsak är, att dokument av intresse för kultur
och forskning allt oftare utges i andra former än tryckta på papper som var lagens
ursprungliga kriterium. Ansvar för inlämning av pliktexemplar ligger enligt den nya
lagen på alla som ger ut information: företag, institutioner och privatpersoner.62 I den
svenska pliktleveranslagen står bland annat att läsa, att när det gäller skrift som
framställts här i landet, ska framställaren lämna pliktexemplar.63 Pliktleveransenheten
på Kungliga biblioteket säger att vem som helst som mångfaldigar ett dokument i ca 30
exemplar eller mer för allmän spridning utgör pliktleverantörer. Dessa kan vara
tryckerier, kopieringsföretag, myndigheter, kommuner, föreningar, företag, förlag,
distributörer eller privatpersoner.64 I Norge säger man att pliktleverans kan åläggas
utgivare, producent och importör av dokument som blir tillgängliggjorda för
allmänheten. 65

                                                
59 Kungliga biblioteket, Stockholm 1999-01-26. Lag om pliktexemplar av dokument.
60 Lov om pligtaflevering av udgivne værker af 10. Juni 1997.
61 Madsen 2000a, s. 37.
62 Kolding Nilsen & Mark 1998, s. 12.
63 Kungliga biblioteket, Stockholm 1999-01-26. Lag om pliktexemplar av dokument.
64 Intervju, Kungliga biblioteket, Stockholm 03-03-10.
65 Nasjonalbiblioteket, Oslo 2002-09-03. Pliktavleveringsloven.
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3.3.2 Musikens intåg i pliktleveranslagen i Norge, Sverige och Danmark

I Danmark införlivades musikalier för första gången vid en revidering av lagen 1902.
Fast de nämns inte uttryckligen, man preciserar enbart att ”allt som trycktes här i landet,
av boktryckare, litografer, koppartryckare och andra konsttryckare” skulle inlämnas i
två exemplar. Man säger sig vara lite osäkra på varför musikalier inte omnämns, men
misstanken faller på universitetsbibliotekets dåvarande ledare som enligt uttalanden
motsatte sig detta. Vid en ny revidering av lagen 1927 nämns orden nottryckare och
musikalier för första gången. Vid den tidigare nämnda revidering av lagen 1998 blev
äntligen musikalier en fullt integrerad del tillsammans med ljudinspelningar, videor,
noter på diskett samt Internetpublikationer. Fonogram inkluderades med andra ord i den
danska pliktleveranslagen först 1998.66

I Sverige har man haft pliktleverans för fonogram sedan 1979.67 Information om när
man började med pliktleverans för musikalier i Sverige har inte gått att få fram.

I Norge har musikalier funnits med i pliktleveranslagen ända sedan 1883 och har då
varit en egen del av Norsk bokförteckning. Lagen sa att allt som trycktes på papper
skulle registreras i den nationalbibliografiska förteckningen. Fonogram kom först med i
lagen 1989 då den förra versionen av lagen från 1939 reviderades.68

Jag kommer inte att gå in på flera detaljer om pliktleveranslagen här, det kan den som är
intresserad förkovra sig i vid ett annat tillfälle. Bland annat har Sara Andersson vid
Biblioteks- och informationsvetenskap i Uppsala skrivit en magisteruppsats 2002 där
hon gör en komparativ studie över pliktleveranslagen i Sverige och Danmark.69 Det
finns också mycket annan litteratur på området. Jag vill ändå med denna presentation av
pliktleveranslagen i Norge, Sverige och Danmark, samt något allmänt om dess
utveckling, visa vilka tankar som ligger bakom, hur den har haft betydelse för
framtagandet av nationalbibliografier samt hur behovet av ändringar i lagen har vuxit
fram i takt med utvecklingen av olika dokumenttyper. Från att till en början endast gälla
böcker, omfattar lagen nu alla dokumenttyper, och från att endast gälla boktryckare nu
omfatta alla som framställer dessa olika dokument. Detta har också fått konsekvenser
för registrering i nationalbibliografin, man registrerar i dag många flera dokumenttyper
än vad som var fallet tidigare då bibliografin enbart sågs som en bokförteckning. Ett
exempel på detta är de dokumenttyper jag behandlar i min uppsats, nämligen musikalier
och fonogram.

                                                
66 Det Kongelige Bibliotek Köpenhamn 2002-04. Lov om pligtaflevering af musikalier fylder 100 år.
67 Statens ljud- och bildarkiv, 2003. Statens ljud- och bildarkivs samlingar.
68 Intervju, Nasjonalbiblioteket, Oslo 2003-03-05.
69 Andersson, Sara 2002. Lagen om pliktleverans. En jämförande studie av den danska respektive den
svenska pliktleveranslagen .
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4. Musikområdet i Norges, Sveriges och Danmarks
nationalbibliografier

I kapitel fyra kommer varje lands nationalbibliografiska musikavdelning att inventeras
med avseende på hur man går tillväga i framtagandet av dessa utifrån ett antal
jämförelsekriterier. Dessa kriterier har jag tagit fram med utgångspunkt i de av IFLA:s
riktlinjer undersökningen bygger på. Efter en allmän introduktion till varje lands
musikavdelning, följer en redogörelse för de urvalskriterier som används och hur det
påverkar utformandet av nationalbibliografin. Därefter följer en redovisning av
bibliografisk kontroll (klassifikation, katalogisering och ämnesord), samt vilka
standarder man utgår ifrån. Vidare tas ISMN upp för att undersöka i vilken utsträckning
dessa koder används i de tre länderna. Vilka sökbara fält som finns i
katalogen/databasen och hur webbplatserna är utformade med avseende på information
och sökhandledning till användarna, kommer avslutningsvis att studeras.

Inledningsvis i kapitlet klargörs några termer och fenomen som berörs i uppsatsens
kommande delar; ordet dokument i musiksammanhang, en beskrivning av ISMN och
dess funktion, samt MARC-format. Slutligen redovisas de jämförelsekriterier jag
använder i min undersökning för att söka svar på mina frågeställningar.

Innebörden av ordet dokument kan variera beroende på sammanhanget det används i.
En definition av termen i musiksammanhang kan därför vara på sin plats. I samband
med musik avser man först och främst två typer av dokument, musikalier och fonogram.
Elektroniska dokument inom musikområdet har jag valt att inte gå närmare in på,
eftersom det är såpass nytt att man exempelvis i Norge och Sverige inte har börjat
registrera sådana i musikförteckningarna än. Jag är dock medveten om att det här kan
finnas andra dokumenttyper, det är ett område som är på intåg i både pliktleveranslagen
och nationalbibliografin, och som också är ett intressant område för vidare studier. En
redogörelse för några av de problem som kan dyka upp i samband med elektroniska
dokument och pliktleverans följer i ett senare avsnitt. För att klargöra ordet dokument i
samband med de musikdokumenttyper jag undersöker i min uppsats, och som man av
tradition avser när man talar om musikdokument, återges Nationalencyklopedins
definitioner på de två dokumenttyper uppsatsen fokuserar på:

Musikalier:
”Handskrift eller tryck som innehåller musik i någon form av notation. I musiken är
notation återgivande av skrift av ett eller flera huvuddrag i ett musikaliskt förlopp,
endera som uppteckning av klingande musik eller som föreskrift för ett
musikframförande.”70

Fonogram:
”Samlingsnamn på ljudbärare med inregistrerad ljud som kan avspelas för avlyssning,
till exempel grammofonskivor och inspelade ljudband, samt i förekommande fall
ljudbärarens förpackning.”71

                                                
70 Bohlin, Folke 2003-05-06. Musikalier/Notation.
71 Malm, Krister 2003-05-06. Fonogram.



24

International Standard Music Number (ISMN):
ISMN är ett internationellt standardnummer för musiktryck efter mönster av ISBN
(International Standard Book Number). Artiklar som kan få ISMN är:

♦ Partitur
♦ Studiepartitur
♦ Klaverutdrag
♦ Stämuppsättningar
♦ Separat tillgängliga enskilda stämmor
♦ Popalbum
♦ Antologier (samlingar av enskilda verk)
♦ Andra medier som är en integrerande del av ett musiktryck (till exempel en

ljudupptagning som är en av ”stämmorna” i en nutida komposition)
♦ Sångtexter, kommentarer etc. som utges som bilaga till ett musiktryck (om bilagan

är separat tillgänglig)
♦ Sångböcker
♦ Musiktryck i mikroform (mikrofilm eller mikrofiche
♦ Musiktryck i braille- notskrift
♦ Musikpublikationer i elektronisk form

ISMN omfattar inte: ljudbärande medier och video, böcker om musik, musiktidskrifter
eller serier av musiktryck som sådana (till skillnad från enstaka delar i en serie).72

Böcker om musik till exempel, tilldelas istället ISBN. Musiktryck som publiceras
periodiskt kan i tillägg till ISMN även få ett ISSN. ISMN blev framtagit och godkänd
som ISO- standard (ISO 10957) i 1993 efter önskemål från många musikförläggare.
ISMN administreras i dag på tre olika nivåer, internationellt, nationellt/regionalt och på
förläggarnivå. De nationella kontoren ansvarar för tilldelning av ISMN till förlagen och
sörjer för en ständig kontakt med dessa. ISMN kan anses vara en del av ISBN och för
att undvika en sammanblandning av de två finns det några saker som skiljer dem åt:

♦ Numret inleds alltid med konsonanten ”M”
♦ Landskoder/nummer har utelämnats på grund av musikens internationella karaktär.
♦ Kontrollsiffran är uträknad efter ett system som kallas ”modulus 10”. 73

ISMN inleds som sagt alltid med bokstaven M följd av nio siffror och inleds alltid av
prefixet ISMN. Numret består av fyra delar varav två kan variera i längd. De fyra
delarna  i ett ISMN är:

♦ Konstanten M - markerar att det är ett ISMN
♦ Förlagsnummer - identifierar förläggaren av ett visst musiktryck
♦ Artikelnummer - identifierar en utgåva av ett verk och de olika artiklar det består av
♦ Kontrollsiffra - ger möjlighet till automatisk kontroll av att numret i sin helhet är

korrekt uppbyggt74

                                                
72 Kungliga biblioteket 1999. ISMN: Internationellt standarmusiknummer, s. 4-5.
73 Nasjonalbiblioteket, Oslo 2003. ISMN- Internasjonalt standard musikknummer.
74 Kungliga biblioteket 1999, ISMN , s. 4.
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MARC- format:
(MAchine Readable Catalogue), ”är ett standardformat som används för att representera
information i en katalogpost så att den kan behandlas med hjälp av datorer.”75

För att kunna genomföra min undersökning och få svar på mina frågeställningar,
använder jag mig av ett antal jämförelsekriterier. Dessa kriterier bygger på de av IFLA:s
riktlinjer som beskrivits i kapitel 2.1. Kriterierna lyder som följer:

♦ Vilka urvalskriterier använder man och hur kommer materialet in? Vilket omfång
har nationalbibliografin?

♦ Bibliografisk kontroll- vilka standarder används beträffande katalogisering och
registreringsnivå samt klassifikation? Används ämnesord?

♦ Hur presenteras nationalbibliografin på respektive webbplats med avseende på
introduktion till nationalbibliografin samt sökbara fält och sökhjälp till användarna?

4.1 Norges nationalbibliografis musikavdelning

Koren menar att nationalbibliotek är lika olika som länderna de representerar. I Norden
kan vi se två historiska modeller för utveckling av nationalbibliotek; i Norge och
Finland har nationalbiblioteken utvecklats från universitetsbiblioteken, medan de i
Danmark och Sverige har utvecklats från de kungliga biblioteken. 76

Nationalbibliografisk institution i Norge var länge Universitetsbiblioteket. I Norge
startade registreringen av en löpande nationalbibliografi 1883. Detta var ett resultat av
att man upprättade Norsk avdelning vid Universitetsbiblioteket i Oslo, samtidigt som en
ny lag trädde i kraft: ”Lov om Forlagsregister og Afgivelse af Tryksager till
Universitetsbibliotheket”. Redan från början ingick musikalier, då lagen sa att allt som
trycks på papper ska lämnas in. Januari 1999 fick Norge för första gång ett eget
nationalbibliotek som då skildes från Universitetsbiblioteket. I samband med detta tog
det nya Nasjonalbiblioteket över ansvaret för nationalbibliografins alla delar och
innehar därmed idag rollen som nationa lbibliografisk institution. 77 I Norge har man
decentraliserat Nasjonalbiblioteket så att en avdelning finns i Oslo och en avdelning i
Mo i Rana. Ranaavdelningen upprättades 1989 och har huvudsakligen fyra olika
ansvarsområden: de administrerar pliktleveransordningen, Depotbiblioteket,
audiovisuellt material samt uppbyggandet av Nasjona lbibliotekets digitala tjänster.78

Osloavdelningen av Nasjonalbiblioteket utarbetar den norska nationalbibliografin och
de ansvarar för nationella samlingar inom bland annat musik, teater, fotografi och
affischer. Nationalbibliografins två delar som ska undersökas i uppsatsen är Norsk
musikkfortegnelse och Norsk nasjonaldiskografi.

4.1.1 Norsk musikkfortegnelse

”Norsk musikkfortegnelse : notetrykk” är den norska nationalbibliografin för
tryckta/publicerade noter. Förteckningen hette tidigare ”Musikktrykk”. Noterna finns
registrerade i databasen Nornoter, samt från 1994 i databasen Bibsys (Norges svar på

                                                
75 Benito, Miguel 2001. Kunskapsorganisation: en introduktion till katalogisering, klassifikation och
indexering, s. 51.
76 Koren, Johan 1995. Nordic National Libraries: Partners or Parasites? Scandinavian Public Library
Quarterly 2/95, s. 12.
77 Nasjonalbiblioteket, Oslo. Nasjonalbibliografien.
78 Nasjonalbiblioteket, Oslo 2001. Årsmelding 2001, s. 23.
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LIBRIS). Nornoter innehåller referenser dels till musiktryck utgivna i Norge, dels till
musiktryck utgivna utomlands men med norsk anknytning, så kallade norvegica.
Databasen innehöll per första januari 2003 referenser till 23 197 musiktryck.79 Norsk
musikkfortegnelse gavs tidigare också ut i tryckt form men finns numera enbart att söka
i databasen, den sista tryckta utgåvan gavs ut 1995. Databasen har en fullständig
retroaktiv registrering av musiktryck från 1981 och framåt, samt en del äldre material.
Bland annat säger man sig ha en fullständig förteckning över verk av Edvard Grieg.80

Urvalskriterier och insamling av dokument:
IFLA definierar nationalbibliografin som en förteckning över ”the national imprint”,
med andra ord alla dokument som har utgivits i ett land. Hur förhåller sig då Norge till
denna definition? Vad gäller urvalskriterier för Norsk Musikkfortegnelse säger man att
man registrerar allt som utges inom landet. Är det inte registrerat i nationalbibliografin,
innebär det att materialet inte är inlämnat till nationalbiblioteket. Detta innebär att alla
utgivna musiktryck inom alla genrer och stilar kommer med, allt från stora symfonier
och operor till religiös musik och folkmusik finns registrerade. En databas som inte
ingår i nationalbibliografin är den som kallas ”Sangindex” och som återfinns under
http://www.nb.no/baser/sangindex. Den består av sånger som ingår i sångböcker och
som har indexerats, dessa länkas dock sedan upp mot nationalbibliografins databas
Nornoter, så att man där kan finna sångernas värddokument. Sångböcker utan noter
ingår heller inte i musikförteckningen, de ingår i stället i nationalbibliografins
bokförteckning, Norbok.81

Det är förlagets/utgivarens skyldighet att lämna in allt utgivet material till
Nasjonalbibliotekets pliktleveransavdelning i Mo i Rana som arkiverar ett exemplar i
säkringsmagasinet och sedan skickar resterande exemplar vidare till avdelningen i Oslo
för klassifikation och katalogisering. Till Mo i Rana ska sju exemplar skickas, men man
säger på Nasjonalbiblioteket i Oslo att i praktiken behövs det egentligen bara fem.
Vidare  säger man att man i vissa specialfall, om det är en dyr utgåva och man inte kan
räkna med att sälja någon större upplaga, kan göra ett individuellt avtal om att lämna
endast två exemplar.82 Det har dock börjat dyka upp problem med insamlande av
pliktexemplar på senare tid. I takt med ökande internationalisering av
dokumentproduktionen faller numera många dokument utanför pliktleveranslagen.
Exempel på detta är att norska utgivare köps upp av utländska aktörer eller att utländska
förlag producerar dokument tänkta för den norska marknaden. Vidare använder sig
norska förlag allt mer av utländska tryckerier och producenter. Allt detta innebär nya
utmaningar för nationalbiblioteket om de ska kunna tillhandahålla en komplett
nationalbibliografi.83

När det gäller musiktryck producerade utomlands, norvegica, gäller inte längre
pliktleveranslagen för insamlande av dokument. För att uppdatera sig över vad som ges
ut utomlands med norsk anknytning, läser man bland annat ständigt broschyrer från
utländska förlag och i den mån det upptäcks, köps materialet in. För norvegica gäller
följande kriterier:

                                                
79 Nasjonalbiblioteket, Oslo 2003-01-07. Norsk musikkfortegnelse: notetrykk.
80 Intervju, Nasjonalbiblioteket, Oslo 2003-03-05.
81 Ibid.
82 Ibid.
83 Nasjonalbiblioteket, Oslo 2001. Årsmelding 2001, s. 5.



27

♦ Verk av norska tonsättare utgivna utomlands
♦ Verk som har en norsk textförfattare (till exempel opera eller sånger)
♦ Om en utländsk tonsättare komponerar ett verk över ett verk av en norsk tonsättare

(till exempel variationer över ett verk av en norsk tonsättare, ett exempel kan vara
om en utländsk tonsättare komponerar variationer över ett tema av Edvard Grieg.)

Norvegica innebär därför andra problem att samla in än det som producerats och
utgivits i Norge. Här gäller det först att man upptäcker detta, för även om man på
Nasjonalbiblioteket har goda kontakter med bland annat erfarne musikhandlare för att
upptäcka så många dokument som möjligt, och också själva har god rutin på hur man
ska gå tillväga, kan man naturligtvis missa utgivningar. Med andra ord kan man inte ha
en fullgod uppfattning om hur komplett registreringen av norvegica är.

Ett annat problem som kan uppstå när det gäller förvärv av norvegica (och i visst mån
även annat material), är det man råkade ut för 2002, nämligen att det blev inköpsstopp
vid Nasjonalbiblioteket. När man återigen får pengar att köpa in för, kan det vara att det
aktuella materialet inte längre finns att få tag på. Ännu ett sätt att införskaffa material är
att köpa in från antikvariat, men då handlar det mest om äldre utgåvor.84 Exempelvis
köpte man 2001 in en omfattande samling med verk av Edvard Grieg från ett antikvariat
i Köpenhamn. Samlingen innehöll mestadels tryckta utgåvor av tonsättarens verk,
däribland många förstautgåvor. I samband med införskaffandet av detta material plus
det material biblioteket redan äger, har man fått goda förutsättningar för att arbeta fram
en tematisk förteckning över Griegs verk. 85 Detta är ett utmärkt exempel på hur man
med hjälp av antikvariska inköp kan komplettera ett lands retrospektiva
nationalbibliografiska förteckningar. Utöver dessa inköp får man också ibland in gåvor
till nationalbiblioteket, även om detta inte sker så ofta.

Uppsatsens fokus ligger som sagt på musikalier och fonogram men jag vill dock kort
nämna ett projekt som just nu pågår vid Nasjonalbiblioteket i Oslo, eftersom jag anser
att det har viss relevans vad gäller framtida urvalskriterier. Sedan 2001 pågår ett treårigt
projekt vid namn Paradigma (PliktAvleveRing Av DIGitalt MAteriale) som har som
mål att säkra det norska, digitala kulturarvet genom att utveckla och etablera rutiner för
insamling, tillgängliggörande, bevarande och förmedling av digitala dokument. Under
arbetet med projektet har man laddat ned ett stort antal digitala dokument från Internet
och projektet går ut på att man ska undersöka hur man ska gå till väga med denna typ av
dokument. Man vill undersöka omfång och frekvens för nedladdning av dokument.
Centralt står också frågan om framtagande av standarder för unik dokument-
identifikation och dokumentbeskrivning. Man säger på musikavdelningen att det är
möjligt att denna stora testkollektion med digitala dokument kan innehålla noter och
ljudinspelningar, men det har man än så länge ingen riktig uppfattning om. Det är ett
projekt för en snar framtid att reda ut. I hur stor grad elektroniska dokument dyker upp
inom musikområdet i framtiden, återstår med andra ord att se.86

Print on demand:
Ett problem som kan dyka upp vid inlämnande av material till nationalbibliografin berör
print on demand-dokument. Nationalencyklopedin förklarar print on demand eller tryck
på begäran, beställningstryck, på följande sätt: ”Print on demand är en tillämpning av
                                                
84 Intervju, Nasjonalbiblioteket, Oslo 2003-03-05.
85 Nasjonalbiblioteket, Oslo 2001. Årsmelding 2001, s. 8-9.
86 Intervju, Nasjonalbiblioteket, Oslo 2003-03-05.
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digitala tryck för produktion av exakt det antal trycksaker som behövs vid ett tillfälle
utan tryckning av överupplaga mot lager”. 87 I Norge har man än så länge inte stött på
problemet i någon större utsträckning. Man har dock vid Musikkinformationssenteret i
Oslo precis börjat scanna musikmanuskript för att vid behov senare kunna trycka upp
exemplar, så man kan säga att print on demand just nu är på väg att bli en aktuell
fråga.88

Handskrifter:
Pliktleveranslagen säger enbart att musiktryck som är utgivna/publicerade ska lämnas
till Nasjonalbiblioteket, detta innebär att handskrivna noter/manuskript inte ingår i
nationalbibliografin. Den institution som tar emot manuskript i Norge är
Musikkinformasjonssenteret, tidigare Norsk Musikkinformasjon, som idag förvaltar en
manuskriptsamling med över 7000 norska musikverk.89

Katalogisering:
Vad gäller katalogisering använder man gällande norska katalogiseringsregler som i sin
tur följer internationell standard, dvs Anglo American Cataloguing Rules, 2. ed.,
(AACR II), och man strävar efter en fullständig katalogisering på nationalbibliografisk
nivå, beskrivningsnivå 3, i katalogiseringsreglerna. Beskrivningsnivån avser de tre
fullständighetsgrader som anges i AACR II. Nivå ett är den minst utförliga, nivå två är
den som används till exempel vid folkbibliotek och nivå tre, nationalbibliografisk nivå,
är den mest utförliga.

Vad gäller MARC-poster använder man i Norge NORMARC. NORMARC står för
NORge och MAchine Readable Cataloguing. Detta format bygger på det amerikanska
USMARC-formatet men är ingen äkta delmängd av detta. Vid utbyte av data med andra
länder måste därför en formatkonvertering göras.90

Klassifikation:
När det gäller klassifikation av musiktryck, använder man sig i Norge av Dewey
Decimal Classification (DDC). Mellan 1981-1993 använde man en reviderad utgåva av
avdelning 780 Musik, DDC proposed revivion of 780 Music, och från 1994 använde
man avdelning 780 Musik, norsk förkortad utgåva. Från 2003 använder man femte
norska utgåva baserad på DDC 21.91 Det ska också sägas att den norska utgåvan av
DDC är en äkta delmängd av det internationella systemet. En revolutionerande
omarbetning av DDCs avdelning 780 Musik gavs först ut som ett eget system men
implementerades senare i de två senaste utgåvorna av Dewey-systemet.

ISMN:
ISMN infördes i Norge 1996 och det är den norska ISMN-avdelningen på
Nasjonalbiblioteket som ansvarar för den nationella administrationsnivån. Fram till
slutet av 2001 har man i Norge tilldelat ungefär 4600 ISMN till musiktryck. På den
norska avdelningens webbplats kan man finna en förteckning över norska utgivare som
använder ISMN.92

                                                
87 Taillefer, Marika 2003-05-07. Print on demand. Ingår i: Nationalencyklopedin.
88 E-postkontakt med Ingrid Vaalund, Nasjonalbiblioteket, Oslo 2003-04-23.
89 Musikkinformasjonssenteret i Oslo, 2002.
90 Nasjonalbiblioteket, Oslo 2001-04-05. NORMARC.
91 Nasjonalbiblioteket, Oslo 2003. Norsk musikkfortegnelse: notetrykk.
92 ISMN International, 2003-03-13. National ISMN Agencies: Norway.



29

Ämnesord:
Ämnesord används i allmänhet inte i den norska nationalbibliografin, dock använder
man i basen Nornoter geografiska ämnesord på folkmusik samt musik med lokal
karaktär eller anknytning. Vidare använder man ämnesord för sättning. 93

4.1.2 Norsk nasjonaldiskografi

Norsk nasjonaldiskografi är Norges nationalbibliografiska förteckning över fonogram.
Den innehåller referenser till ljudbärande dokument som grammofonskivor, CD-skivor,
och kassettband utgivna i Norge samt vissa inspelningar utgivna utomlands. Det kan
vara både kommersiella och privata utgivningar. Fonogrammen registreras i databasen
Nordisko samt sedan 2002 i Bibsys. Denna databas hette tidigare Lydopptak: Norsk
musikkfortegnelse: lydfestinger. Den har per första januari 2003 registrerat 9 947
poster.94 I och med den senaste revideringen av pliktleveranslagen 1989, ska
pliktexemplar av fonogram inlämnas i två exemplar till Nasjonalbiblioteket i Oslo.  En
frivillig inlämning av fonogram har dock funnits även innan pliktkleveransen och man
upprättade då ett ljudarkiv för att bevara det inlämnade materialet. I motsats till
musiktrycken som ska skickas till pliktleveransavdelningen i Mo i Rana, ska
fonogrammen skickas direkt till avdelningen i Oslo, det är de enda dokument som
skickas direkt till Oslo och inte via Mo i Rana. Av dessa två exemplar skickas det ena
vidare till Mo i Rana för arkivering. Det andra exemplaret används som publikexemplar
och lånas inte ut. Fonogrammen finns i dag enbart att söka i databasen Nordisko, fram
till 1990 fanns det dock en tryckt förteckning samt kortkataloger. Nordisko är sedan
2001 tillgänglig på Internet.95

Urvalskriterier och insamlande av material:
Även för fonogram är pliktleveranslagen det viktigaste redskapet för insamlande av
material till nationalbibliografin. Stora distributörer ska till exempel lämna in nytt
material fyra gånger per år, även om det inte alltid fungerar i praktiken. Ibland kan det i
stället komma in stora mängder fonogram med långa mellanrum. Här gäller också att
allt som är inspelat och offentligt utgivet inom alla musikstilar i Norge ska registreras.
Dessutom ska norvegica registreras i den mån det kommer till bibliotekets kännedom.
Man har i Norge försökt ge en definition på vad som är en ljudinspelning eftersom
gränserna mellan ljudböcker och annat ljudmaterial ibland kan vara flytande. Man  har
då bestämt att allt som inte har ”ett offentligt utgivet manus” ingår i nationaldiskografin.
Har verket ett offentligt utgivet manus, går det i stället in i nationalbibliografins
bokförteckning, Norbok.96 Efter hand är det också tänkt att basen ska utvidgas till att
omfatta äldre samlingar av ljudinspelningar som till exempel bibliotekets stora samling
78-varvsskivor. I dag finns 78-varsskivor enbart registrerade i kortkatalogen.  97 Vad
gäller musikvideor finns idag ingen systematisk pliktleverans av dessa. Det finns heller
inga frivilliga inlämningsordningar för producenter eller utgivare av norskrelaterade

                                                
93 E-postkontakt med Ingrid Vaalund, Nasjonalbiblioteket, Oslo 2003-04-23.

94 Nasjonalbiblioteket, Oslo 2003-01-07. Norsk nasjonaldiskografi, Intervju Nasjonalbiblioteket, Oslo
2003-03-05.
95 Intervju, Nasjonalbiblioteket, Oslo 2003-03-05.
96 Ibid.
97 Nasjonalbiblioteket 2001. Årsmelding, s. 16.
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videor till Nasjona lbiblioteket.98 Man kan dock finna musikvideor på Statens
filminstitut som är den instans som tar emot film och video i Norge.99

Norvegica kommer heller inte här in via pliktleveranslagen, detta material köps i stället
in efterhand som det upptäcks. Som norvegica inom fonogram räknas följande:

♦ Skivor från utländska utgivare/skivbolag med norska utövare
♦ Skivor från utländska utgivare/skivbolag med norskt upphov (tonsättare,

textförfa ttare)

Många kända norska utövare ger ut sina skivor på utländska skivbolag.
Exempel på norvegica kan vara pianisten Leif Ove Andsnes och cellisten Truls Mørk
som spelar in sina skivor utomlands eller saxofonisten Jan Garbarek som spelar in för
det tyska skivbolaget ECM. Kriterium nummer två, skivor med norskt upphov, innebär
att man till exempel innehar en imponerande samling skivor med kinesiska
symfoniorkestrar som spelar musik av Edvard Grieg.

Även vad gäller fonogram har det i samband med utvecklingen av
inspelningsmöjligheter dykt upp nya problem med insamlande av material. Som man
säger på Nasjona lbiblioteket, ”skrivbranschen i dag kan vara så mycket …”. Nu för
tiden dyker det upp små enmansbolag lite varstans och många känner helt enkelt inte till
lagen om pliktleverans eller de väljer att ignorera den. Just nu driver man en kampanj
där man gör en insats bland annat gentemot rockmiljön för att uppmärksamma dem på
deras skyldigheter. Detta resulterade till exempel i att man på en gång 2001 fick in 200
skivor från ett skivbolag i Oslo med Black Metal och liknande musik.

På frågan om det är något som inte registreras i nationalbibliografins
fonogramförteckning, säger man att till exempel kassettband från amatörer inte
registreras. Ett fonogram måste vara utgivet offentligt för att registreras.100

Katalogisering:
Fonogram katalogiseras enligt gällande norska katalogiseringsregler som i sin tur är
baserade på AACR II och man eftersträvar en fullständig katalogiseringsnivå. Man
säger att man lägger ned mycket tid på att finna kompletta namn på utövare och
tonsättare. På ett fonogram med många ljudspår och flera utövare/tonsättare kan detta
resultera i ganska omfattande katalogposter. Problemet med att skivorna kommer in
oregelbundet innebär också problem för katalogisatören. Man har som mål att
katalogisera 600 skivor per år och att de sedan ska registreras i databasen utan någon
nämnvärd fördröjning. Det senare blir naturligtvis svårt när man som i exemplet ovan
får in 200 skivor på en gång. Man har försökt lösa detta problem genom att kopiera
preliminära poster med lägre katalogiseringsnivå från Bibsys till nationalbibliografins
databas så att man till en början kan söka på huvudartister, för att senare skapa
fullständiga katalogposter i mån av tid.101

Ett norskt projekt som gäller både musiktryck och fonogram är ett katalog-
konverteringsprojekt som har pågått sedan hösten 2001. Projektet har som mål att göra
                                                
98 Valberg, Trond 2002-09-03. Musikkvideo.
99 E-postkontakt med Ingrid Vaalund, Nasjonalbiblioteket Oslo 2003-23-04.
100 Intervju, Nasjonalbiblioteket, Oslo 2003-03-05.
101 Ibid.
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allt äldre material som ännu inte finns registrerat i databaserna elektroniskt tillgängligt. I
en andra fas av projektet som är planerad till 2004-2005, är det tänkt att allt
musikmaterial ska föras in, dels i Bibsys, dels i nationalbibliografibaserna.102

Klassifikation:
Fonogram klassificeras inte i den norska nationalbibliografin.

Ämnesord:
Ämnesord används i Nordiskobasen på samma sätt som för musikalier, det vill säga
geografiska ämnesord för folkmusik samt musik med lokal anknytning. Ämnesord för
sättning används för klassisk musik med standardsättning samt för folkmusik och andra
genrer där sättning enkelt kan anges.103

Introduktion till de nationalbibliografiska databaserna:
Nationalbibliografin handlar i allra högsta grad om kunskapsorganisationens följande
element: samla in, strukturera och tillgängliggöra information. De två första momenten
har jag behandlat tidigare i detta kapitel. Vilken introduktion ges till
nationalbibliografin på respektive webbplats och vilka sökmöjligheter ges? Eftersom
både musiktryck och fonogram i den norska nationalbibliografin registreras av en och
samma institution, redovisas här bägge databasernas webbplatser tillsammans. Under
denna rubrik kommer Nasjonalbibliotekets webbplats och databaser/kataloger att
inventeras först och främst med avseende på informationsinnehåll och sökmöjligheter.
Den norska nationalbibliografin återfinns på Nasjonalbibliotekets webbplats där man
via ”databaser” går vidare till ”nationalbibliografin”, och här finner man sedan alla
databaser som ingår i denna. Vid varje databas kan man klicka antingen på ”sök” eller
”beskrivning”. Både Musikkfortegnelsen och Nasjonaldiskografien har under
”beskrivning” utförliga beskrivningar av databaserna och dess innehåll. Urvalskriterier
och standarder för klassifikation och katalogisering finns till exempel förklarade på ett
uttömmande sätt. I Norsk musikkfortegnelse finns också en förteckning över använda
termer och förkortningar. Går man in på ”sök”, kommer man till ett sökformulär där
även en detaljerad sökhandledning finns att tillgå. Man ger en utförlig beskrivning till
varje sökbart fält i sökformuläret. I Norsk musikkfortegnelse kan man söka i följande
fält:

♦ Tonsättare
♦ Person
♦ Ord i titel
♦ Fritext
♦ Deweynummer
♦ ISMN
♦ Editions- /Plåtnummer
♦ Utgivningsår

I Norsk nasjonaldiskografi kan man söka på följande kriterier:

♦ Ord i titel
♦ Person

                                                
102 Nasjonalbiblioteket, Oslo 2003-03-25. Katalogkonverteringsprosjektet.
103 E-postkontakt med Ingrid Vaalund, Nasjonalbiblioteket, Oslo 2003-04-23.
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♦ Orkester/ grupp/ institution
♦ Skivbolag-/ märke
♦ Editions- / matrisnummer
♦ ISBN, ISRC (International Standard Recording Code)
♦ Serietitel
♦ Ortnamn
♦ Fritext
♦ Utgivningsland
♦ Utgivningsår104

Man säger på Nasjonalbiblioteket att utförlig information på webben är något relativt
nytt, som man efter rekommendationer har utvecklat under senare år. 105 Sidorna
uppdaterades senast 2003-01-07.

4.1.3 Andra musikrelaterade dokument

Periodika med musikanknytning registreras i databasen Norper, den
nationalbibliografiska förteckningen över periodika. Ibland kan dessa tidskrifter ha en
tillhörande CD-skiva som dock katalogiseras i fonogramförteckningen eftersom de ofta
kan innehålla unikt musikmaterial, till exempel sådant som inte finns utgivet någon
annanstans.
Biografier över musiker/tonsättare registreras i databasen Norbok, nationalbibliografins
bokförteckning.106

Musikvideor finns på Statens filminstitut.
78–varvsskivor finns registrerade i Nasjonalbibliotekets kortkatalog, men inte i
databasen Nordisko.107

4.2 Sveriges nationalbibliografis musikavdelning

I Sverige är det två institutioner som ansvarar för registrering av musik i
nationalbibliografin och som därmed innehar funktionen som nationalbibliografiska
institutioner. Registrering av musiktryck utförs av musikavdelningen på Kungliga
biblioteket medan registrering av fonogram sker på Statens ljud- och bildarkiv. Jag har
tidigare nämnt att UNESCO tillsammans med IFLA gav ut riktlinjer för pliktleveransen.
En parallell utgivning beträffande audio- visuellt material (film, radio, tv, video och
fonogram) gavs ut 1991 och ett av förslagen som gavs här var att upprätta ett särskilt
arkiv för ljud och bild för att administrera pliktleveransen. Detta var ett förslag som
anammades bland annat i Sverige och som medförde att vi här i landet har två olika
institutioner som ansvarar för nationalbibliografins musikområde.108

Jag vill inledningsvis ge en kort beskrivning av musiksamlingen på Kungliga
biblioteket, som också innehåller Svensk musikförteckning, då historien i Sverige ser
något annorlunda ut här än i andra länder. Den skiljer sig från liknande samlingar vid
andra nationalbibliotek, och vad som är viktigt att känna till i det sammanhanget, är

                                                
104 Nasjonalbiblioteket, Oslo 2003.
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106 Intervju, Nasjonalbiblioteket, Oslo 2003-03-05.
107 E-postkontakt med Ingrid Vaalund, Nasjonalbiblioteket, Oslo 2003-04-23.
108 Jacobsen 1998, s.116.



33

dess position i förhållande till Statens musikbibliotek. Bakgrunden är den att Gustaf III
instiftade ett antal akademier, bland andra Musikaliska akademin år 1771. Det
resulterade i sin tur i att man behövde ett bibliotek, och detta öppnades efterhand även
för allmänheten. Med åren har Musikaliska akademins bibliotek, eller Statens
musikbibliotek som det heter idag, utvecklats till att bli ett stort specialbibliotek inom
musikområdet både för musikalier och litteratur om musik. Statens musikbibliotek har
dock aldrig omfattats av tryckeriernas leveransplikt, vilket innebär att allt material har
förvärvats genom köp eller gåva. Till skillnad från Kungliga bibliotekets
musiksamlingar ligger heller inte tyngdpunkten i samlingarna speciellt på svenskt
musiktryck. En annan avgörande skillnad är också att vid Statens musikbibliotek är
noterna till hemlån, medan noterna på Kungliga biblioteket/nationalbiblioteket inte är
till hemlån. Dessa och andra omständigheter har gjort att såväl forskare och
professionella utövare som den musikintresserade allmänheten först och främst har
använt sig av Statens musikbibliotek109 På KB säger man att på många sätt är det
Statens musikbibliotek som har fungerat som det svenska nationalbiblioteket för musik.
Statens musikbiblioteks unika och starka ställning i svenskt musikliv har gjort att
musiktrycket på Kungliga biblioteket har fått en förhållandevis svag ställning i
sammanhanget. Man jämför musikavdelningen på Kungliga biblioteket med
nationalbibliotek i andra länder där musiksamlingarna ofta utgör en egen enhet med
flera anställda. På Kungliga biblioteket anställde man först 1978 en bibliotekarie som
fick ansvar för musiksamlingen. Musik har med andra ord inte haft någon stark position
på KB, ibland hade man ingen musikbibliotekarie alls och man kunde då läsa att ”ingen
årsberättelse lämnats”. 110

4.2.1 Svensk musikförteckning

Svensk musikförteckning är den svenska nationalbibliografin över musiktryck och kan
sökas under Specialdatabaser i LIBRIS. Allt som läggs in i Svensk musikförteckning
kan även sökas direkt i LIBRIS. Man registrerar numera ungefär 600 musiktryck om
året vilket har varit genomsnitt under senare tid. Med musiktryck avses på Kungliga
biblioteket böcker, häften eller blad där noterna överväger och avsikten är
musikutövning, oavsett om det är utgivet av musikförlag eller bokförlag.
Musiksamlingen ingår i ”Enheten för kartor, bilder, musiktryck och affischer (KBMA)”.
Svensk musikförteckning utgavs fram till 1997 i tryckt form, dels som Svensk
musikförteckning som utkom årligen, dels som Svensk musikkatalog som var en fem-
årskumulering av musikförteckningen. Sedan 1997 är den sökbar i LIBRIS och här kan
man finna all musik med tryckår från och med 1986 . Musiktryck äldre än 1985
återfinns i en lokal kortkatalog på KB som enbart finns i magasinet, inte bland de andra
katalogerna. Detta har en historisk förklaring, och härstammar från en tid då
biblioteksbesökaren  inte sökte i katalogen själv, men i stället frågade bibliotekarien om
hjälp. Det är dock en mycket spännande katalog att botanisera i, med handskrivna
katalogkort från 1700-talet och fram till 1985. Det finns önskemål om en retrospektiv
katalogisering i databasen Svensk musikförteckning. Här råder dock resursbrist, och det
utförs således i mån av tid.111

                                                
109 Koch, Christina 1999. Musiktrycket på Kungl. Biblioteket, s. 6.
110 Intervju, Kungliga biblioteket, Stockholm 2003-03-10.
111 Ibid.
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Urvalskriterier och insamling av dokument:
Den svenska nationalbibliografin för musiktryck registrerar i princip allt som utges i
Sverige och den är därigenom tänkt att spegla svenskt musikliv. Detta material kommer
in via pliktleveranslagen. Suecana, som är musik med svensk anknytning utgivet
utomlands, ingår inte i pliktleveranslagen, men fungerar som en komplettering till denna
när det gäller musiktryck som på något sätt berör Sverige och som publicerats
utomlands. Suecana registreras inte i Svensk musikförteckning, utan enbart i LIBRIS.
Man säger på KB att suecana katalogiseras och placeras i musiksamlingen bland övriga
noter, men koden SM läggs inte in i den bibliografiska posten och i och med det
registreras den inte i databasen Svensk musikförteckning. Den är dock sökbar både i
LIBRIS och KB:s lokala databas Regina. Det är förvärvsavdelningen som bevakar
suecana och köper in musiktryck med utländsk anknytning.

Musiken på Kungliga biblioteket kan finnas på flera ställen, inte enbart i Svensk
musikförteckning. Liturgi kan till exempel återfinnas under kyrkosaker, skolsångböcker
kan återfinnas dels på musikavdelningen, dels under undervisning. Sångböcker med
ackordanalys kommer dock till musikförteckningen. Vidare har man det som kallas
”tillfällighetsmusik”, som är musik för kungliga bröllop, begravningar och liknande.
Den återfinns under likpredikningar. Även skillingstryck kan återfinnas på flera andra
ställen än i musikförteckningen. Böcker som innehåller övervägande musikteori, till
exempel för undervisning, och där noterna används som exempel och övningsstycken
förs till nationalbibliografins monografienhet. Till enheten för okatalogiserade tryck
(OT) kommer sånghäften/sångböcker, sammanställningar av sånger för fester, gjorda av
till exempel institutioner/nationer vid universitet. Om man får in noter som har en CD
eller kassett som bilaga, men där noterna är huvudsaken, katalogiseras de på vanligt sätt
på KB:s musikavdelning. Vad gäller elektroniska dokument har man hittills inte stött på
några sådana musiktryck, så detta fenomen utgör än så länge inget problem.112

Print on demand:
Man säger på KB att reglerna för hur man ska behandla dessa inte riktigt är klara ännu.
Tills vidare sägs att om tio (eller fler) exemplar av ett verk trycks, ska KB ha ett. Vid
nästa produktionstillfälle ska KB ha ett exemplar om det trycks flera än 30 exemplar,
annars struntar man i det, om inte någon ändring gjorts i dokumentet. I så fall ska KB ha
ett exemplar även om det är en mindre tryckning. Hittills har dock musikavdelningen
inte råkat ut för denna typ av dokument.113

Genom registrering i nationalbibliografin kan man även se vilka genrer som till varje tid
är dominerande bland utgivningarna inom ett land. I Sverige kan man till exempel vid
att studera nationalbibliografins musikförteckning se att det för tillfället ges ut mycket
religiös musik, såsom frireligiösa sånger.114 Observeras bör dock att av den nyare
svenska seriösa musiken är det bara en liten del som trycks, kopior av dessa verk kan i
stället köpas eller hyras.115

Handskrifter/manuskript:
Dessa ingår inte i musikförteckningen då pliktleveranslagen enbart föreskriver
tryckt/publicerat material. Dessa går i stället till handskriftsenheten vid Kungliga
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113 Ibid.
114 Ibid.
115 Kungliga biblioteket 1997. Svensk musikkatalog 1991-1995, s. 5.
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biblioteket. Även Statens musikbibliotek har en stor samling originalmanuskript av
kända svenska tonsättare. Sveriges största samling av handskrifter finns dock att
beskåda på Carolina Rediviva vid Uppsala universitet.116

Katalogisering:
Beträffande katalogisering använder man sig på KB av KRS; Katalogiseringsregler för
svenska bibliotek. Dessa bygger i sin tur på AACR II. Man säger att man ligger strax
under nationalbibliografinivå, det innebär i praktiken att man utelämnar mått/storlek på
dokumenten men uppfyller annars alla kriterier på en fullständig katalogisering. 117

MARC-formatet som används i Sverige och på Kungliga biblioteket var tidigare
LIBRIS-MARC, medan man numera använder MARC 21. Detta format bygger i stort
sätt på USMARC, som är på väg att bli generell standard.118

Klassifikation:
Vid klassifikation av musiktryck använder man sig av SAB- systemet,
Klassifikationssystem för svenska bibliotek. Avdelningarna X är musikalier och
avdelning Y är musikinspelningar.

Ämnesord:
Man säger på KB att man inte använder sig av ämnesord i Svensk musikförteckning.
Däremot används ofta dubbelklassning. 119

ISMN:
Även Sverige har ett nationellt ISMN- kontor och detta befinner sig på Kungliga
biblioteket. Man har i Sverige utdelat ISMN sedan 1997.120

Introduktion till den nationalbibliografiska databasen:
Svensk musikförtecknings databas återfinns på Kungliga bibliotekets webbplats där
man vid sökning i LIBRIS klickar på Specialdatabaser. Här finns även en kort
information om databasens innehåll. Viss tilläggsinformation om musikförteckningen
finner man om man går via ”Våra samlingar” till ”Musiktryck” där man sedan hittar
KB:s Svenska musiksamling. Här finner man en kortfattad beskrivning av musik-
samlingen. Sidan blev senast uppdaterad 2000-09-05. När det gäller sökkriterier för
musiktryck i specialdatabasen Svensk musikförteckning kan man söka i följande fält:

♦ Fritext
♦ Titel/ord i titel
♦ Författare/utgivare
♦ Klassifikation
♦ Förlag
♦ Utgivningsår
♦ Nummerbeteckning
♦ Språk121

                                                
116 Intervju, Kungliga biblioteket, Stockholm 2003 -03 –10.
117 Ibid.
118 Kungliga Biblioteket 2001-02-02. Librisnytt
119 Intervju, Kungliga biblioteket, Stockholm 2003-03-10.
120 ISMN International 2003-03-14. National ISMN Agencies: Sweden.
121 Kungliga biblioteket, Stockholm 2003.
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Information om klassifikationskoder och SAB- systemet kan man finna om man i
databasen klickar på ”hjälp” och ”sökning”, här redovisar man det man kallar vanliga
SAB – koder, vilket i samband med musiktryck innebär X, musikalier, samt Xy, texter
till vokal och dramatisk musik. Hjälpsidorna ger annars utförlig hjälp till sökning i de
olika fälten. Någon information om katalogiseringsregler i anslutning till databasen har
jag dock inte funnit. Svensk musikförteckning ger inte ut någon nyförvärvslista, men
man kan avgränsa sökningen med utgivningsår och på så sätt få information om
nyutgivna verk.

 4.2.2 Svensk fonogramförteckning

För Svensk fonogramförteckning ansvarar Statens ljud- och bildarkiv (SLBA), före
detta Arkivet för ljud och bild. Arkivet upprättades 1979 och fungerar som ett
nationalarkiv för inspelat ljud och rörliga bilder. Förteckningen har huvudsakligen
registrerat fonogram som levererats till arkivet efter 1987, detta innebär dock att
fonogrammen kan vara utgivna före 1987. Databasen Svensk fonogramförteckning
återfinns på Statens ljud- och bildarkivs webbplats och man kan på webbplatsen även
söka i följande databaser:

♦ Skivor
♦ Film/video
♦ Multimedia
♦ Biblioteket
♦ Radio (P2)
♦ 78-varvsskivor
♦ Svensk folkmusik 122

Det är databasen ”Skivor” som utgör Svensk fonogramförteckning.

Urvalskriterier och insamling av dokument:
Svensk fonogramförteckning registrerar till största delen material som har kommit in
via pliktleveranslagen. Beträffande ljud- och bilddokument gäller lagen sedan 1979, och
den gäller fonogram som framställts i Sverige i minst 50 exemplar eller material som
importerats i minst 50 exemplar med svensk anknytning, suecana.123 Med svensk
anknytning menas här:

♦ utländska inspelningar med svenska utövare
♦ och/eller svenska upphovsmän

Dock finns även material äldre än 1979. Musikstilar som återfinns i svensk
fonogramförteckning är bland annat jazz, blues, pop, rock, folkmusik, dansbands- och
schlagermusik, klassisk och religiös musik samt diverse talfonogram, däribland
ljudböcker (kassett- och CD-böcker). Materialet i samlingarna är till största delen endast
tillgängligt för avlyssning och forskning på plats.124

                                                
122 Statens ljud- och bildarkiv, Stockholm 2003.
123 Kungliga biblioteket 1999-01-26. Lag om pliktexemplar av dokument.
124 Statens ljud- och bildarkiv 2003. Databasens innehåll.
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Katalogisering:
Svensk fonogramförteckning katalogiseras enligt KRS och man använder sig av flera
katalogiseringsnivåer beroende på vilka objekt som katalogiseras. Objekt som får en
fullständig katalogisering är fonogram där det huvudsakliga innehållet är svenskt. Här
anger man bland annat medverkande, samtliga titlar, kompositörer och textförfattare.
Katalogisering på mellannivå används när det huvudsakliga innehållet på inspelningen
inte är svenskt, men det finns en svensk medverkan. Här finner man en bibliografisk
beskrivning av fonogrammet som helhet samt anmärkningar om vari den svenska
anknytningen består. Förkortad katalogisering tillämpas på utländskt material
sammanställt i Sverige, licensutgåvor, privatutgåvor, fonogram där väsentliga uppgifter
saknas, samt informationsfonogram. Slutligen används katalogisering på miniminivå på
nyinkomna produktioner, äldre fonogram, reklam och visst annat material. Man säger
också att de senast katalogiserade posterna är preliminära.

Man redogör även för vad som gäller vid katalogisering på fullständig nivå och
mellannivå: bland annat redovisas inte gruppmedlemmar i fasta grupper, de är däremot
sökbara om de även medverkar som kompositör/textförfattare. Vidare är arrangörer
sökbara i den mån de har gjort ett arrangemang som avviker väsentligt från originalet.125

Klassifikation:
Vid klassifikation av fonogram använder man SAB- systemet, som också finns att
studera på webbplatsen i anslutning till databasen. Klassifikation tillämpas dock inte vid
katalogisering på miniminivå.

Introduktion till den nationalbibliografiska databasen:
Svensk fonogramförteckning befinner sig på Statens ljud- och bildarkivs webbplats, där
man genom att klicka på ”databaser” kommer åt både denna och de andra databaser som
utgör ljud- och bildarkivet. Här finner man utförlig information om urvalskriterier,
katalogiseringsnivåer, klassifikation och en detaljerad sökhandledning. Man kan söka på
alla ord som förekommer i databasen förutom de som används som sökoperatorer.
Dessa operatorer beskrivs på en egen sida. Vidare kan man söka på ämne genom att
använda sig av SAB-systemet eller koder för ämnesord. Det finns även en lista med
förkortningar för instrumentnamn och röstlägen. Databasen uppdateras fyra gånger om
året och i skrivande stund var senaste uppdatering gjord 2003-03-05.

4.2.3 Andra musikrelaterade dokument

Periodika inom musikområdet registreras i Svensk periodikaförteckning.
Biografier över tonsättare eller utövande konstnärer återfinns i Svensk bokförteckning.
Musikvideo samt 78–varvsskivor återfinns i respektive databaser på Statens ljud- och
bildarkiv.

4.3 Danmarks nationalbibliografis musikavdelning

I Danmark är ansvaret för nationalbibliografins musikavdelningar fördelat på två olika
institutioner. Den danska staten fick från och med 1986 det finansiella ansvaret för
nationalbibliografin, medan ansvaret för framtagandet av bibliografins olika delar
stannade kvar hos de institutioner som också innan 1986 hade haft det. Detta innebär i

                                                
125 Statens ljud- och bildarkiv 2003. Katalogiseringsnivåer.



38

mitt fall att det är Det Kongelige Bibliotek som ansvarar för Dansk musikfortegnelse
(musikalier), medan Dansk BiblioteksCenter A/S (DBC A/S) ansvarar för Danske
musikoptagelser (fonogram). I motsats till Det Kongelige Bibliotek är DBC A/S ett
kommersiellt företag. Företaget startades 1929 under namnet Folkebibliotekernes
bibliografiske Kontor. Deras målsättning är att ge bibliografisk och annan
informationsservice till alla bibliotekstyper och man kan närmast jämföra deras
verksamhet med svenska Bibliotekstjänst, BTJ. DBC A/S utarbetar dock också sedan
många år tillbaka centrala delar av den danska nationalbibliografin. De utför sitt arbete
med nationalbibliografin enligt ett kontrakt med Kulturministeriet. Detta innebär att
statsfinansiering täcker registrering samt förvaring av nationalbibliografiska data medan
kostnader för publicering av nationalbibliografin ska finansieras genom försäljning av
produkterna. Rollen som Danmarks nationalbibliotek innehas dock av Det Kongelige
Bibliotek.126

4.3.1 Dansk Musikfortegnelse

Dansk Musikfortegnelse är den del av den danska nationalbibliografin som registrerar
alla musiktryck utgivna i Danmark eller med dansk anknytning; danica, och den
införlivades i nationalbibliografin 1972. Förteckningar över musikalier från tiden före
1972 går ända tillbaka till 1854. Dessa tidiga förteckningar är baserade på mer frivilliga
listor och anses inte vara kompletta. Förteckningar över musiktryck tidigare än 1854
registeras på grundlag av tidskrifter, uppslagsverk samt musikhistoriska verk. Alla titlar
registrerade från 1972 och framåt finns tillgängliga i Det Kongelige Biblioteks databas,
REX, samt i bibliotekens gemensamma databas, DanBib. Dessutom blev Dansk
musikfortegnelse till och med 2000 publicerad i bokform som kumulerade årskataloger
med en alfabetisk och en systematisk ingång. Den sista flerårskumulering som kom ut i
tryckt form var från 1991- 1999. Musiktryck från 1899 till 1930 ingår inte i Det
Kongelige Biblioteks databas REX men finns registrerade i en online databas, medan en
databas för musiktryck från 1931 till 1971 har varit under utarbetning och är nu även
den tillgänglig online. Med andra ord kan man idag uppvisa en ganska komplett
retrospektiv musikförteckning tillbaka till 1899 som numera är sökbar i databaser.
Musiktryck äldre än 1899 finns registrerade i tryckta listor.127

Registrering av musiktryck sker efter det att man på Det Kongelige Bibliotek från
förlagen har fått tillsänt noter som är klara för utgivning och dessa registreringar kan
sedan ses i tidskriften ”Bogmarkedet”. Det dröjer ca fem veckor från det att man fått in
ett verk till Det kongelige Bibliotek tills dess registreringen kan ses i ”Bogmarkedet”,
som är en publikation som ges ut av Den danske Forlæggerforening samt Den danske
Boghandlerforening. Tidskriften ges ut en gång i månaden. 128 Man har i Danmark fram
till 1996 haft ett frivilligt avtal med förlagen som har inneburit att de gratis har lämnat
ett exemplar till Det Kongelige Bibliotek i anslutning till att verket gavs ut. På så sätt
har man snabbt fått ut nyheten om nya utgivningar till landets bokhandlare och
folkbibliotek. Denna månadsförteckning har varit en viktig källa till information vid
förvärv av nya danska noter till folkbiblioteken. I Danmark har man sedan några år
tillbaka en lag på att folkbiblioteken även ska tillhandahålla musik och då är en
kännedom om aktuella utgivningar av musikdokument ovärderlig. Denna
månadsförteckning kommer fortfarande ut i ”Bogmarkedet”, men endast fram till 2004-
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127 Det Kongelige Bibliotek 2002-06-13. Dansk musikfortegnelse 1972 ff.
128 Ibid.
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01-01. En undersökning bland användarna visade att man numera oftast söker
information på webben, och från och med 2004 kan man endast söka efter nyutgivna
noter i Det Kongelige Biblioteks katalog, REX, genom att avgränsa sökningen med
utgivningsår.129

Urvalskriterier och insamling av material:
Dansk musikfortegnelse registrerar alla musiktryck som är utgivna i Danmark, oavsett
om de finns i handeln eller inte. Vidare registrera man verk utgivna i utlandet, så kallade
danica, efter följande kriterier:

♦ Verk som är komponerade, arrangerade, utgivna, redigerade eller på annat sätt
bearbetade av danskar

♦ Verk som innehåller dansk text eller text översatt från danska
♦ Verk som använder motiv från danska konstnärers verk eller på något annat sätt har

en relation till Danmark eller danska förhållanden

Registrering av exteriorica kan ibland resultera i ganska intressanta fenomen. I Dansk
musikfortegnelse har man till exempel en stor samling musiktryck av hårdrockbandet
Metallica eftersom deras slagverkare genom många år, som också komponerar mycket
av deras musik, är dansk. Danica köps in i den mån det upptäcks, det kan vidare köpas
in antikvariskt eller efter tips från förlag. I Danmark är det också många utländska
förlag som använder sig av danska tryckerier, till exempel trycker ofta det svenska
musikförlaget Nordiska musikförlaget noter hos Wilhelm Hansens tryckeri. Dessa noter
lämnas in som pliktleverans, men räknas inte som danica med mindre de har någon
relation till Danmark (som till exempel tonsättare eller textförfattare).
Man registrerar i dag i den danska nationalbibliografins musikförteckning ca 400 titlar
om året, varav ungefär 50 är danica. I många år var det färre men det är nu på väg uppåt
igen. Man säger sig i stort sett registrera allt som ges ut, dock inte examensarbeten.
Musiktrycken kommer in till Det Kongelige Bibliotek via pliktleveranslagen. Det
tidigare nämnda frivilliga avtalet har sin förklaring i att förlagen vill ha information om
sina publikationer offentliggjord så snabbt som möjligt. Det frivilliga avtalet
tillsammans med pliktleveranslagen innebar att man i många fall fick in dubbletter av
musiktryck. Dessa lät man i flera år binda in för utlån. Detta görs dock inte längre, då
budgeten inte tillåter det.130

På Det Kongelige Bibliotek säger man att musikutgivningarna i Danmark har en helt
annan profil i dag än i 1972. Ett fenomen som har tillkommit under senare år är de
många musiklärare som ger ut metodböcker/undervisningsböcker på eget enmansförlag.
De kopierar upp exemplar efter behov, men skickar alltid in ett gratisexemplar till Det
Kongelige Bibliotek för registrering i nationalbibliografin. Detta ger gratis reklam och
man får tilldelat ett ISMN. Överhuvudtaget dominerar idag pedagogisk litteratur bland
de titlar som kommer in till nationalbibliografin.

Förteckning i en nationalbibliografi visar med andra ord vilka musikgenrer som är
vanligast bland utgivarna under olika tidsperioder. I många år har till exempel
schlagermusik dominerat utgivningen av musiktryck, medan körmusik har lyst med sin
frånvaro. I dag är dock schlagertitlarna på nedgång. Tidigare gavs det ut mycket
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körmusik, medan det i dag är helt slut med det. Vissa år har religiös musik från
”Indremisjonen” utgjort en stor del av utgivningarna; ibland har ”Indremisjonens
notebank” utgjort 1/3 av alla registrerade titlar. Vad gäller klassisk musik, är den
numera på stark nedgång. Det sägs att detta beror på dålig lönsamhet, det är helt enkelt
för få som köper klassiska noter.131 Detta leder mig in på problemet beträffande print on
demand. Man kan tänka sig att en del klassisk musik till exempel, istället för att
publiceras, ges ut som print on demand. Också print on demand- dokument ska lämnas
som pliktexemplar även om de inte finns att köpa. Detta görs dock inte och man säger
på Det Kongelige Bibliotek att man blundar för problemet. Man gör därmed inget för att
få in denna typ av utgåvor.132

Handskrifter/manuskript:
Ingår inte heller i Danmark i nationalbibliografin. Dessa ingår i stället i ett stort arkiv
med musikhandskrifter, ”Musikhåndskrifter”.133

Katalogisering:
Vid katalogisering använder man i Danmark en national tillämpning av AACR II och
man katalogiserar musikförteckningen på nationalbibliografisk nivå.
I REX kan man välja att se katalogposten i fyra olika format; standardformat,
katalogkort, beskrivande fält samt som MARC-post. I Danmark använder man
DanMARC-formatet som är baserad på ”Katalogiseringsregler og bibliografisk standard
for danske biblioteker”. DanMARC- formatet är kompatibelt med UNIMARC.

Klassifikation:
För klassifikation av musikalier används en dansk tillämpning av Dewey Decimal
Classification, DDC, kallad Dansk Decimalklassedeling eller DK 5. DK 5 bygger på en
äldre dansk utgåva av Dewey som färdigställdes 1915. Det danska systemet är dock inte
en äkta delmängd av det internationella Dewey.

Ämnesord:
Ämnesord används inte i Dansk musikfortegnelse.134

ISMN:
I Danmark är det Det Kongelige Bibliotek som ansvarar för tilldelning av ISMN och har
så gjort sedan 1996. Man säger att  det i Danmark är ungefär 40 % av musikförläggarna
på marknaden som använder ISMN och att man så här långt har delat ut 1082 ISMN-
nummer.135

Introduktion till den nationalbibliografiska databasen:
På Det Kongelige Biblioteks webbplats finner man en utförlig introduktion till Dansk
Musikfortegnelse. Bland annat finner man en historisk översikt, dels över
musikförteckningen, dels över musikens införlivande i pliktleveranslagen. Man redogör
även för urvalskriterier. Musikförteckningen är sökbar i Det Kongelige Biblioteks
databas REX, samt i bibliotekens gemensamma databas DanBib och man kan bland
annat  söka i följande fält:

                                                
131 Intervju, Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn 2003-03-13.
132 Ibid.
133 Ibid.
134 Intervju, Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn 2003-03-13.
135 ISMN- International, 2003-03-14. National ISMN Agencies: Denmark.
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♦ Fritext
♦ Författare/tonsättare
♦ Utgivningsår
♦ Utgivningsdata (land, stad, förlag, år)
♦ Uppställning
♦ Ämneskod, DK 5
♦ Nummer (som ISMN, plåtnummer, editionsnummer)
♦ Sättning136

Däremot saknas information om vilka standarder man använder beträffande
klassifikation och katalogiseringsregler i anslutning till databasen. Informationssidorna
uppdaterades senast 2003-02-03.

4.3.2 Danske musikoptagelser

Danske musikoptagelser är den danska nationalbibliografiska registrering av fonogram
där musik har den primära funktionen. Ljudinspelningar där musiken inte är det primära
registreras i Dansk lydfortegnelse. Ansvariga för fonogramförteckningen är det
kommersiella företaget Dansk BiblioteksCenter A/S, (DBC). DBC A/S ingick 1991 ett
avtal med Kulturministeriet, Nationalbibliografiaftalen, som är ett avtal om registrering,
förvaring, publicering och distribution av nationalbibliografiska data. Vidare ingår i
avtalet en uppgörelse om finansiering av DBC:s registrering och förvaring av dessa
data.137 Detta innebär att jag stötte på oväntade problem när jag skulle undersöka deras
webbplats och katalog/databas. Danske musikoptagelser kan nämligen sökas i DanBib
via Netpunkt.dk. Netpunkt.dk är en service från DBC A/S där man ger åtkomst till
databaser och service för bibliotek. Netpunkt.dk kräver dock abonnemang, vilket har
inneburit att jag själv inte har kunnat söka i den för att undersöka information och
sökmöjligheter. Några danska bibliotek ställer Netpunkt.dk till förfogande för sina
användare. För att ändå få svar på några av mina frågor, har jag haft e-postkontakt med
Mona Madsen. Madsen är ledare för Institut för informationsstudier vid Danmarks
biblioteksskole och således mycket insatt i mitt ämne.

Urvalskriterier och insamling av material:
Man säger på DBC A/S:s webbplats att Danske musikoptagelser eftersträvar att vara
komplett vad gäller utgivningar. Förteckningen registrerar inspelningar där musiken har
en primär funktion, producerade av eller för danska producenter. Den registrerar även
utländska produktioner som har en relation till Danmark, till exempel musik av en
dansk tonsättare, arrangör, utövande musiker eller textförfattare. Pliktleverans på
området infördes så sent som 1998, men med ett gott samarbete mellan Statens
Mediesamling och DBC A/S, menar man att registreringen är täckande. Det är som sagt
pliktleveransen som i dag ligger till grund för registrering i databasen, och man säger att
antal registrerade inspelningar har ökat kraftigt under senare år. Detta på grund av
uppsökande verksamhet bland producenter, och man förväntas registrera runt 2000 titlar
per år. Danske musikoptagelser registrerar inspelningar tillbaka till 1987. Vill man söka
fonogram äldre än det, rekommenderas att man söker i Statsbibliotekets katalog. 138

                                                
136 Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn 2003.
137 Dansk BiblioteksCenter A/S 2000-08-21. Nationalbibliografien.
138 Dansk BiblioteksCenter A/S 1998-10-15. Bibliografisk nyt, samt E-postkontakt med Mona Madsen
2003-04-24.
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Katalogisering:
Vid Dansk BiblioteksCenter A/S använder man Katalogiseringsregler og bibliografisk
standard for danske bibliotek, 2. utgåva, som är baserad på AACR II. Sedan 1999
använder man MARC- formatet DanMARC 2. Man eftersträvar katalogisering på
nationalbibliografisk nivå.139

Klassifikation:
Vid klassifikation av fonogram används DK 5.

Introduktion till den nationalbibliografiska databasen:
Här har jag som sagt stött på problem då jag själv inte har kunnat söka i DanBib eller
studera databasen, eftersom jag där behöver lösenord och användar- ID. Madsen säger
dock att sökhjälpen där är mycket utförlig. Vidare säger hon att man kan avgränsa sin
sökning i DanBib genom att avgränsa sökningen med ma=lm som är en kod för
ljudinspelningar: musik, eller ma=sc som är en kod för musik: cd. Man kan även
avgränsa sökningen till enskilda kataloger.140 Vilka andra sökmöjligheter som ges har
jag inte kunnat undersöka. En allmän information om de delar av nationalbibliografin
DBC A/S ansvarar för finns dock att läsa på deras webbplats, om man klickar sig vidare
till ”Nationalbibliografien”.

4.3.3 Andra musikrelaterade dokument

Periodika med musik som tema registreras i Dansk periodicafortegnelse
Biografier med musikanknytning registreras i Dansk bogfortegnelse
Musikvideor registreras i Dansk billedfortegnelse.

5. Jämförelse av Norges, Sveriges och Danmarks
musikavdelningar

I kapitel fem kommer de tre ländernas musikavdelningar att jämföras tematiskt, d.v.s.
efter dokumenttyp.

En generell iakttagelse av de olika delarna i nationalbibliografin som ingår i min
undersökning, är den övergripande ansvarsfördelningen, som skiljer sig åt mellan de tre
länderna. Medan hela nationalbibliografin och därmed också hela musikområdet i
Norge har en ansvarig institution, Nasjonalbiblioteket, ser det i Sverige och Danmark
annorlunda ut. I Sverige har man fördelat ansvaret för musikavdelningen mellan två
institutioner. Kungliga biblioteket, tillika Sveriges nationalbibliotek, ansvarar för
förteckningen över musiktryck medan Statens ljud- och bildarkiv ansvarar för
förteckningen över fonogram. Även i Danmark har man fördelat ansvaret för
musikavdelningen mellan två institutioner. I Danmark är det också nationalbiblioteket,
Det Kongelige Bibliotek, som ansvarar för musiktryck medan det kommersiella
företaget Dansk BiblioteksCenter A/S ansvarar för fonogram.

                                                
139 Dansk BiblioteksCenter A/S 1998-10-15. Bibliografisk nyt, samt E-postkontakt med Mona Madsen
2003-04-24.
140 E-postkontakt med M. Madsen, 2003-04-24.
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5.1 Musikalier

I både Norge, Sverige och Damark är det ländernas nationalbibliotek som ansvarar för
musikförteckningarna. Vad gäller urvalskriterier för musikalier, har det i min
undersökning visat sig att de samstämmer bra i de tre länderna. Pliktleveranslagen
ligger till grund för insamling av dokument, vilket innebär att man registrerar alla inom
landet utgivna musiktryck. Ingen av länderna registrerar handskrifter i
musikförteckningarna, dessa ingår i stället i andra samlingar. Beträffande exteriorica, så
överensstämmer även här urvalskriterierna väl; verk som är komponerade av landets
tonsättare, verk som innehåller text på landets språk, samt verk som använder motiv
från ett verk av en av landets tonsättare eller på något annat sätt har en relation till
landet. I Norge och Danmark ingår exteriorica i den nationalbibliografiska
musikförteckningen, medan man i Sverige har valt att inte registrera dessa musiktryck i
Svensk musikförteckning, utan enbart göra dem sökbara i LIBRIS och i KB:s lokala
databas, Regina. Man eftersträvar också en komplett retrospektiv förteckning över
musiktryck i databaserna i den mån tid och pengar tillåter. I Norge är detta ett konkret
projekt i och med katalogkonverteringsprojektet, där målsättningen är att göra alla
bibliotekets samlingar elektroniskt tillgängliga. Även i Danmark har man precis
utarbetat en retrospektiv registrering av musikdokument i en online databas. Slutligen
har print on demand-dokument visat sig vara något som inte verkar förekomma i
samband med musiktryck i Norge och Sverige, medan man i Danmark väljer att bortse
från dem i den mån de förekommer även om de ingår i pliktleveranslagen.

Alla tre länderna använder vid katalogisering en nationell tillämpning av Anglo
American Cataloguing Rules II, AACR II. Man utför vidare katalogisering på
nationalbibliografisk nivå. Beträffande MARC- format använder man i Norge
NorMARC som bygger på USMARC. Formatet är dock ingen äkta delmängd av
USMARC, så en formatkonvertering behövs. I Sverige använde man länge
LIBRISMARC medan man numera använder MARC 21, som är ett format som i stort
sätt bygger på USMARC. I Danmark använder man DanMARC- formatet, som är
kompatibelt med UNIMARC.

Vad gäller klassifikation, använder man olika klassifikationssystem i alla tre länderna. I
Norge använder man ett internationellt universalsystem, en norsk förkortad utgåva av
Dewey Decimal Classification, avdelning 780 musik. Detta system är en äkta delmängd
av det internationella Dewey- systemet. I Sverige är det Klassifikationssystem för
svenska bibliotek, SAB-systemet, som används. Detta är ett nationellt universalsystem
som man är ganska ensamma om i världen. I LIBRIS finns en konverteringstabell
mellan SAB och Dewey som är tillgänglig för dem som har behörighet att registrera i
LIBRIS. I Danmark används en dansk bearbetning av Dewey Decimal Classification,
det danska decimalklassesystemet DK 5. Detta system är dock inte en äkta delmängd av
det internationella Dewey-systemet.

Ämnesord används inte i någon större utsträckning inom nationalbibliografins
musikområde. I Norge använder man dock ämnesord, om än i begränsad omfattning. De
används framför allt beträffande geografisk anknytning, i samband med folkmusik och
musik med lokal karaktär. Vidare använder man ämnesord för sättning. I Svensk
musikförteckning använder man inte ämnesord, men däremot ofta dubbelklassning. Inte
heller i Dansk musikfortegnelse använder man ämnesord. Alla tre länderna har upprättat
ett nationellt ISMN - kontor som fördelar ISMN och som administreras inom
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nationalbiblioteken. Man har haft nationella  ISMN- kontor ungefär lika länge, Norge
och Danmark sedan 1996 och Sverige sedan 1997.

En introduktion till nationalbibliografiernas musikförteckningar finns på alla
bibliotekens webbplatser. På Norges nasjonalbiblioteks webbplats finner man
information om nationalbibliografin och dess olika databaser. Man presenterar vidare i
varje enskild databas tydligt urvalskriterier, samt vilka standarder som används vid
katalogisering och klassifikation. Även en detaljerad sökhandledning finns att tillgå.
Förteckningen över musiktryck innehåller även en lista över termer och förkortningar.
Man hittar lätt till de nationalbibliografiska databaserna, där man dels kan få
information, dels kan söka i dem. Informationssidorna var vid tiden för min
undersökning senast uppdaterade 2003-01-07.

I Sverige återfinns Svensk musikförteckning på KB:s webbplats under
”Specialdatabaser” i LIBRIS, där man får en kort förklaring till databasens innehåll,
medan man för att finna lite utförligare information om musikförteckningen måste gå
via ”Våra samlingar”. Här informerar man om urvalskriterier. Sidan som informerar om
Svensk musikförteckning uppdaterades senast 2000-09-05. Information om
klassifikationssystem finner man om man i databasen Svensk musikförteckning klickar
på ”Hjälp”. Dessa sidor ger utförlig sökhjälp till alla sökbara fält i databasen. Däremot
saknas information om standard för katalogisering.

Dansk musikfortegnelse finner man på Det Kongelige Biblioteks webbplats, där man
också finner utförlig information om musikförteckningen. Dels finner man en historisk
översikt över musikförteckningen, dels en redogörelse över musikaliernas införlivande i
pliktleveranslagen i Danmark. Det senare i samband med att lagen om pliktleverans av
musikalier fyllde hundra år 2002. Urvalskriterier redovisas likaså. Man kan även välja i
vilket format man vill se katalogposten; standard, katalogkort, beskrivande fält, eller
som MARC- post. Det saknas dock information om katalogiseringsregler och
klassifikation. Senaste uppdatering av sidorna gjordes 2003-02-03.

Sökbara fält i databaserna är överlag desamma hos alla tre biblioteken. Man kan till
exempel söka på tonsättare, i fritext, klassifikationskoder, samt nummerbeteckningar,
som till exempel ISMN och plåtnummer. Utgivningsår är ett annat användbart fält som
finns i alla databaser. Då ingen av länderna i min undersökning längre ger ut någon årlig
tryckt förteckning eller någon nyförvärvslista, kan man i stället avgränsa sökningen med
årtal för att se vad som har utgivits i ett land under en viss period.

5.2 Fonogram

Fonogram i de tre länderna i min undersökning omfattas också av pliktleveranslagen,
vilket resulterar i att urvalskriterierna även här ser ganska likartade ut. Man registrerar i
princip allt som har producerats inom landet, samt exteriorica som har någon relation
till landet, som till exempel någon av landets tonsättare, arrangörer, utövare eller
textförfattare. I Norge har man dessutom planer på att låta nationalbibliotekets äldre
samlingar med ljudinspelningar ingå i databasen. Beträffande fonogram ser dock
ansvaret för förteckningarna annorlunda ut. I Norge ligger fonogramförteckningen
under nationalbibliotekets ansvar, medan man i Sverige har en egen institution för ljud
och bild, Statens ljud- och bildarkiv. I Danmark har man lagt ansvaret hos ett
kommersiellt företag, Dansk BiblioteksCenter A/S, vilket innebär andra förutsättningar
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för tillgängligheten till den nationalbibliografiska databasen. Bland annat resulterade det
i att jag inte kunde göra egna sökningar i samband med uppsatsen eftersom jag inte hade
något abonnemang.

Vad gäller katalogisering använder man sig av samma standarder som man gör i
musikförteckningarna, det vill säga att man använder nationella tillämpningar av
katalogiseringsreglerna, AACR II. Man eftersträvar en nationa lbibliografisk
katalogiseringsnivå. I Sverige använder man dock olika nivåer på katalogposterna
beroende på vilka objekt som katalogiseras. Det vill säga att några fonogram får full
katalogisering, medan andra blir katalogiserade på mellannivå eller miniminivå. Man
redogör för vilka kriterier som måste uppfyllas för de olika katalogiseringsnivåerna i
anslutning till databasen. I Norge och Danmark gör man inga sådana skillnader. Här
katalogiseras alla fonogram på nationalbibliografisk nivå. I Norge går man också mer i
detalj än i Sverige när det gäller att redovisa alla medverkande på en inspelning i
katalogposten. I Sverige redovisar man till exempel inte gruppmedlemmar i fasta
grupper medan man i Norge eftersträvar att redovisa alla medverkande. I den
utsträckning man klassificerar fonogram, används samma klassifikationssystem som för
musikalier. I Sverige innebär det SAB-systemet och i Danmark DK 5. I Norge
klassificeras inte fonogram.

Vad gäller fonogramförteckningarnas webbplatser, kan jag enbart bedöma den norska
och den svenska, då jag inte har fått tillgång till den danska. Där ges utförlig
information, både vad gäller urvalskriterier, samt klassifikation och
katalogiseringsregler. I Sverige finns även en lista med förkortningar för
instrumentnamn och röstlägen. Vidare är sökhandledningen mycket bra. Webbplatserna
uppdateras regelbundet.

5.3 Andra musikrelaterade dokument

Biografier över personer med någon musikanknytning återfinns överlag i de nationella
bokförteckningarna, medan musiktidskrifter återfinns i periodikaförteckningarna. Vad
gäller musikvideor, finns dessa på lite olika ställen, i Norge på Statens filminstitut, i
Sverige på Statens ljud- och bildarkiv och i Danmark registreras de i Dansk
billedfortegnelse. Andra ljudinspelningar som till exempel 78–varvsskivor, återfinns i
Norge på Nasjonalbiblioteket, dock inte i den nationalbibliografiska databasen. I
Danmark uppmanas man att söka äldre musikinspelningar på Statsbiblioteket i Ålborg,
som har en stor musiksamling. I Sverige ingår dessa i en egen databas på Statens ljud-
och bildarkiv.

5.4 Sammanfattning av jämförelsen

Granskning och jämförelse av musikdokument i Norges, Sveriges och Danmarks
nationalbibliografier har visat att likheterna mellan de tre länderna klart dominerar.
Något som ändå skiljer sig åt, är ansvarsfördelningen och finansieringen av de olika
nationalbibliografiska avdelningarna. Den förteckningen som skiljer sig från de andra i
så hänseende i min undersökning, är den danska fonogramförteckningen, som
registreras av ett kommersiellt företag. Detta påverkar bland annat tillgängligheten till
databasen och begränsade mina möjligheter att studera den genom att utföra egna
sökningar.
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Det faktum att alla tre länderna grundar sin registrering i nationalbibliografin på
pliktleveranslagen, medför naturligtvis att urvalskriterierna blir ganska likartade. Här
kan jag inte se några avgörande skillnader, varken beträffande dokument producerade
inom länderna, eller exteriorica. Vidare anpassar sig alla tre länderna till IFLA:s
rekommendationer om att följa internationell standard för bibliografiska poster; både
Norge, Sverige och Danmark använder en nationell tillämpning av Anglo American
Cataloguing Rules , 2. ed. (AACR II), vilket underlättar utbyte av bibliografiska poster,
både mellan länderna i min undersökning och mellan andra länder. Alla eftersträvar
katalogisering på nationalbibliografisk nivå, även om detta i Sverige inte gäller alla
fonogram. Här redovisar man i anslutning till fonogramförteckningen vilka kategorier
av fonogram som får olika katalogiseringsnivåer. Beträffande klassifikation, använder
alla tre länderna olika klassifikationssystem. Norge är det land av de tre som tillämpar
det internationellt mest använda klassifikationssystemet, Dewey Decimal Classification,
avdelning 780 musik. I Sverige använder man i stället det nationella universalsystemet
Klassifikationssystem för Svenska Bibliotek, SAB–systemet. I Danmark används en
nationell  variant av DDC, DK 5. En viss skillnad kan också ses i vilka dokumenttyper
som klassificeras, då man i Norge inte klassificerar fonogram.

När det gäller retrospektiv registrering i de nationalbibliografiska databaserna, kan man
se att Norge och Danmark har kommit långt med detta arbete i sina musikförteckningar
medan om man i Svensk musikförteckning söker musiktryck äldre än 1985 måste gå till
den lokala kortkatalogen på KB.

Alla tre länderna har en introduktion till de nationalbibliografiska databaserna på
respektive webbplats, medan det enligt min åsikt skiljer i utförlighet. En grundläggande
information om urvalskriterier finns hos alla nationalbibliografiska institutioner. Men
medan Norge till exempel redovisar standarder för klassifikation och katalogisering på
ett utförligt sätt i både musikförteckningen och fonogramförteckningen, saknas detta
helt i Danmarks musikförteckning. I Sverige återfinns information om
klassifikationssystem i anslutning till Svensk musikförteckning, medan information om
katalogiseringsregler saknas. Svensk fonogramförteckning ger å andra sidan en mycket
detaljerad information om både klassifikation och katalogiseringsregler, samt
katalogiseringsnivåer. Något som jag finner intressant på Danmarks webbplats, är den
historiska översikten över nationalbibliografins musikförteckning, samt musikaliernas
införlivande i pliktleveranslagen. Slutligen kan man i alla tre nationalbibliografiska
databaser söka i stort sätt samma fält. Informationen i de nationalbibliografiska musik-
och fonogramförteckningarnas databaser uppdateras regelbundet, förutom Svensk
musikförteckning som inte har uppdaterats sedan september 2000.

6. Diskussion och slutsatser

Målet med uppsatsen har varit att granska och jämföra nationalbibliografins
musikområde i Norge, Sverige och Danmark. Utgångspunkt för genomförandet av
studien har varit IFLA:s definition på en nationalbibliografi och några av deras riktlinjer
för framtagandet av denna. I detta kapitel diskuteras resultaten av min undersökning
med utgångspunkt i denna definition och dessa riktlinjer. Hur förhåller sig Norge,
Sverige och Danmark till definitionen på en nationalbibliografi och hur förhåller de sig
till IFLA:s riktlinjer för arbetet med att ta fram en nationalbibliografi?
Nationalbibliografin definieras enligt IFLA på följande sätt:
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The national bibliography can be defined as the cumulation of the authoritative and
comprehensive records of the national imprint of a country, published in printed form
(and/or produced in other physical forms, such as catalogue cards, machine-readable
tapes) regularly, and with the least possible delay.141

Det kan fastställas att alla tre länderna uppfyller denna övergripande definition; de
registrerar alla en auktoritativ och uttömmande förteckning över ”the national imprint”,
eller landets totala dokumentproduktion, i en nationalbibliografi.

De första riktlinjerna som hänvisats till i uppsatsen, gäller pliktleveranslagen. Där sägs
bland annat att pliktleveranslagarna ska formuleras på ett sådant sätt att de kan
inbegripa alla existerande och eventuella nya dokumenttyper. Vidare sägs att lagarna
ska ge möjlighet för flera institutioner att dela det nationalbibliografiska ansvaret. Dessa
kriterier uppfylls i både Norge, Sverige och Danmark, man har under senare år reviderat
pliktleveranslagarna för att kunna inbegripa alla existerande och eventuella nya
dokumenttyper och dessa registreras sedan i en nationalbibliografi. Sverige var till
exempel först med att inkludera fonogram i sin pliktleveranslag, redan 1979 reviderades
lagen med hänsyn till fonogram. Norge kom därefter med en revision 1989, och
slutligen Danmark 1998.

Möjligheten till att fördela det nationalbibliografiska ansvaret finns också, vilket man
ser exempel på i Sverige och Danmark. I Sverige har man fördelat ansvaret mellan två
institutioner, Kungliga biblioteket, samt Statens ljud- och bildarkiv. I Danmark
preciserar inte längre lagen vilka institutioner som ska ha det nationalbibliografiska
ansvaret, vilket man fortfarande gör i Sverige och Norge. I Danmark säger lagen att
dokument ska lämnas till ”en pligtafleveringsinstitution”. Därmed lever både Norge,
Sverige och Danmark upp till riktlinjerna om pliktleverans.

Nästa riktlinje som undersökningen tar fasta på, nummer fyra, visar till omfånget av
nationalbibliografin, där man rekommenderar att den innehåller landets totala
dokumentproduktion, samt att det också  är önskvärt med en retrospektiv täckning.
Vidare rekommenderas att de nationalbibliografiska institutionerna redogör för
urvalskriterierna i anslutning till nationalbibliografin. Denna rekommendation uppfylls
av alla tre länder, man registrerar alla musiktryck och fonogram utgivna i Norge,
Sverige och Danmark. Dessutom registrerar man exteriorica. En retrospektiv täckning
eftersträvs hos alla, även om äldre utgivningar inte alltid är tillgängliga i de
nationalbibliografiska databaserna, men enbart i kortkataloger. Att föra över detta
material till databaserna verkar vara en resursfråga. Norge har påbörjat ett
katalogkonverteringsprojekt för att tillgängliggöra även äldre material elektroniskt.
Detta projekt är planerat till 2004-2005 beträffande musikdokument. I Danmark finns
numera en elektronisk version av musikförteckningen, dels från 1899 – 1930 och dels
från 1931 till 1971, i två online databaser. I Sverige utförs arbetet med att lägga in äldre
material i Svensk musikförteckning i mån av tid men verkar inta vara ett konkret
projekt. Här behövs förmodligen mer resurser för att inom rimlig tid kunna genomföra
en retrospektiv förteckning i databasen. Detta anser jag bekräftas genom KB:s
musikbibliotekaries uttalande, som säger att Svensk musiktryck på KB inte har någon
stark ställning jämfört med andra länders nationalbibliografiska musikförteckningar.
Urvalskriterier publiceras i anslutning till alla musik- och fonogramförteckningar.

                                                
141 Guidelines 1979, s. 4.
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Riktlinje nummer nio rekommenderar att de nationalbibliografiska databaserna
innehåller en introduktion till bibliografin samt instruktioner till användarna
(userguide). Bland annat anser man att följande bör finnas med i introduktionen: basen
för de bibliografiska posterna, till exempel dokument som är inlämnade i enlighet med
gällande pliktleveranslag, bibliografins täckning och eventuella undantag, en
förteckning över använda termer med definitioner och förkortningar, samt vilka
klassifikationssystem och katalogiseringsregler man använder, inklusive nationella
varianter. Alla de nationalbibliografiska databaserna innehåller en introduktion till
musik- och fonogramförteckningarna där de bland annat upplyser om bibliografiernas
täckning. Två nationalbibliografiska förteckningar innehåller även en lista över använda
termer och förkortningar, nämligen Norsk musikkfortegnelse och Svensk
fonogramförteckning. När det kommer till information om klassifikationssystem och
katalogiseringsregler, är det Norges musikförteckning och fonogramförteckning, samt
Statens ljud- och bildarkiv som uppfyller rekommendationerna fullt ut. Här ges
information om använda standarder samt nationella tillämpningar av dessa. Svensk
musikförteckning upplyser endast om klassifikationssystem, inte om katalogiserings-
regler. Exemplen som visas inom avdelning X, musikalier, är dock enligt min åsikt, lite
väl enkla. Endast två möjligheter visas, nämligen X, musikalier samt Xy, texter till
vokal och dramatisk musik och ger ingen större hjälp vid sökning med hjälp av
klassifikationskoder. Svensk fonogramförteckning redovisar till exempel ett mycket
större urval av klassifikationskoder. Ljud- och bildarkivet anser jag utgöra ett bra
exempel på hur det skulle kunna göras även på KB. Det skulle underlätta när man vill
söka på klassifikationskoder, då man inte behöver leta upp dessa någon annanstans. Går
man till Svensk bokförteckning eller Svensk periodikaförteckning som även de finns på
KB:s webbplats, finner man både en mer uttömmande information om förteckningarna,
samt i bokförteckningen information om katalogiseringsregler. Detta anser jag kan ses
som ännu ett bevis på att musiken inte har någon stark position på KB. Den allmänna
informationen om Svensk musikförteckning känns inte lika komplett som informationen
om till exempel bokförteckningen och periodikaförteckningen. Dansk musikförteckning
har ingen information om vare sig klassifikationssystem eller katalogiseringsregler i
anslutning till musikförteckningen.

Jag anser vidare att sökhandledningen i anslutning till alla undersökta databaser är
mycket tillfredsställande. Man förklarar utförligt hur man kan söka i varje enskilt fält,
och det ges till exempel förklaring till hur man söker med hjälp av booleska operatorer.

Den sista riktlinjen min undersökning bygger på, nummer tio, rekommenderar att de
bibliografiska posterna baseras på internationellt godkända standarder. Denna
rekommendation uppfylls också av alla nationalbibliografiska databaser som registrerar
musikdokument i Norge, Sverige och Danmark. Beträffande katalogiseringsregler,
använder man i alla tre länderna en nationell tillämpning av Anglo American
Cataloguing Rules, 2. ed.

Vilka slutsatser kan man då dra av den här undersökningen? Den övergripande
konklusionen är att alla tre länderna anpassar sig väl till IFLA:s riktlinjer för arbetet
med nationalbibliografin på området för min undersökning, nämligen musikområdet.
Jag drar därför också slutsatsen att detsamma borde gälla för nationalbibliografins andra
delar. De skillnader som går att skönja, är ganska små, det övergripande arbetet utförs
enligt gällande rekommendationer. Pliktleveranslagen har funnits länge i alla tre
länderna, vilket medför att man har möjlighet att uppvisa relativt kompletta
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retrospektiva nationalbibliografiska samlingar, även om det finns skillnader beträffande
tillgänglighet till äldre musiktryck i bibliotekens databaser.

Den geografiska, historiska och kulturella närheten mellan länderna visade, inte helt
överraskande, att likheterna dominerar och att skillnaderna är små. Större skillnader
hade förmodligen kunnat uppvisas om jag hade valt länder med större historiska och
kulturella skillnader och från andra delar av världen, men jag anser ändå att studien har
gett mig en fördjupad insikt och kunskap om fenomenet nationalbibliografi och därmed
uppfyllt sitt syfte.

Den valda metoden, att göra en komparativ studie över musikdokument i Norges,
Sveriges och Danmarks nationalbibliografier, visade sig vara en bra metod för att uppnå
denna djupare förståelse för nationalbibliografin och vilka kriterier man har att ta
hänsyn till när man där arbetar med registrering av dokument. Arbetet har också visat på
hur en nationalbibliografi kan användas i forskningssyfte; man kan till exempel studera
trender i musiklivet genom olika epoker i historien. Något annat som skulle vara
intressant att undersöka vidare, är de historiska och kulturella aspekterna på de
nationalbibliografiska institutionerna och nationalbibliografin, till exempel hur
ansvarsfördelningen för de olika delarna av nationalbibliografin har gått till och vad
som ligger bakom att det ser ut som det gör. Undersökningen har genererat några vidare
frågor jag skulle villa ha svar på vid ett senare tillfälle: Varför har man på Kungliga
biblioteket som jag har uppfattat det hela, inga konkreta planer på en katalog-
konvertering av äldre material? Genom att lägga in även äldre material i databasen,
skulle tillgängligheten till bibliotekets samlingar förbättras avsevärt. Hur ser man på
tillgängligheten till de nationalbibliografiska databaserna när man i Danmark låter ett
kommersiellt företag ansvara för stora delar av nationalbibliografin? Min erfarenhet av
detta har varit att det är problematiskt att söka i DBC:s databaser när man befinner sig
utanför Danmark. Vad finns det för nationella och internationella tankar kring detta?
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7. Sammanfattning

Nationalbibliografin är ett viktigt redskap i flera hänseenden. Två viktiga funktioner är
dels att medverka till en nationell och universell bibliografisk kontroll, och dels att
utgöra en förteckning över ett lands kulturarv. Syftet med den här uppsatsen har varit att
granska och jämföra ett antal aspekter vid nationalbibliografins musikområde i Norge,
Sverige och Danmark utifrån IFLA:s definition på nationalbibliografin, samt några av
deras riktlinjer på området, för att se hur länderna förhåller sig till definition respektive
riktlinjer. Musikavdelningarna har granskats med avseende på urvalskriterier och
insamlingsförfarande, omfång, bibliografisk kontroll samt introduktion till
nationalbibliografin på respektive webbplats och vilka sökbara fält som finns att tillgå.
Detta för att uppnå en djupare förståelse och kunskap om ämnet, samt för att se om man
trots den geografiska och kulturella närheten mellan länderna kan spåra några skillnader
i arbetet med att ta fram en nationalbibliografi, eller om likheterna dominerar.
Undersökningen har gjorts utifrån följande frågeställningar:

♦ Hur förhåller sig Norge, Sverige och Danmark till IFLA:s definition på en
nationalbibliografi samt deras riktlinjer för arbetet med att ta fram
nationalbibliografier?

♦ Kan man se några skillnader mellan de tre länderna beträffande hur de förhåller sig
till definitionen och riktlinjerna? Vilka avvikelser finns?

Metoden som har använts i uppsatsen är en komparativ studie, där jag utifrån ett antal
kriterier har jämfört nationalbibliografins musikområde i Norge, Sverige och Danmark
för att söka svar på mina frågeställningar. Frågorna har besvarats dels på basis av
litteraturstudier, dels genom inventering av de nationalbibliografiska institutionernas
webbplatser, och slutligen med hjälp av intervjuer med bibliotekarier på Norges,
Sveriges och Danmarks nationalbibliotek.

En litteraturgenomgång har gjorts, dels för att visa till något av den litteratur som finns
om ämnet och som jag har använt mig av inför arbetet med uppsatsen, och dels för att
redovisa några av de undersökningar som gjorts med avseende på nationalbibliografin.
Uppsatsens utgångspunkt har varit IFLA:s definition på en nationalbibliografi och några
av deras riktlinjer för arbetet med att ta fram nationalbibliografier. Uppsatsen har
avgränsats geografiskt och tematiskt till att gälla musikområdet i Norges, Sveriges och
Danmarks nationalbibliografier. De dokumenttyper som har undersökts är musikalier
och fonogram.

En historisk översikt över bibliografier och nationalbibliografier har redovisats,
efterföljt av en presentation av pliktleveranslagen. Pliktleveranslagen ligger till stor del
till grund för registrering av dokument i nationalbibliografin och här har redogjorts för
dess tillkomst, utveckling och funktion idag.

Vidare har en inventering gjorts av de tre ländernas nationalbibliografiska
musikområden. De tre musikavdelningarna har presenterats geografiskt. För varje land
har landets musikförteckning och fonogramförteckning inventerats med avseende på
urvalskriterier, bibliografisk kontroll och introduktion till nationalbibliografin på de
nationalbibliografiska institutionernas webbplatser samt sökhandledning. Slutligen har
kort fastställts var man kan finna andra musikrelaterade dokument i Norge, Sverige och
Danmark.



51

Undersökningen har visat att likheterna mellan nationalbibliografins musikområde i de
tre länderna är klart övervägande. Till exempel bygger registrering i nationalbibliografin
till stor del på pliktleveranslagen, vilket medför att urvalskriterierna är ganska likartade
hos alla tre aktörer. Vid registrering av exteriorica utgår man också från likalydande
urvalskriterier. Vissa skillnader har dock visat sig beträffande ansvarsfördelningen.
Vidare har det visat sig finnas någon skillnad i vilka dokument som klassificeras; i
Norge klassificeras inte fonogram. Skillnad finns också med avseende på katalogisering
av fonogram, där Sverige inte fullkatalogiserar alla kategorier. Även beträffande
introduktion till nationalbibliografins musikavdelningar har det funnits viss divergens.
Norge och Danmark har uppvisat utförlig information om nationalbibliografins
musikförteckning på sina webbplatser, även om Danmark saknar information om
klassifikation och katalogiseringsregler, medan man i Sverige har varit mer sparsamma
med information om musikförteckningen. Fonogramförteckningarna i de länder där jag
har haft möjlighet att undersöka webbplatserna, nämligen Norge och Sverige, har haft
mycket utförlig information om urvalskriterier, klassifikation samt
katalogiseringsregler. Sökhandledningen har visat sig mycket bra hos alla. Som en
slutsats kan fastslås att musikavdelningarna i Norges, Sveriges och Danmarks
nationalbibliografier, trots vissa skillnader, alla förhåller sig till IFLA:s riktlinjer på ett
mycket tillfredsställande sätt och därigenom kan utgöra bra exempel på hur man
organiserar en nationalbibliografi.
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Bilaga 1: Förkortningar

AACR II                Anglo American Cataloguing Rules, 2. edition

DDC                      Dewey Decimal Classification

Gabriel                  Gateway and Bridge to Europe’s national Libraries

ICNBS                  The International Conference on National Bibliographic Services

IFLA                      International Federation of Library Associations

ISBN                      International Standard Book Number

ISMN                     International Standard Music Number

ISO                         International Organization for Standardization

ISSN                      International Standard Serial Number

KBMA                   Enheten för Kartor, bilder, musiktryck och affischer

KRS                       Katalogiseringsregler för svenska bibliotek

LCSH                     Library of Congress Subject Headings

MARC                   Machine Readable Cataloguing

OPAC                    Online Public Access Catalogue

Paradigma              Pliktavlevering av digitalt materiale

POD (Print on demand)   Tryck på begäran, beställningstryck

SAB                      Klassifikationssystem för svenska bibliotek

SLBA                    Statens ljud- och bildarkiv

UAP                      Universal Availibility of Publications

UBC                      Universal Bibliographic Control

UBCIM                 Universal Bibliographic Control and International Marc

UNESCO              United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization


