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Forord

I "Rettelser og tilføjelser, 2011" offentliggøres ændringer til DK5 vedtaget i DK5-redakti-
onsgruppen i 2010. 
I år består rettelserne fortrinsvis af mindre ændringer og præciseringer i noterne. Revisi-
onen af 62 er fortsat med gruppe 62.4. 37.33 og 37.34 er revideret, så de også omfatter 
de danske forhold i alm. hvorimod skoleadministration og lovgivning for enkelte skolefor-
mer sættes i undergrupperne under 37.36.
Litauisk sprog er udskilt fra lettisk under såvel sprog, 89.86, som skønlitteratur, 88.76 og 
litteraturhistorie i 81.86.
64.102 Andre landes kogekunst i alm. underdeles geografisk fremover, så det er muligt 
at udskille de enkelte landes kogekunst.

Tillægget er et supplement til den seneste hovedudgave af DK5 (2007).

Ændringer vedrørende gruppebetegnelser eller væsentlige dele af gruppernes indhold 
vil fremgå af de kursiverede noter til de enkelte grupper. Årets ændringer er markeret 
med en * enten ud for gruppen, overskriften eller noten.

Rettede registerord
De nyeste ændringer i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Disse er 
medtaget som et særskilt bilag i nærværende supplement. Endvidere er medtaget nyop-
rettede registerord fra 2010.

Nye registerord og rettelser vil endvidere blive medtaget i 2011-udgaven af DK5's alfa-
betiske og systematiske register.

 Dansk BiblioteksCenter as, 2011 - www.dbc.dk
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07.3  Radio i alm.
Fra 2006: Ny gruppe 
Tidligere klassifikation: 37.83 
Her sættes radio og radioprogrammer i alm.. Radioudsendelser om enkelte emner
sættes under emnet, når det drejer sig om udsendelsens indhold og ikke dens
form. 
Radiojournalistik sættes i 07.1. Radioteknik sættes i 62.39, produktion af radioud-
sendelser i 77.8. Fortegnelser over Radio- og Tv-arkivets båndoptagelser sættes
i 01.1.

07.4  Tv i alm.
Fra 2006: Ny gruppe 
Tidligere klassifikation: 37.84 
Her sættes tv og tv-programmer i alm. Tv-udsendelser om enkelte emner sættes
under emnet, når det drejer sig om udsendelsens indhold og ikke dens form. Her
sættes samlede undersøgelser af tv- og videosociologi. Videosociologi sættes i
77.65. 
Tv-journalistik sættes i 07.1. Tv- og videoteknik sættes i 62.398, produktion af tv-
udsendelser sættes i 77.9. Tv-teater sættes i 77.91.

■ 13  Psykologi i alm.
Her og i undergrupperne sættes værker om menneskets bevidsthedsprocesser og
adfærd. Dog sættes social adfærd og gruppeadfærd i 30.13.

   Klinisk psykologi sættes sammen med de psykiske sygdomme i 61.642-61.648.
Anvendt psykologi placeres efter emnet, f.eks. sættes pædagogisk psykologi i
37.01, arbejdspsykologi i 60.136 og kriminalpsykologi i 34.31. Dyrepsykologi sæt-
tes i 56.35, se dog noten til 13.5.

13.01  Metodeteori i alm.
Her sættes den almene psykologiske metodeteori. Enkelte psykologiske discipli-
ners metodeteori sættes under disciplinen, f.eks. skolepsykologiens metodeteori i
37.31. Anvendelsen af psykometriske metoder sættes i 13.2, psykologiske testme-
toder anvendt inden for et bestemt fagområde sættes under faget, f.eks. psykotek-
niske metoder til personaleudvælgelse i 60.133. 
Psykologiske testmetoder til vurdering af psykosociale vanskeligheder eller diag-
nostik af psykiske sygdomme i alm. sættes i 61.642-61.648.

13.121  Rustilstandenes psykologi
Her sættes værker om rustilstande, fremkaldt f.eks. ved marihuana, lsd eller alko-
hol. Her sættes også hallucinationer, fremkaldt ved disse stoffer. 
Farmakologiske beskrivelser af narkotikas virkninger sættes i 61.552. Klinisk psy-
kologi sættes i 61.642. Stimulansforbrugets etik sættes i 15.8.

13.2  Differentiel psykologi
Her sættes beskrivelser af individuelle forskelle, forårsaget af køn, arv, miljø eller
race. Her sættes f.eks. nationalpsykologi. Individets rolle og funktion i en gruppe
sættes i 30.13. 
I 13.2 sættes endvidere målingen af individuelle forskelle, som f.eks. intelligens-
prøver og personlighedspsykologiske tests. Psykologiske testmetoder anvendt in-
den for et bestemt fagområde sættes under faget, f.eks. psykotekniske metoder til
personaleudvælgelse i 60.133. 
Psykologiske testmetoder til vurdering af psykosociale vanskeligheder eller diag-
nostik af psykiske sygdomme sættes i 61.642-61.648.
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13.43  Børne- og ungdomspsykologi
Her sættes børns og unges udviklingspsykologi. Enkelte psykologiske fænomener
hos børn og unge sættes under 13.1 med undergrupper, f.eks. børns sorg i 13.17. 
Børne- og ungdomsopdragelse sættes i 37.2 med undergrupper, i tvivlstilfælde
foretrækkes 13.43. Skolepsykologi sættes i 37.31.

[13.7  Klinisk psykologi]
Fra 2008: Gruppen nedlagt 
Værker om klinisk psykologi sættes herefter i 61.642-61.648.

15.9  Etik over for dyr
Her sættes f.eks. etik i forbindelse med dyreforsøg og dyremishandling.

19.61  Edb i alm.
Ved klassifikation af værker om data og edb tager man først stilling til om værket
er en teknisk behandling af et edb-system eller en del heraf, eller om det handler
om anvendelsen af edb til et bestemt formål. Handler et værk om anvendelsen af
edb til et bestemt formål, klassificeres det sammen med anvendelsen, ellers klas-
sificeres i 19.6 efter nedenstående retningslinier. 
Hvis værket skal placeres inden for 19.6, undersøges om værkets hovedvægt lig-
ger på: hardware, software, datakommunikation, data, specielle former for compu-
terteknik eller en kombination af flere af emnerne. 
Hvis hovedvægten ligger på maskinerne, hardware - uanset om det er selve com-
puteren eller de omkringstående enheder, hvordan de teknisk set er skruet sam-
men, fabrikation af dem eller handel med dem, skal værket placeres i 19.68 med
undergrupper. Overvej 62.37 hvis værket mere beskriver fabrikation af chips eller
andre elektroniske komponenter, end design af hvad komponenten skal kunne, og
hvordan den indgår i maskinen. I 19.68 sættes også værker der behandler både
den fysiske komponent (hardware) og den basale software til komponenten (firm-
ware). 
Hvis hovedvægten ligger på programmerne og programmering, hører værket til i
19.65 med undergrupper. To specielle former for programmer - databaseprogram-
mer og operativsystemer - er udskilt i egne grupper henholdsvis 19.66 og 19.67.
Værker der handler om en computer og dens basale software, d.v.s. operativsy-
stemet, sættes under computeren i 19.682. Vær opmærksom på ord, der kan re-
ferere både til hardware og software, som f.eks. systemanalyse, arkitektur, design
eller interface. I tvivlstilfælde vælges klassifikation under software. 
Ligger hovedvægten i værket på data, klassificeres i 19.64. I 19.64 klassificeres
dataformater, strukturer, indkodning og tegnsæt m.v., hvorimod organisering og
opbevaring af data i databaser sættes i 19.66. I tvivlstilfælde foretrækkes 19.66. 
Ligger hovedvægten på datakommunikation og computernetværk, klassificeres i
62.382. Hvis et værk handler om kommunikation og interface mellem de enkelte
fysiske komponenter i en computerarbejdsplads, klassificeres det i 19.68. Kom-
munikationsteknikken i et netværk af computere, hvad enten det er lokalt eller glo-
balt sættes i 62.382. Hvis et værk handler om teknikken uden at specificere dens
anvendelse, klassificeres det i 62.382. 
De specielle computeranvendelser og teknikker i oversigt: 
19.631 Intelligente systemer 
19.633 Multimediesystemer 
19.635 Mønstergenkendelse 
19.639 Internet 
 
19.62 dækker værker om samlede systemer bestående af elementer fra flere af
grupperne 19.63-19.68. Hvis et værk behandler flere af de i 19.63-19.68 klassifi-
cerede emner, overvejes det om værket behandler et samlet edb-system, 19.62,
eller om værket behandler emnerne uden en samlet systemmæssig ramme,
19.61.
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19.639  Internet
Før 2002: Informationssystemer 
Værker om internet klassificeres ofte i følgende grupper: 
02.16 Informationstjeneste 
19.5 Kommunikation i alm. Information i alm. 
19.633 Multimediesystemer 
19.639 Internet 
62.38 Teleteknik. Elektrisk kommunikationsteknik i alm. Datatransmission 
65.87 Telekommunikation i alm. Telegraf- og telefonvæsen 
Værker om brugen af internet i forskellige offentlige og private sammenhænge
klassificeres efter brugen, f.eks. sættes handel via internet i 65.5 med undergrup-
per. 
I 19.639 sættes værker om internet i alm., også internettets enkelte tjenester www,
usenet, e-mail m.v. Værker om opstilling og etiske regler for indholdet i e-mail sæt-
tes i 65.39. 
I 19.639 klassificeres også værker om webpublicering, dvs. overvejelser i forbin-
delse med publicering af information på internet, mens edb-programmer til design
af websider og oplægning på internet sættes i 19.633 
I 19.639 klassificeres også browsere, mens brug af internet til informationssøgning
f.eks. ved hjælp af søgemaskiner og webportaler sættes i 02.16. 
Betydningen af internet for kommunikation og information i samfundet sættes i
19.5. 
I 62.382 sættes den tekniske side af internet som netværk, teknikken til opkobling
til internettet og datatransmission. 
Teleselskabernes salg og administration af adgang til internettet sættes i 65.87. I
65.87 sættes også administrationen af domænenavne og ip-adresser.

19.684  Mikroprocessorer
Før 2002: Mikroprocessorer og andre datamatkredse 
Før 2008: Underdelt alfabetisk efter hovedtype

[19.687  Interfacenetværk. Lokalnet]
Fra 2002: Gruppen nedlagt 
Før 1997: Datakommunikation 
Intern kommunikation mellem de enkelte enheder i en computer sættes i 19.683. 
Datatransmission i alm. sættes i 62.382. Internet sættes i 19.639.

28.68  Andre ældre kristne kirker
Før 2008: Øvrige kristne kirker

28.99  Andre nyere kristne kirker
Før 2008: Øvrige sekter og religionsdannelser

30.1668  Ældre
Her sættes de ældre som samfundsgruppe. 
Alderdomsforsorg samt de ældres økonomiske forhold sættes i 38.6 med under-
grupper.

32.4  Politiske valg
Her sættes valgmetoder, valgteorier m.m. Statistik over enkelte folketingsvalg sæt-
tes i 32.8, statistik over enkelte kommunalvalg i 36.1-36.2. 
I øvrigt sættes værker om enkelte folketingsvalg i 32.26, om enkelte kommunal-
valg i 36.1-36.2. 
Enkelte valgkredses historie sættes i 32.26. 
Valg til Europa-Parlamentet sættes i 32.89.

32.89  Regionale parlamenter. Europa-Parlamentet
Fra 1995: Ny gruppe 
Tidligere klassifikation: 32.88 
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Her sættes kun parlamentariske forsamlinger med medlemmer fra flere lande.
Nordisk Råd sættes i 95.06. 
Her sættes også valg til Europa-Parlamentet

33.11  Arbejdsforhold
Her sættes arbejdslivets økonomiske og politiske aspekter, f.eks. industrireporta-
ger. 
Tekniske og administrative aspekter sættes i 60.1, f.eks. sættes arbejdspsykologi
i 60.136. Etiske overvejelser over arbejdet og arbejdsfrihed sættes i 15.5. 
Her sættes arbejdstid og ferie i alm. Arbejdstidsforhold for enkelte grupper på ar-
bejdsmarkedet sættes i 33.112. Arbejdsløn sættes i 33.31. 
Her sættes arbejdsmarkedets organisationer i alm., mens fag- og funktionærfor-
eninger sættes i 33.12-33.13, arbejdsgiverforeninger i 33.17. 
Her sættes arbejdsstyrken som helhed, f.eks. undersøgelser af dens størrelse,
sammensætning, mobilitet m.v. Enkelte grupper i arbejdsstyrken sættes i 33.112. 
Arbejdsforhold inden for enkelte fag eller brancher sættes under området. Ar-
bejdsmiljø og arbejderbeskyttelse i alm. og inden for enkelte fag sættes i 61.44.

33.77  Spillemarkedet
Før 2010: Lotteri 
Her sættes regulering af markedet for offentlige pengespil, f.eks. tips, lotto eller
oddset. Her sættes også lovgivning om hasardspil. 
Vejledninger i de enkelte spil sættes i 79.18 eller 79.4.

33.79  Kommunal finansforvaltning
Enkelte kommuners budgetter og regnskaber sættes i 36.2. Her sættes byrdefor-
delingen stat/kommune. Opgavefordelingen sættes i 35.

33.8  Skatter
Her sættes skatteteori og skattepolitik. Her sættes skatteadministrationen, mens
værker, der vejleder omkring selvangivelse og beskatning, betragtes som vejled-
ning til skattelovgivningen og derfor sættes i 34.24 sammen med skatteret og skat-
teforvaltningsret. Betænkninger med henblik på ændringer i skattelovgivningen
sættes i 34.24, mens analyser af beskatningen, f.eks. dens hensigtsmæssighed
eller retfærdighed, sættes i 33.8. I tvivlstilfælde foretrækkes 34.24. Finanspolitik-
ken sættes i 33.7.

34.23  Kommunalret i alm.
Her sættes lokalforvaltningsret, såvel regioners- som primærkommuners retsfor-
hold. 
Juridiske behandlinger af enkelte grene inden for lokalforvaltningen, bortset fra de
under 34.24-34.27 anførte, sættes under emnet, f.eks. sættes sundhedsvedtæg-
ter i 61.4.

34.24  Skatteret
Her sættes skatteforvaltningsret, mens skatteadministrationen sættes under 33.8.
Her sættes vejledninger omkring selvangivelse og beskatning, mens analyser af
beskatningen, f.eks. dens hensigtsmæssighed eller retfærdighed, sættes i 33.8. I
tvivlstilfælde foretrækkes 34.24.

■ 35 Offentlig forvaltning
Før 2010: Statsforvaltning 
Her sættes værker om offentlig forvaltning i alm. på tværs af stats- og lokalforvalt-
ning. Offentlig forvaltning i staten sættes i 35.1, mens offentlig lokalforvaltning sæt-
tes i 36. Offentlig forvaltning på enkelte områder sættes under området f.eks.
sættes den fysiske planlægning i 71.9. 
Administrative processer og bureaukrati i alm. sættes i 60.1.
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35.1            Danmarks administrative inddeling og statslige forvaltning i    alm.
Før 2010: Danmarks administrative inddeling og forvaltning i alm. 
Her sættes den danske centraladministration og dens historie i alm. Her sættes
Hof- og Statskalenderen og Folketingets Ombudsmand. 
Værker om enkelte forvaltningsgrene sættes under området, f.eks. sættes den fy-
siske planlægning i 71.9. Militærvæsen sættes dog i 35.5 og politiet i 35.6. 
De enkelte statsforvaltninger, de tidligere statsamter sættes i 36.2.

36.2  Enkelte danske kommuners og regioners forvaltning og politik
Før 2007: Enkelte danske kommuners og amters forvaltning og politik 
Underdeles alfabetisk efter lokaliteten. 
Ved underdeling anvendes kommunens eller regionens fulde navn, f. eks. Region
Sjælland eller Aabenraa Kommune. 
Her sættes værker om enkelte kommuners og regioners forfatning. Her sættes
også enkelte kommuners og regioners lokalpolitiske forhold i alm. 
Her sættes statsforvaltningerne, de tidligere statsamter. 
Her sættes den lokale og regionale forvaltnings historie og den lokale politiske hi-
storie, mens værker som tillige omhandler en kommunes eller en regions kulturel-
le, sociale og økonomiske historie, sættes i 46.4. 
I 36.2 sættes samlinger af vedtægter for enkelte kommuner, mens enkelte lokale
vedtægter sættes under det specifikke emne, f.eks. sundhedsvedtægter i 61.41,
byggevedtægter i 34.265 m.v. Dog sættes en kommunes tjenestemands- og pen-
sionsvedtægter og lokale politivedtægter altid i 36.2. I 36.2 sættes også enkelte
kommuners budgetter og regnskaber.

36.4  Enkelte danske regioners forhandlinger
Før 2007: Enkelte danske amtsråds forhandlinger 
Underdeles alfabetisk efter lokaliteten. 
Ved underdeling anvendes regionens fulde navn, f. eks. Region Sjælland. 
Her sættes også de tidligere amtsråds forhandlinger. 
Enkelte regioners forvaltningshistorie sættes i 36.2.

36.5  Enkelte danske kommunalbestyrelsers forhandlinger
Underdeles alfabetisk efter lokaliteten. 
Ved underdeling anvendes kommunens fulde navn, f. eks. Aabenraa Kommune

■ 37 Uddannelse. Opdragelse. Undervisning
Folkeoplysning

Før 1996: Opdragelse og undervisning 
Før 2006: Uddannelse. Opdragelse. Undervisning. Kulturformidling 
* Her sættes værker om pædagogik omfattende såvel den planmæssige ledelse
af personligheds- og karakterdannelsen (opdragelsen) som bibringelsen af kund-
skaber og færdigheder (undervisningen). Opdragelsesteori sættes i 37.01, under-
visningslære i 37.1, opdragelsens og undervisningens historie i 37.9.
Karakterdannelse i almindelighed sættes i 15.2.

37.1400-37.14997  Undervisning i enkelte skolefag
Fra 1996: Ny gruppe 
Tidligere klassifikation: 37.14 
37.1400-37.14997 er underdelt efter systemet. 
Her sættes den fagmetodik, som er knyttet til uddannelsesinstitutioner, der er be-
skrevet i 37.3. 
Orientering og emneundervisning sættes i 37.1404. Undervisning i dansk som
fremmedsprog sættes i 37.1489699. 
Her sættes også værker om de enkelte skolefags psykologi, deres historie, lære-
bøger m.m. 
Undervisning i enkelte fag på voksenundervisningsområdet, på højere læreanstal-
ter og på erhvervsuddannelserne placeres under faget. 
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Skole- og lærebøger placeres efter deres indhold, f.eks. lærebøger i orientering
sættes i 04 med undergrupper. Konfirmandundervisning sættes i 26.3.

37.17  Pædagogisk uddannelse
* Her sættes værker om pædagogisk uddannelse af enhver art, dvs. både pæda-
goguddannelser og læreruddannelser, såvel i Danmark som i andre lande

37.3  Uddannelsessystemet i alm.
Før 1996: Undervisnings- og skolevæsen i alm. 
Her sættes undervisningsvæsenets organisation og struktur. Her sættes beskrivel-
ser af skoleformer i alm. Her sættes almene sociologiske beskrivelser af grupper
igennem hele uddannelsesforløbet. Generelle værker vedrørende indskoling pla-
ceres her. 
Værker vedrørende det danske uddannelsessystem i alm. sættes i 37.36 og ved-
rørende andre lande i 37.38. Undervisnings- og skolevæsenets historie sættes
sammen med opdragelsens historie i 37.9. Beskrivelser af både nutidig undervis-
ningsorganisation og undervisningens historie, sættes i 37.3. 
Al voksenundervisning sættes i 37.4.

37.33  Skoleadministration og -ledelse i alm.
Før 1996: Skoleadministration i alm. 
* Administration vedrørende danske skoleformer i alm. sættes her. 
Her sættes generelle værker om lærer- og elevråd, hvorimod folkeskolens lærer-
og elevråd sættes i 37.363 og gymnasiets i 37.366. Andre landes skoleadministra-
tion sættes i 37.38. 
Skoleret sættes i 37.34.

37.34  Skoleret i alm.
* Retsregler vedrørende danske skoleformer i alm. sættes her. Retsregler for en-
kelte skoleformer sættes i undergrupperne til 37.36. Love og cirkulærer sættes i
34.66. 
Andre landes skoleret sættes i 37.38, andre landes skolelove i 34.68.

37.5  Enkelte danske skoler
Underdeles alfabetisk efter lokaliteten. 
Her sættes enkelte folkeskoler, realskoler og gymnasier samt ungdoms- og efter-
skoler, både offentlige og private. Her sættes også skolevæsenet i en kommune
eller en region. Andre skoleformer sættes under skoleformen, f.eks. Askov Høj-
skole i 37.414. Enkelte skolers aktiviteter, der kan henføres til en af systemets
grupper, placeres efter emne, f.eks. dramik i 37.123. Enkelte udenlandske skoler
og deres historie sættes i 37.38.

37.7  Specialundervisning
Her og i undergrupperne sættes kun værker om undervisning. Her sættes special-
undervisningens didaktik og metodik. Her sættes også specialundervisning i en-
kelte fag for handicappede i alm. 
Psykologiske værker sættes i 61.642, værker om terapeutisk behandling af handi-
cappede sættes i 61.54, se dog noten til 37.77. Handicappede i alm. sættes i 38.7,
herunder ADL-træning (Almindeligt Dagligt Liv). 
Hospitalsundervisning i alm. sættes i 37.792. 
Differentieret undervisning i alm. sættes i 37.12.

37.75  Hjerneskadede og psykotikere
Før 1996: Syge 
* Her placeres også undervisning af personer med ADHD samt autister. Undervis-
ning af psykisk udviklingshæmmede sættes i 37.78.
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37.77  Specifikke indlæringsvanskeligheder
Før 2009: Læseretarderede 
Her sættes alle beskrivelser - også lægevidenskabelige - af specifikke indlærings-
vanskeligheder, som f.eks. ordblindhed eller regnevanskeligheder. Sprogfærdig-
hed i alm. som f.eks. analfabetisme sættes i 89.011.

38.7  Forsorg for handicappede og syge
Fra 1995: Gruppen underdelt 
Før 1995: Særforsorg 
Her sættes værker om omsorg for og revalidering af handicappede i alm. 
* Terapeutiske værker om revalidering af handicappede sættes i 61.54. Undervis-
ning af personer under særforsorgen sættes i 37.7 med undergrupper. Samlede
fremstillinger af handicappedes og syges livsvilkår sættes i 38.7 med undergrup-
per, der foretrækkes i tvivlstilfælde. 
Vejledninger for pårørende til handicappede sættes her eller i gruppe 61 under
sygdommen. I tvivlstilfælde foretrækkes en placering under sygdommen. 
Institutioner, boliger samt hjælpemidler for handicappede sættes her og i under-
grupperne.

39.12  Eventyr, historier og fabler
Før 1998: Eventyr og historier 
39.12 er fællesgruppe for 39.12 og 39.13. 
Her sættes f.eks. trylleeventyr, skæmteeventyr, molbohistorier, århushistorier og
samlinger af folkevid (vittigheder). 
Her sættes også blandede samlinger af eventyr, sagn og legender. 
Historier (kunsteventyr eller litterære eventyr) og vittigheder af navngivne forfatte-
re sættes i skønlitteratur. Blandede samlinger af kunsteventyr og folkeeventyr sæt-
tes under den gruppe, der er mest repræsenteret i værket, i tvivlstilfælde
foretrækkes 39.12. 
Anekdoter om navngivne personer sættes i 99 med undergrupper (se dog noten
til 99.1).

46.4  Enkelte lokaliteter uden for København
Underdeles alfabetisk efter lokaliteten. 
Som alfabetisk ordningsord bruges den snævreste prægnante stedbetegnelse,
hvorved kommune og sogn ikke indgår i ordningsordet, medens f.eks. herred, amt,
stift og slot indgår i ordningsordet. 
Købstædernes navne bruges som ordningsord også for enkelte kvarterer, gårde
og huse i staden. Frederiksborg slot, Kronborg, Marselisborg og andre borge og
slotte med specifikke navne i købstæder sættes dog under navnet. 
Navne på større områder bruges som ordningsord, hvis de er mere signifikante og
vejledende end amtets eller landsdelens navn, f.eks. bruges Djursland, Mols,
Nordsjælland eller Den jyske hede. Også navne som Silkeborgsøerne eller Kol-
dingegnen bruges som ordningsord, da de indeholder vejledende elementer af
stednavne. 
Ligeledes anvendes navne på skove, landeveje, farvande, fjorde, søer og åer som
ordningsord. 
Behandles to lokaliteter i forskellige sogne eller kommuner i samme værk, ordnes
værket under den først nævnte lokalitet, i tvivlstilfælde under regionens navn. 
Enkelte danske lokaliteters forhistorie sættes i 91.157. 
Som lokaliteter betragtes også bygninger af almen kulturhistorisk interesse, f.eks.
borge, slotte, herregårde, huse. Beskrivelser af andre bygninger sættes under
bygningens specielle formål, f.eks. fabrikker, møller, rådhuse m.v. Se også noten

.54  Årets fester
Fra 2004: Ny valgfri gruppe 
Valgfri gruppe 
Her sættes f.eks. påsketraditioner. Juletraditioner sættes i 37.55.
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til 71.08. 
I 46.4 sættes almene beskrivelser af bygninger, medens specielle behandlinger af
f.eks. bygningshistorie og interiører sættes under det specielle emne. 
Lokale vejvisere sættes i 65.0164.

47.8  Sydslavien (Jugoslavien)
Fra 2010: Ny undergruppe oprettet 
Fra 2007: Nye undergrupper oprettet

47.82  Kosovo
Fra 2010: Ny gruppe 
Tidligere klassifikation: 47.86

50.1  Miljø
Før 2003: Naturen og mennesket 
Her sættes menneskets forhold til naturen, dets ødelæggelse af den og dets be-
stræbelser på bevaring af den. 
Her sættes miljøpolitik og -strategi i alm., mens konkrete projekter til naturbevaring
sættes i 50.2. Beskrivelse af naturforhold i reservater, nationalparker og andre fre-
dede områder sættes også i 50.2. 
Forurening og forureningsbekæmpelse i alm. sættes i 69.87. Bæredygtig udnyttel-
se af naturressourcerne sættes i 33.108.

50.2  Naturforhold i alm.
Her sættes beskrivelser af alm. naturhistoriske forhold, f.eks. beskrivelser af alm.
naturvidenskabelige forskningsrejser. Her sættes naturforhold i fredede områder,
reservater og nationalparker. Her og i de geografiske underdelinger sættes også
beskrivelser af konkrete projekter til naturbevaring, mens miljøpolitik og -strategi i
alm. sættes 50.1. I tvivlstilfælde foretrækkes 50.1. 
Her sættes også enkelte landskabstypers og miljøers alm. naturhistoriske forhold.
Biogeografi sættes i 56.1, biotopografi i 56.15. 

■ 53 Fysik
Før 2008: Fysik og kemi 
53 er fællesgruppe for værker om både fysik og kemi. Værker om fysisk kemi sæt-
tes i 54 i tvivlstilfælde foretrækkes 53.

53.2  Materiens fysik
Før 2008: Materiens fysik. Fysisk kemi 
Her sættes værker om molekylære strukturer i alm., mens stoffernes kemiske ka-
rakteristika sættes i 54.

■ 54 Kemi
Her og i undergrupperne sættes både de kemiske processer i alm., d.v.s. fysisk
kemi, og læren om de enkelte stoffers opbygning og fysiske kemi 
Her sættes krystallografi i alm. krystallinske bjergarter sættes i 55.2. 
Anvendt kemi ved fremstillingsprocesser sættes i 66. Enhedsoperationer sættes i
66.08.

54.08  Analytisk kemi og laboratorieteknik
Her sættes kemisk analyse, både inden for uorganisk og organisk kemi.
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55.8  Meteorologi
Her sættes også klimatologi og klimapolitik i alm. Konkrete foranstaltninger til be-
grænsning af forureningen eller den globale opvarmning sættes under emnet,
f.eks. begrænsning af CO2-udledning i 69.872 og satsning på vedvarende energi
i 62.015. 
Nordlys sættes i 55.1.

60.1  Virksomhedsledelse i alm.
Før 2009: Viksomhedsledelse i alm. Organisationsteori 
Fra 2009: Nye undergrupper oprettet 
Her sættes administrative processer i alm. Administrative processer og ledelse på
enkelte områder eller af enkelte virksomheder sættes under emnet, f.eks. sættes
administrative processer i den offentlige forvaltning i 35. I 60.1 sættes også virk-
somhedsledelsens beslutningsprocesser, medens beslutningsprocessens psyko-
logi sættes i 13.16. 
Politisk ledelse sættes i 32.1. Arbejdsledelse sættes i 60.16.

60.102  Organisation i alm.
Fra 2009: Ny gruppe 
Tidligere klassifikation: 60.1 
Her sættes ledelsens arbejdstilrettelæggelse samt uddelegering af opgaver og an-
svar. I tvivlstilfælde foretrækkes 60.1. Den enkelte medarbejders arbejdstilrette-
læggelse sættes i 60.13.

60.106  Ledere. Bestyrelse
Fra 2009: Ny gruppe 
Tidligere klassifikation: 60.1 
Her sættes værker om lederstil og om bestyrelsens arbejde. Bestyrelsens ansvar
sættes også her, med mindre der er tale om en selskabsretlig fremstilling.

60.108  Iværksætteri
Fra 2009: Ny gruppe 
Tidligere klassifikation: 60.1 
Her sættes værker om virksomhedsetablering og entrepreneurship.

60.13  Personaleledelse
Før 2009: Personaleadministration. Arbejdspsykologi 
Fra 2009: Nye undergrupper oprettet 
Her sættes f.eks. personaleplanlægning, personalepolitik, stillingsbeskrivelser
samt forholdet mellem ledelsen og de ansatte. 
Arbejdslivets samfundsøkonomiske og politiske aspekter sættes i 33.11, industri-
elt demokrati og samarbejdsudvalg i 33.117.

60.132  Kompetencer
Fra 2009: Ny gruppe 
Tidligere klassifikation: 60.13 
Her sættes medarbejdernes kvalifikationer, kompetenceudvikling og værker om
specielle kompetencebehov i virksomheden.

60.133  Rekruttering. Karriere
Fra 2009: Ny gruppe 
Tidligere klassifikation: 60.13 
Her sættes også afskedigelse og fastholdelse af medarbejdere. Her sættes den
personlige generelle karriereplanlægning og udvikling, mens kompetenceudvik-
ling sættes i 60.132.
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60.136  Arbejdspsykologi
Fra 2009: Ny gruppe 
Tidligere klassifikation: 60.13 
Her sættes motivation, anerkendelse, trivsel, arbejdsmoral og disciplin på arbejds-
pladsen. Her sættes også stress beskrevet som arbejdsbetinget tilstand. Trivsels-
forskning i alm. sættes i 30.13. 
Arbejdsmiljø i alm. sættes i 61.44. Produktivitet sættes i 60.163.

60.21  Isolering og isoleringsmaterialer
Før 1996: Isolering og isoleringsmaterialer i alm. 
Fremstilling af enkelte isoleringsmaterialer sættes under den pågældende industri,
f.eks. mineraluld i 67.9. 
Isolering inden for enkelte emner sættes under emnet, f.eks. sættes elektrisk iso-
lering i 62.315, og bygningsisolering i 69.208.

61.6  Alm. og speciel patologi
Her og i undergrupperne sættes også behandling af sygdomme. Enkelte følgesyg-
domme sættes under det organ eller organsystem som følgesygdommen rammer,
f.eks. sættes nethindeforandringer ved diabetes i 61.67. Kirurgi sættes i 61.66. I
61.6 sættes f.eks. stress- og choktilstande. 
* Syges og handicappedes livsvilkår sættes i 38.7.

61.607  Dyreforsøg
Før 2010: Eksperimentel patologi 
Her sættes laboratorieforsøg med dyr i alm. Dyreforsøg med henblik på undersø-
gelse af anatomiske og fysiologiske forhold sættes i 56.2 eller 56.3. Forsøg med
henblik på behandling af enkelte sygdomme eller sygdomsgrupper sættes under
sygdommen. 
Psykologiske laboratorieforsøg med dyr sættes i 13.5. Avl af forsøgsdyr sættes i
63.608.

61.64  Nervesygdomme
Fra 2008: Ny undergruppe oprettet 
Her sættes værker, der behandler såvel neurologiske som psykiske sygdomme.
Her sættes søvnforstyrrelser. Neuroanatomi sættes i 61.18, neurofysiologi sættes
i 61.28.

61.641  Neurologiske sygdomme. Neuropsykologi
Før 2008: Neurologi 
Her sættes hjernens og nervesystemets organiske sygdomme. Her sættes også
adfærdsforstyrrelser, som er begrundet i neurologisk sygdom eller anden påvirk-
ning af hjernen eller nervesystemet, som f.eks. demens. 
Her sættes sprog- og talehandicap mens undervisning af og forsorg for sprog- og
talehandicappede sættes i henholdsvis 37.76 og 38.76.

61.642  Psykiatri. Klinisk psykologi
Før 2008: Psykiatri 
Fra 1999: Nye undergrupper oprettet 
61.642 er fællesgruppe for 61.642-61.648. 
Her sættes psykiske sygdomme og psykosociale vanskeligheder og deres be-
handling i alm. 
Her sættes psykoterapien og dens enkelte former.

61.6422  Kriseterapi. Samlivsterapi
Fra 1999: Ny gruppe 
Tidligere klassifikation: 61.642 
Her sættes behandling af livskriser. 
Her sættes f.eks. chokreaktioner, posttraumatisk stress syndrom og seksuel dys-
funktion, som ikke er organisk betinget. Stress i alm. sættes i 61.6.
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61.643  Affektive sindslidelser. Skizofreni
Før 2008: Psykoser 
Her sættes sindslidelser, der er præget af hallucinationer, vrangforestillinger eller
unormale følelsesmæssige reaktioner. Her sættes bl.a. depression og paranoia.

61.644  Nervøst betingede adfærdsforstyrrelser og tilstande
Før 2008: Neuroser 
Her sættes angsttilstande og tvangstilstande. Her sættes selvdestruktiv adfærd
f.eks. spiseforstyrrelser. 
Belastningsreaktioner sættes i 61.6422. Stress i alm. sættes i 61.6.

61.645  Psykiske udviklingsforstyrrelser
Fra 2008: Ny gruppe 
Her sættes udviklingsforstyrrelser som feks. autisme og Aspergers syndrom. Her
sættes også adfærdsforstyrrelser opstået i barndom og opvækst, som f.eks. AD-
HD. 
Mental retardering sættes i 61.647. Ordblindhed sættes i 37.77. Sprog- og talehan-
dicap, som f.eks. stammen sættes 61.641.

61.646  Pesonlighedsforstyrrelser. Seksuelle afvigelser
Før 2008: Psykopati. Seksuelle afvigelser 
Før 2003: Psykopati. Perversioner 
Her sættes personlighedsforstyrrelser, f.eks. psykopati. 
Her sættes også patologiske vane- og impulshandlinger, som f.eks pyromani eller
kleptomani. 
Her sættes den seksuelt afvigende adfærd som er uacceptabel i samfundet, og
derfor betragtes som sygelig adfærd, f.eks. incest, pædofili eller sadisme som sker
imod partnerens vilje. 
Sociologiske undersøgelser omkring afvigende seksuel adfærd sættes i 30.1779.

61.647  Mental retardering
Før 2008: Åndssvaghed 
Her sættes intelligenshandicap og psykisk udviklingshæmning i alm. Forsorg for
psykisk udviklingshæmmede sættes i 38.78. Psykisk udviklingshæmmedes un-
dervisning sættes i 37.78.

62.01  Energiteknik i alm. Forbrændingsenergikildernes teknik i alm.
Fra 2010: Undergruppe nedlagt 
Før 2010: Energiteknik i alm. 
De enkelte brændstoffers energiteknik sættes i 66.51-66.58.

[62.012  Forbrændingsenergikildernes teknik i alm.]
Værker om forbrændingsenergikildernes teknik sættes fremover i 62.01.

62.015  De vedvarende energikilders teknik i alm.
Fra 2010: Undergruppe nedlagt 
Her sættes beskrivelser af flere vedvarende energikilders teknik i alm. Her sættes
solenergiteknik og geotermisk energi. 
Andre enkelte energikilders teknik sættes under området, f.eks. sættes vindener-
giteknik i 62.28. 
Anvendelse af vedvarende energi i f.eks. varmeanlæg eller drivhuse sættes under
anvendelsen. Solceller sættes i 62.373.

[62.0155  Solenergiteknik]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om solenergiteknik sættes fremover i 62.015.
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62.11  Varmeteknik i alm.
Fra 2010: Undergruppe nedlagt 
Her sættes fyringsteknik i alm. og værker, der omhandler både varme- og ventila-
tionsteknik. Fyringsteknik med et specielt formål sættes under formålet. Enkelte
brændstoffers forbrændingsteknik sættes i 66.51-66.58. Enkelte brændstoffers
forbrændingsteknik i anlæg med specielt formål sættes under formålet. 
Varmtvandsinstallationer sættes i 69.47. 
Termodynamik sættes i 53.5.

[62.112  Elopvarmning]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om elopvarmning sættes fremover i 62.113.

62.113  Lokale varmeanlæg
Før 2010: Anden lokal opvarmning 
Her sættes varmeanlæg, hvor varmen produceres i det lokale, der opvarmes f.eks.
elvarme, kaminer eller kakkelovne.

[62.115  Geotermisk energi (Jordvarmeenergi)]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om geotermisk energi sættes fremover i 62.015.

62.12  Central- og fjernvarmeanlæg
Fra 2010: Undergrupper nedlagt 
Her sættes central- og fjernvarmeanlæg i alm. samt anlæg baseret på forbræn-
ding, uanset om det drejer sig om forbrænding af olie, gas eller affald. Her sættes
også anlæg baseret på mekanisk energi eller spildvarme

[62.122  Anlæg til fast brændsel]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Før 1994: Kul-, koks- og cindersfyrede anlæg 
Værker om anlæg til fast brændsel sættes fremover i 62.12.

[62.123  Gasfyrede anlæg]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om gasfyrede anlæg sættes fremover i 62.12.

[62.124  Oliefyrede anlæg]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om oliefyrede anlæg sættes fremover i 62.12.

[62.125  Jordvarmeanlæg]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om jordvarmeanlæg sættes fremover i 62.126.

62.126  Varmeanlæg baseret på vedvarende energi
Før 2010: Solvarmeanlæg 
Her sættes anlæg for solvarme, jordvarme og varmepumper. 
Her sættes også solfangere i forbindelse med solvarmeanlæg. Solfangere i form
af minidrivhuse sættes i 63.53. Solceller sættes i 62.373.

[62.127  Varmepumpeanlæg]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om varmepumpeanlæg sættes fremover i 62.126.
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[62.128  Anlæg for andre energiformer]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om kombinerede varme/køleanlæg og anlæg baseret på mekanisk energi
eller spildvarme sættes fremover i 62.12.

62.21  Maskinelementer og transmissioner
Fra 2010: Undergrupper nedlagt

[62.211  Aksler, lejer, tappe, koblinger]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om aksler, lejer, tappe og koblinger sættes fremover i 62.21.

[62.212  Tandhjul, gear og drev]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om tandhjul, gear og drev sættes fremover i 62.21.

[62.213  Rem- og kædetræk]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om rem- og kædetræk sættes fremover i 62.21.

[62.214  Hydrauliske transmissioner]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om hydrauliske transmissioner sættes fremover i 62.21.

[62.215  Reguleringsorganer i alm.]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om reguleringsorganer i alm. sættes fremover i 62.21.

62.216  Automatisk styring og regulering
Her sættes servoteknik i almindelighed. Her sættes mekanisk, hydraulisk eller
pneumatisk regulering af maskiner, dvs. automation, der ikke er computerstyret.
Computerstyret kontrol og styring sættes i 62.386. 
De matematiske principper for servoteknikken sættes i 51.4. Elektrisk servoteknik
sættes i 62.386. Kybernetik i alm. sættes i 19.53.

[62.218  Befæstelsesmidler]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om befæstelsesmidler sættes fremover i 62.21.

[62.219  Smøring og smøremidler]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om smøring og smøremidler sættes fremover i 62.21.

62.22  Dampkraft og dampkraftanlæg
Fra 2010: Undergrupper nedlagt 
Skibsmaskiner sættes i 62.85.

[62.221  Dampmaskiner]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om dampmaskiner sættes fremover i 62.22.

[62.222  Dampkedler]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om dampkedler sættes fremover i 62.22.
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[62.223  Dampturbiner]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om dampturbiner sættes fremover i 62.22.

62.24  Forbrændingsmotorer og andre varmemotorer i alm.
Fra 2010: Undergrupper nedlagt 
Her sættes modelmotorer i alm. Specielle fartøjers motorer sættes under det på-
gældende fartøj.

[62.241  Gasturbiner og gasmotorer]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om gasturbiner og gasmotorer sættes fremover i 62.24.

[62.244  Dieselmotorer]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om dieselmotorer sættes fremover i 62.24.

[62.246  Raketmotorer. Reaktionsmotorer]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om raketmotorer og reaktionsmotorer sættes fremover i 62.24.

62.26  Vandkraft og vandmotorer
Fra 2010: Undergrupper nedlagt 
Hydraulik i alm. sættes i 69.5, hydrauliske transmissioner i 62.21, hydromekanik i
53.3.

[62.261  Vandhjul og vandturbiner]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om vandhjul og vandturbiner sættes fremover i 62.26.

[62.263  Trykvandsanlæg. Hydrauliske presser]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om trykvandsanlæg og hydrauliske presser sættes fremover i 62.26.

62.31  Almen elektroteknik. Elektricitetsværker
Fra 2010: Undergrupper nedlagt 
Her sættes besparelser på elforbruget. Her sættes også elektroindustrien og en-
kelte elektricitetsværkers historie. 
Her sættes også generering og opbevaring af elektricitet, samt elektromagnetis-
me, modstande og elektrostatik. 
Kraftvarmeværker sættes i 62.01.

[62.311  Elektriske maskiner i alm.]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om omformning af elektrisk energi sættes fremover i 62.31.

[62.313  Omformning af elektrisk energi]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om omformning af elektrisk energi sættes fremover i 62.315.

[62.314  Elektrisk kraftoverføring. Ledninger. Ledere. Isolering]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om elektrisk kraftoverføring sættes fremover i 62.315.
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62.315  Transmission. Transformation. Installation
Før 2010: Installation 
Her sættes f.eks. strømforsyninger, ledninger og kontakter. Her sættes også jord-
forbindelser og lynafledere.

[62.316  Batterier og akkumulatorer]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om batterier og akkumulatorer sættes fremover i 62.31.

[62.317  Elektrisk måleteknik]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om elektrisk måleteknik sættes fremover i 62.31.

[62.318  Magneter og spoler. Elektromagneter. Elektriske modstande]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om magneter og modstande sættes fremover i 62.31.

[62.319  Elektrostatik]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om elektrostatik sættes fremover i 62.31.

62.36  Elektronik
Fra 2010: Undergrupper nedlagt 
Her sættes elektronik og mikrobølgeteknik i alm. Anvendelsen af elektronik sættes
under anvendelsen, f.eks. forstærkere anvendt i radiokommunikation i 62.39.

[62.361  Elektriske svingningers frie udbredelse]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om elektriske svingningers udbredelse sættes fremover i 62.36.

[62.362  Elektriske svingningers udbredelse langs ledere]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om elektriske svingningers udbredelse sættes fremover i 62.36.

[62.363  Oscillatorer og impulsgeneratorer]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om oscillatorer eller impulsgeneratorer sættes fremover i 62.36.

62.364  Digitalteknik i alm. Impulsteknik
Før 2010: Impulsteknik 
Anvendelse af digitalteknik sættes under anvendelsen, f.eks. digital radioteknik
under 62.39.

[62.365  Forstærkere]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om forstærkere sættes fremover i 62.36.

[62.366  Modulation. Demodulation]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om modulation eller sættes fremover i 62.36.

62.37  Elektroniske komponenter i alm.
Fra 2010: Undergrupper nedlagt 
Anvendelsen af elektroniske komponenter sættes uder anvendelsen, f.eks. sættes
transistorers anvendelse i radioer i 62.39. 
Her sættes også mikroelektronik og elektroniske komponenters pålidelighed.
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[62.372  Halvlederkomponenter]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om halvlederkomponenter sættes fremover i 62.37.

62.373  Fotoelektriske komponenter. Solceller
Før 2010: Fotoelektriske rør og celler 
Her sættes også optiske fibre og lyslederkabler.

[62.374  Partikelacceleratorer]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om partikelacceleratorer sættes fremover i 62.37.

[62.375  Elektronrør]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om elektronrør sættes fremover i 62.37.

[62.376  Røntgenrør]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om røntgenrør sættes fremover i 62.37.

[62.379  Masere. Lasere]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om masere eller lasere sættes fremover i 62.37.

62.38  Kommunikationsteknik i alm.
Fra 2010: Ny undergruppe oprettet 
Fra 2010: Undergrupper nedlagt 
Før 2010: Teleteknik. Elektrisk kommunikationsteknik i alm. Datatransmission 
Før 2002: Teleteknik. Elektrisk kommunikationsteknik i alm. 
62.38 er overgruppe for 62.38 og 62.39. 
Her sættes både analog og digital kommunikationsteknik. 
Her sættes den kablede kommunikationsteknik i alm., mens den trådløse kommu-
nikationsteknik i alm. sættes under 62.39. Dog sættes anvendt kommunikations-
teknik, uanset om den er kablet eller trådløs, under anvendelsen. Således sættes
f.eks. trådløse datanet under 62.382, og mobiltelefoni under 62.384.

[62.381  Støj og signalforstyrrelser]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om støj og signalforstyrrelser sættes fremover i 62.38.

62.382  Computernetværk i alm.
Fra 2010: Ny gruppe 
Her sættes LAN (Local area network) og WAN (Wide area network). Internet i alm.
sættes i 19.639. Forbindelsen mellem en computer og dens enheder sættes i
19.683.

[62.383  Telegrafi]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Tekniske værker om telegrafi sættes fremover i 62.38. Telegrafvæsen sættes i
65.87.

62.384  Telefoni
Her sættes også ip-telefoni og mobiltelefoni. Værker, der behandler enkelte funk-
tioner indbygget i en mobiltelefon sættes under funktionen. F.eks. sættes mp3-af-
spillefunktionen i 62.387. I tvivlstilfælde foretrækkes placering her. Telefonvæsen
sættes i 65.87.
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62.386  Elektrisk fjernstyring. Robotteknik
Før 2010: Elektrisk fjernstyring. Elektrisk servoteknik 
Her sættes elektrisk servoteknik og computerstyrede robotter. Servoteknik i alm.
sættes i 62.216.

62.387  Udstyr til lydoptagelse eller lydgengivelse
Før 2003: Elektroakustiske apparater 
Her sættes værker om det tekniske udstyr til lydoptagelse, lydredigering eller lyd-
gengivelse, f.eks. mikrofoner, høttalere eller stereoanlæg. 
Udstyr indbygget i andre apparater, f.eks. en mp3-afspiller i en mobiltelefon, sæt-
tes her, hvis det handler om lydoptagelse eller lydafspilning. I tvivlstilfælde vælges
placering under apparatets hovedfunktion. 
Lydredigeringsprogrammer i alm. sættes i 19.6335, mens programmer der hoved-
sageligt anvendes til redigering og optagelse af musik sættes i 78.252.

62.39  Radioteknik
Fra 2010: Undergrupper nedlagt 
Her sættes radiotransmissionsteknik og trådløs kommunikation i alm. Her sættes
også satellitkommunikation og bluetooth.

[62.391  Måling. Prøvning]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om måling og prøvning i radioteknik sættes fremover i 62.39.

[62.392  Antenner]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om antenner sættes fremover i 62.39.

[62.394  Senderteknik]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om senderteknik sættes fremover i 62.39.

[62.395  Modtagerteknik]
Fra 2010: Gruppen nedlagt 
Værker om modtagerteknik sættes fremover i 62.39.

62.397  Specielle anvendelser
Her sættes f.eks. radar, radiokompasser og gps-navigation. Mobiltelefoni sættes i
62.384. Radiostyring af modeller sættes i 62.386.

62.398  Tv- og videoteknik
Her sættes også dvd og blu-ray. Installation og anvendelse pc-skærme, sættes i
19.686.

* 62.4  Blæsere. Ventilatorer. Rørledninger
Før 2011: Midler til at holde luftarter og væsker i bevægelse 
Her sættes rørledninger og væskebeholdere i alm. Ventilationsanlæg sættes i
62.13.

* [62.41  Blæsere og ventilatorer]
Fra 2011: Gruppen nedlagt 
Værker om blæsere og ventilatorer sættes fremover i 62.4.

* [62.45  Væskebeholdere]
Fra 2011: Gruppen nedlagt 
Værker om væskebeholdere sættes fremover i 62.4.



20

62.722  Biler
Her sættes f.eks. samlinger af prøvekørsler og oversigter over personbiler på mar-
kedet. Tests og prøvekørsler af enkelte bilmærker sættes i 62.7221.

62.72209  Bilens historie
Her sættes også enkelte bilmærkers historie

62.7221  Værksteds- og instruktionsbøger for enkelte bilmærker. Test af         
enkelte bilmærker

Før 2010: Værksteds- og instruktionsbøger for enkelte bilmærker 
Underdeles alfabetisk efter fabrikater, f.eks. Ford. 
Enkelte bilmærkers historie sættes i 62.72209.

62.7261  Værksteds- og instruktionsbøger for enkelte motorcykelmærker.Test 
af enkelte motorcykler

Før 2010: Værksteds- og instruktionsbøger for enkelte motorcykelmærker 
Underdeles alfabetisk efter fabrikater, f.eks. Honda. 
Enkelte motorcykelmærkers historie sættes i 62.726.

64.102  Andre landes kogekunst i alm.
Fra 2011: Gruppen underdelt georafisk 
* Underdeles geografisk efter gruppe 41-49.5.

65.4  Kontorhuse. Kontorindretning
Før 1994: Kontorindretning 
Her sættes også kontorinventar i alm. og arkitektoniske beskrivelser af kontorhu-
se. Offentlige administrationsbygninger sættes i 35, 35.1 eller 36.

65.87  Telekommunikation i alm. Telegraf- og telefonvæsen
Før 1997: Telegraf- og telefonvæsen 
Her sættes teleselskabernes og andre virksomheders salg og administration af
adgang til internettet, domænenavne og ip-adresser. Datatransmission og compu-
ternetværk sættes i 62.382. Internet i alm. sættes i 19.639 (se noten til denne). Her
sættes også radio- og satellitkommunikation. Teleteknik sættes i 62.38.

66.5  Brændstoffer og forbrændingsprocesser
Forbrændingsenergikildernes teknik i alm. sættes i 62.01. Varmeteknik sættes i
62.11.

68.11  Måleinstrumenter. Optiske instrumenter
Elektriske måleinstrumenter sættes i 62.31.

69.872  Luftforurening i alm.
Fra 2003: Ny gruppe 
Her sættes foranstaltninger til begrænsning af luftforureningen. Klimapolitik i alm.
sættes i 55.8.

71.96  Enkelte arter af bebyggelse
71.96 er en tom gruppe, der kun fungerer som overskrift for undergrupperne. 
Bebyggelser, der kan henføres til et enkelt fag, sættes under faget. F.eks. sættes
universitetsplanlægning under 37.6. se dog noten til 71.965. 
* Områder til offentlige forsyningsanlæg sættes i 71.9622.
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71.961  * Blandede offentlige områder
Før 2011: Områder til offentlige formål 
Her sættes offentlige rum med blandede formål, som f.eks. pladser og torve, som
kan omfatte butikker, cafeer og forskellige anlæg til rekreative formål. Butikscentre
sættes i 71.9624.

77.7  Spillefilm
Fra 1996: Ny gruppe 
Tidligere klassifikation: 82-88 
Her og i undergruppen sættes alle former for levende billeder med fiktiv handling
og uden fagligt formål. Her sættes filmet teater og optagelser af tv-dramatik og tv-
serier. 
Her sættes biograf- og videofilm og film produceret for tv-mediet, f.eks. tegne- og
dukkefilm samt film med computeranimerede sekvenser. 
Børnefilm placeres i 77.74. 
Dokumentariske og dramadokumentariske værker placeres efter emne. Fiktions-
film med fagligt formål placeres under faget, f.eks. film til brug for køreskoleunder-
visning i 62.721. 
Litteratur om film og video sættes i 77.6 med undergrupper.

77.81  Radiodramatik
Før 1991: Radioteater 
Radioteatrets repertoire sættes her. Radioteatrets litterære teknik sættes i 80.1.
Her sættes dramatik skrevet eller bearbejdet for radio. Her sættes også radioseri-
er. 
Radio i alm. sættes i 07.3. Radioteknik sættes i 62.39.

78.06  Foreninger. Institutioner. Museer og samlinger. Koncertsale. 
Festivaler

Her sættes alle former for musikfestivaler undtagen festivaler for folkemusik,
blues, jazz, rock, viser eller underholdningsmusik, der sættes under musikhistori-
en i 78.902 eller 78.906 med undergrupper. Det vil sige, at festivaler for musik, der
genremæssigt sættes i 78.7, sættes under 78.902 eller 78.906. Operafestivaler
sættes i 77.3. 
Her sættes også musikforeninger. Musikkonservatorier sættes i 78.07, musikfor-
lag i 00.4, musikbiblioteker i 02.19.

78.449  Andre strygeinstrumenter

78.492  Harmonika (accordeon). Concertina

78.7  Folkemusik. Blues. Jazz. Beat. Viser. Evergreens. Schlagere
* Her sættes folkemusik, blues, jazz, beat, viser, evergreens og schlagere uanset
besætning. Skoler for et enkelt instrument med særligt henblik på anvendelse i fol-
kemusik, blues, jazz eller beat sættes under instrumentet, f.eks. sættes en skole
for folk-guitar i 78.45701, en jazz-klaverskole i 78.5301. 
Visetekster uden noder af enkelte eller flere samarbejdende forfattere placeres
som skønlitteratur og biplaceres her. 
Viser for børn sættes i 78.69.

78.792  Blues. Gospel. Spirituals
Den jazz-inspirerede blues sættes i jazz. Rhythm and blues sættes i 78.794:3.

.412:72     Horn (Valdhorn)
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79.18  Lotteri. Væddeløb. Tipning
Før 2010: Lotterispil. Væddekampe. Tipning 
Her sættes vejledninger og systemer for lotterier og tipning 
Her sættes alle former for dyrevæddeløb med totalisatorspil. Hestesport sættes
dog i 79.65. Spilleautomater sættes i 79.49. Lotteri i alm. sættes i 33.77.

81.86 * Lettisk litteraturhistorie
Fra 2011: Gruppen underdelt 
Før 2011: Lettisk litteraturhistorie. Litauisk litteraturhistorie

81.863 * Litauisk litteraturhistorie
Fra 2011: Ny gruppe 
Tidligere klassifikation: 81.86
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■82-  Skønlitteratur

■88

I grupperne 82-88 sættes skønlitteraturen, klassificeret efter værkernes original-
sprog, f.eks. sættes i 82 også belgisk, schweizisk, afrikansk eller canadisk skøn-
litteratur, skrevet på fransk. Undtaget fra denne regel er skønlitteratur på andre
sprog, skrevet af danske forfattere, se noten til 86.4. Parallelle tekster i samme
bog klassificeres efter originalteksten, når det skønnes, at oversættelsen først og
fremmest er medtaget som en hjælp til forståelsen af originalteksten, f.eks. udgi-
velser i serien Loeb’s classical library. Skønnes det at oversættelsen er den pri-
mære anledning til bogens udgivelse, klassificerer man efter oversættelsen, f.eks.
placeres Shelley: Den følende blomst, oversat af Sophus Claussen, som engelsk
skønlitteratur oversat til dansk. 
Udslaggivende for et værks placering i skønlitteraturen er ikke blot dets form, men
tillige dets intention. Hvis det kundskabsmeddelende skønnes at være hovedsa-
gen, placeres værket efter emne i faglitteraturen, f.eks. Stefan Zweig: Kamæleo-
nen - Romanbiografi om Joseph Fouché, eller en selvbiografi på vers. 
Skønnes det fiktive element at være det primære, placeres værket i skønlitteratu-
ren, f.eks. Irving Stone: Van Gogh og Søren Kierkegaard: Enten-eller. I tvivlstilfæl-
de foretrækkes placering i skønlitteratur. Udvalgte eller samlede værker af en
forfatter, som for en almindelig betragtning er en skønlitterær forfatter, sættes un-
der skønlitteratur, selv om værkerne rummer faglitterære partier. 
Visse grupper inden for 82-88 indeholder ikke blot skønlitteratur, men litteraturen i
det hele taget. Det drejer sig om afsluttede litteraturer, som ikke med rimelighed
lader sig systematisere efter vor tids begreber, f.eks. 85.1, 85.2, 88.1, 88.2, 88.413
eller 88.805. Sådanne grupper, som alene indeholder litteratur fra døde sprog, er
mærket med ’litteratur’ i stedet for ’skønlitteratur’. I disse grupper sættes både lit-
teratur på originalsproget og i oversættelser, hvis specielle grupper til oversættel-
ser ikke findes. Andre grupper mærket ’skønlitteratur’ som f.eks. 88.43 eller
88.885, indeholder foruden skønlitteratur på levende sprog også litteraturen i det
hele taget på døde sprog såvel på originalsproget som i oversættelser. 
Eventyr og anden anonym folkelig digtning sættes i 39.1-39.2, hvor de skriftløse
sprogs skønlitteratur i alm. også sættes. Sang- og visebøger sættes i 78.69 eller
78.7. 
Litteratur hvor de sproglige elementer indskrænker sig til enkelte bogstaver, ord el-
ler interpunktionstegn m.v. eller som består af blanke blade (f.eks. Åke Hodell:
Lågsniff og Vagn Steen: Skriv selv) placeres som skønlitteratur. 
Hvis det skønnes, at den billedmæssige virkning er den primære, placeres værket
i 72. 
Gengivelser af happenings i form af tekster eller billeder placeres efter den kunst-
art, der i det enkelte tilfælde skønnes at udgøre hovedelementet. Således place-
res litterære tekster til sceniske happenings som skønlitteratur, billedmæssige
happenings i 72 og musikhappenings som musik, jf. i øvrigt noten til 70.02. 
Filmmanuskripter sættes i 77.62. Specielt udarbejdede eller tilpassede tekster til
marionet- og dukketeater placeres i 77.2. Tekster til operaer og operetter (libretti)
i 78.81. Andre teatertekster - herunder syngespils- og musicaltekster - placeres
som skønlitteratur. 
Antologier på originalsproget af flere forfatteres værker klassificeres efter original-
sproget og får tilføjet decimalen 1, i visse tilfælde, hvor systemet gør det nødven-
digt, decimalerne 01, se f.eks. 85.01. Se i øvrigt oversigten over "Dansk
bogfortegnelses tillægstal" bagest i bindet. 

Specielle regler for opstillingen af skønlitteratur i folkebibliotekerne er anført i
indrammede afsnit, se afsnittet i slutningen af denne note samt noterne til
86.4, 86.9 og 88.1. 
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Antologier fra flere sprog sættes i 88, antologier fra flere nordiske sprog sættes i
85.9. 
 

■ 88  Øvrige litteraturer
Her sættes samlinger af skønlitteratur fra flere sprog. Samlinger af skønlitteratur
fra enkelte sproggrupper sættes i den nærmeste overordnede gruppe, se f.eks.
noterne til 82, 84, 88.6 og 88.8. Samlinger fra de nordiske sprog sættes i 85.9.

   Her sættes også anonym middelalderlig skønlitteratur af usikker sproglig oprindel-
Her sættes også anonym middelalderlig skønlitteratur af usikker sproglig oprindel-
se. I øvrigt placeres middelalderskønlitteraturen i den gruppe, hvortil det enkelte
værk i alm. regnes, f.eks. sættes Beowulf i 83, Kvadet om Igors fylke i 88.61. Mid-
delalderlige europæiske sagnkredse sættes under historie.

[88.3  Middelalderlig europæisk skønlitteratur]
Anonym skønlitteratur af usikker sproglig oprindelse sættes i 88.

Oversættelser af skønlitteratur, både til dansk og til andre sprog, får tilføjet
decimalen 2, i visse tilfælde hvor systemet gør det nødvendigt, dog 02, f.eks.
85.02. Antologier af oversat skønlitteratur får tilføjet 21, henholdsvis 021,
undtagen i antologigrupperne 85.9, hvor der tilføjes 2, samt 88 og 88.417,
hvor der tilføjes 02. Dansk skønlitteratur i oversættelse til andre sprog sættes
dog i 86.9, antologier i 86.91. Alle oversættelser til hjælpesprog sættes i
88.91 eller 88.94. 
I folkebibliotekerne opstilles den danske skønlitteratur (undtagen 86.2 og
86.7) samt oversættelser af skønlitteratur til dansk i et system for sig, ordnet
alfabetisk efter forfatternavn eller titel. Her bruges klassemærke således ikke
ved opstillingen. 
For antologiernes vedkommende anvendes klassemærket dog kun til place-
ring i den systematiske katalog, og det samme gælder litteratur i 86.4 og 86.9. 
For oversættelser af skønlitteratur til norsk riksmål gælder, at oversættelser
fra før den norske retskrivningsreform i 1907 opstilles sammen med den dan-
ske eller den til dansk oversatte litteratur. 
Oversættelser til såvel riksmål som nynorsk foretaget efter 1907 opstilles
sammen med den norske skønlitteratur. 
Øvrige oversættelser til fremmede sprog opstilles i folkebibliotekerne under
oversættelsens sprog. I folkebibliotekernes publikumskataloger placeres så-
danne værker både under originalsproget (med tillægsdecimalerne 2, 21, 02
eller 021) og under oversættelsens sprog. 
Ovenstående særlige regler gælder ikke for følgende grupper: 84.9, 85.2,
86.2, 86.7, 88.2, 88.413, 88.423, 88.603, 88.805, 88.806, 88.841, 88.842,
88.845, 88.852. 
Eksempler:
                                                      Opstilling               Katalogklassemærke 
Shakespeare: Stormen                  Alfab.                     
Shakespeare: The tempest           83                          83 
Shakespeare: La tempête             82                          83.2 
Engelske kriminalhistorier             Alfab.                     83.21 
Peter Freuchen: Whaling boy       83.8                        86.4 
Peter Freuchen: Hvalfangerne      Alfab.                      
Peter Freuchen: arfangniat           88.882                    88.882  
(Oversættelser af værker, skrevet af danske forfattere på andre sprog, place-
res i katalogerne kun under oversættelsens sprog) 
H. C. Andersen: The ugly duckling 83                         86.9 
Homer: Illiaden                                     88.2                           88.2
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88.76  * Lettisk skønlitteratur
Fra 2011: Gruppen underdelt 
Før 2011: Lettisk og litauisk skønlitteratur

* 88.763  Litauisk skønlitteratur
Fra 2011: Ny gruppe 
Tidligere klassifikation: 88.76

88.99  Skønlitteratur af ukendt sproglig oprindelse
Middelalderlig europæisk skønlitteratur af ukendt oprindelse sættes i 88.

89.011  Sprogfærdighed i alm.
Fra 1997: Ny gruppe 
Tidligere klassifikation af læsefærdighed: 37.125 og 37.81 
Her sættes læse-, tale- og skrivefærdighed. 
Her sættes også sociologiske beskrivelser vedrørende befolkningens læsefærdig-
heder. Læsevanskeligheder sættes under 37.77.

89.07  Uddannelse og forskning i alm.
Her sættes den sammenlignende sprogvidenskabs historie. Her sættes også den
indoeuropæiske filologi. Enkelte sproggruppers filologi sættes under sproggrup-
pen. Enkelte sprogs historie sættes under det enkelte sprog. Kampen mod anal-
fabetismen, som folkeoplysning betragtet sættes i 37.81, hvorimod afhjælpning af
voksnes læseproblemer sættes i 37.77.

89.69  Læsebøger og andre materialer til læseundervisning af blandet 
indhold

Før 2009: Læsebøger af blandet indhold 
Her sættes læsebøger, der indeholder både skønlitterære og faglitterære tekster
og andre materialer, som indeholder både fiktion og fakta. Materialer, der overve-
jende indeholder faglitterære tekster om et emne, sættes under emnet. 
Materialer, som overvejende indeholder fiktion placeres for teksternes vedkom-
mende som skønlitterære antologier, film i 77.7. 
Læsebøger til gammelt dansk sprog sættes i 89.62.

89.86  * Lettisk
Fra 2011: Gruppen underdelt 
Før 2011: Lettisk. Litauisk

*89.863  Litauisk
Fra 2011: Ny gruppe 
Tidligere klassifikation: 89.86

■ 93 Englands historie
Her sættes United Kingdoms og Storbritanniens historie. 
* Her sættes også det engelske koloniriges historie i alm. En enkelt kolonis historie
sættes under koloniområdets almindelige politiske historie. Enkelte perioder af
Englands historie placeres i grupperne93.1-93.7.

94.9  Tjekkiets og Slovakiets historie
Fra 2010: Nye undergrupper oprettet 
Før 1996: Tjekkoslovakiets historie
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94.91  Tjekkiets historie
Fra 2010: Ny gruppe

94.92  Slovakiets historie
Fra 2010: Ny gruppe

96.71  1940-1945
Fra 2004: Nye valgfri grupper oprettet 
Her sættes også optakten til 9. april og opgøret efter besættelsens ophør. Enkelte
retssager sættes dog i 34.79. De danske jøder under besættelsen sættes i 91.246.

96.72  1945-1999

97.82  Kosovo
Fra 2010: Ny gruppe 
Tidligere klassifikation: 97.86

99.1  Biografiske samlinger
Her sættes vurderinger og karakteristikker af flere end tre personers liv og virke. 
Vurderinger og karakteristikker af to eller tre personer, værker om forholdet mel-
lem to eller tre personer samt biografier af enkelte personer sættes i 99.4. Biogra-
fiske samlinger over personer med fælles profession, fælles uddannelse, fælles
profil, f.eks. kunstnere og politikere, sættes under det pågældende fags historie.
Erik Henrichsen: Mændene fra Forfatningskampen sættes f.eks. i 96.4. 
I tvivlstilfælde foretrækkes 99.1. 
Samlinger af biografier af personer fra samme by eller egn sættes under topografi,
fra større områder dog i 99.1, som foretrækkes i tvivlstilfælde. 
Samlinger af biografier af personer fra samme slægt eller familie sættes i 99.94.

.712  Dagligliv under besættelsen
Fra 2004: Ny valgfri gruppe 
Valgfri gruppe

.713  Illegal virksomhed
Fra 2004: Ny valgfri gruppe 
Valgfri gruppe

.714  Tyskerne i Danmark
Fra 2004: Ny valgfri gruppe 
Valgfri gruppe

.715  Befrielsen og retsopgøret
Fra 2004: Ny valgfri gruppe 
Valgfri gruppe
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■ A
Abnormpsykologi   61.642 

(Før 2008: 13.7)
Acceleratorer   62.37 

(Før 2010: 62.374)
—Kernefysik   53.22
Adfærdsforstyrrelser   61.642 

(Før 2008: 13.7)
Adfærdshæmmede   61.642 

(Før 2008: 13.7)
ADHD (attention deficit hyperactivity 

disorder)   61.645 
(Før 2008: 61.641)

—Undervisning   37.75
Administration 
—Administrative processer og ledelse på 

enkelte områder eller af enkelte 
virksomheder må søges under emnet

—Administrative processer   60.1
—Lokalforvaltning   36
—Statsforvaltning   35.1 

(Før 2010: 35)
Administrationsbygninger   65.4
—Centraladministrationsbygninger   35.1 

(Før 2010: 35)
—Kommunalforvaltningsbygninger   36
Affald   69.86
—Affald som brændsel   66.5
—Affaldsvarmeværker   62.12 

(Før 2010: 62.122)
—Radioaktivt affald   62.013
Affaldsforbrændingsanlæg   69.86
—Affaldsvarmeværker   62.12 

(Før 2010: 62.122)
Affaldsvarmeværker   62.12 

(Før 2010: 62.122)
Affektive sindslidelser   61.643
Afskedigelser
—Arbejdsret   34.52
—Personaleadministration   60.133 

(Før 2009: 60.13)
Akkumulatorer   62.31 

(Før 2010: 62.316)
Aksler   62.21 

(Før 2010: 62.211)
Aktstykker 
—Aktstykker fra enkelte institutioner må 

søges under området
—Danmarks forvaltning fra 1849   35.3
—Danmarks forvaltning indtil 1849   35.21

—Kommunalforvaltning i alm.   36
—Statsforvaltning i alm.   35.1 

(Før 2010:35)
Alkoholisme   61.648 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Alkohols indflydelse på sundheden   

61.385 
—Alkohols psykologiske virkninger   13.121 
—Almene og blandede fremstillinger   66.88 
—Etik   15.8 
—Forsorg   38.88
Alkoholmisbrug   61.648
—Alkohol i alm.   66.83
—Sundhed   61.385
Almen kemi   54 

(Før 2008: 53.2)
Almendannelse 
—Karakterdannelse   15.2 
—Omgangsformer   39.6 
—Uddannelse   37.1
Aluminium 
—Metallurgi   66.37 
—Udvinding   69.95 
—Uorganisk kemi   54.1
Alzheimers sygdom   61.641 
—Særforsorg   38.79
AM-teknik   62.36 

(Før 2010: 62.366)
Anbefalinger   60.133 

(Før 2009: 60.13)
Angstneuroser   61.644 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
Ansættelse
—Arbejdsret   34.52
—Personaleadministration   60.133 

(Før 2009: 60.13)
Ansættelsessamtaler   60.133 

(Før 2009: 60.13)
Ansøgninger
—Jobsøgning i alm.   60.133 

(Før 2009: 60.13)
—Udformning af stillingsansøgninger   

65.39
Antenner   62.39 

(Før 2010: 62.392)
Arbejdsfastholdelse
—Arbejdsmarkedspolitik   33.11
—Forsorg   38.44
—Personalepolitik   60.133 

(Før 2009: 60.13)
Arbejdsglæde   60.136 

(Før 2009: 60.13)
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Arbejdsklima   60.136 
(Før 2009: 60.13)

Arbejdsmiljø   61.44
—Arbejdspsykologi   60.136 

(Før 2009: 60.13)
Arbejdsmotivation   60.136 

(Før 2009: 60.13)
Arbejdspsykologi   60.136 

(Før 2009: 60.13)
Arizona 
—Politisk historie   98.63 
—Topografi   48.64
Arthurromanerne   88 

(Før 2009: 88.3)
—Litteraturhistorie   81.11
Asocial personlighedsudvikling 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Psykiatri   61.646
Aspergers syndrom   61.645 

(Før 2008: 61.643)
—Særforsorg og samlede fremstillinger   

38.79
Attenuatorer   62.36 

(Før 2010: 62.362)
Autisme   61.645 

(Før 2008: 61.643. Klinisk psykologi 
13.7)

—Særforsorg og samlede fremstillinger   
38.79 
(Før 1995: 38.7)

Avancement   60.133 
(Før 2009: 60.13)

—Offentligt ansatte   35.9

■ B
Barselsorlov 
—Arbejdsforhold   33.11 
—Arbejdsret   34.52 
—Sygeforsikring   38.18
Batterier 

(Før 2010: 62.316)
—Elektroteknik   62.31
Beatgenerationen   30.1664
Befæstelsesmidler
—Maskinteknik   62.21 

(Før 2010: 62.218)
Begrænserkredsløb   62.36 

(Før 2010: 62.365)
Beholdere

—Byggeteknik   69.018
—Maskinteknik   62.4 

(Før 2011: 62.45)
Bestyrelser
—Aktieselskabsret   34.53
—Foreningsret   36.7
—Ledelse   60.106 

(Før 2009: 60.1)
Billedforbud   29.1 
—Kristendom   23 
—Billedforbud i enkelte religioner må 

søges under religionen
Billedrammer   69.45 
—Træskærerkunst   76.5
Biltelefoni   62.384 

(Før 2010: 62.397)
—Telefonvæsen   65.87
Biobrændsel   66.58
—Energiteknik   62.01 

(Før 2010: 62.012)
Biodiversitet   56.1 
—Naturen og mennesket   50.1
Biologisk mangfoldighed   56.1 
—Naturen og mennesket   50.1
Bivirkninger   61.55
Blindforsøg   61.07
Blindhed   61.67 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
Blodskam 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Børne- og ungdomsforsorg   38.5
—Etik   15.4
—Kriminologi   34.31
—Kriminologi, andre lande   34.38
—Perversioner   61.646
—Seksualpsykologi   13.35
—Sociologiske og blandede fremstillinger   

30.1779 
(Før 1991: 30.17)

Bluesfestivaler   78.9062
Blu-ray   62.398
Blæsere
—Ventilation   62.4 

(Før 2011: 62.41)
Bolte   62.21 

(Før 2010: 62.218)
Bolteforbindelser
—Bygningskonstruktioner   69.019
—Maskinkonstruktioner   62.21 

(Før 2010: 62.218)
Borderline personlighedsforstyrrelse   

61.646
Borgerservice   36.1 
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—Enkelte kommuner   36.2 
—Planlægningsret   34.26 
—Borgerservice inden for specielle 

områder må søges under området
Bredbåndsnet   62.382 

(Før 2010: 62.38)
Bredbåndssendere   62.39 

(Før 2010: 62.394)
Bremsemotorer   62.31 

(Før 2010: 62.311)
Bremser   62.21 

(Før 2010: 62.215)
—Insekter   58.444
Brudekjoler 
—Hjemmesyning   64.61 
—Klædedragtens historie   68.809 
—Skrædderhåndværk   68.81
Brændefyr   62.12 

(Før 2010: 62.122)
Brændselsceller   62.31 

(Før 2010: 62.316)
Byrum   71.961
Böhmen
—Geografi   44.91 

(Før 1993: 44.9)
—Historie   94.91 

(Før 2010: 94.9)
Bølgelederteknik   62.36 

(Før 2010: 62.362)
Børnepsykologi   13.43
—Klinisk børnepsykologi   61.642 

(Før 2008: 13.7)
Børsret   34.53

■ C
Cannabisindtagelse 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Etik   15.8 
—Fysiologisk psykologi   13.121 
—Strafferet   34.31 
—Strafferet, andre lande   34.38 
—Sundhed   61.385
Centraladministration   35.1 

(Før 2010: 35)
Centraladministrationsbygninger   35.1 

(Før 2010: 35)
Chefer
—Offentligt ansatte   35.9
—Sociale klasser   30.1622

—Virksomhedsledelse   60.106 
(Før 2009: 60.1)

Chips (integrerede kredsløb)   62.37 
(Før 2010: 62.372)

—Computere   19.684
Chokreaktioner   61.6422
Cindersfyring
—Centralvarme   62.12
—Lokal opvarmning   62.113
Cindersfyringsanlæg   62.12 

(Før 2010: 62.122)
Civil ulydighed   32.3
Coaching
—Arbejdspsykologi   60.136 

(Før 2009: 60.13)
—Idrætspsykologi   79.601
Corporate social responsibility   60.1
creationisme 
—Dogmatik   23 
—Udviklingslære   56.5
Cutting   61.644
Cyklotroner   62.37 

(Før 2010: 62.374)
—Kernefysik   53.22

■ D
DAMP (deficiency in attention, motor 

control and perception)   61.645 
(Før 2008: 61.641)

—Undervisning   37.75
Dampkedler   62.22 

(Før 2010: 62.222)
—Skibsdampmaskiner   62.85
Dampmaskiner   62.22 
—Skibsdampmaskiner   62.85
Dampturbiner   62.22 

(Før 2010: 62.223)
—Skibsmaskiner   62.85
Danmarks Radio   07.2
Dannelse 
—Karakterdannelse   15.2 
—Omgangsformer   39.6 
—Uddannelse   37.1
Dansk jazz 
—Musikhistorie   78.9063 
—Noder af enkelte komponister   78.793:8 
—Noder, antologier   78.7931
Dansk som andetsprog   37.1489699 
—Voksenundervisning   89.699
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Dansk som fremmedsprog   37.1489699 
—Voksenundervisning   89.699
Datakommunikation
—Datatransmission i alm.   62.382 

(Før 2010: 62.38)
—Teleadministration   65.87
Datanet   62.382 

(Før 2010: 62.38)
Datatransmission   62.382 

(Før 2010: 62.38)
—Teleadministration   65.87
Debilitet   61.647 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Særforsorg   38.78 

(Før 1995: 38.7)
Deficiency in Attention, Motor control and 

Perception   61.645 
(Før 2008: 61.641)

—Undervisning   37.75
Dekodere   62.36 

(Før 2010: 62.366)
Delegering 

(Før 2009: 60.1)
—Organisation   60.102
Demens 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7. 
Psykoser 61.643)

—Neurologi   61.641
Demodulation   62.36 

(Før 2010: 62.366)
Depression   61.643 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Økonomi   33.27
Detektorer   62.36 

(Før 2010: 62.366)
—Metaldetektorer   62.317
Dialyse
—Fysisk kemi   54 

(Før 2008: 53.2)
—Kemiteknik   66.08
—Nyresygdomsbehandling   61.617
Dieselmotorer   62.24 

(Før 2010: 62.244)
—Automobilmotorer   62.722 
—Skibsmaskiner   62.85
Dioder   62.37 

(Før 2010: 62.372)
Direktorater 
—Enkelte direktorater må søges under 

forvaltningsområdet
—Lokalforvaltning i alm.   36

—Statsforvaltning i alm.   35 
(Før 2010: 35)

Dobbelt blindforsøg   61.07
Dobbeltbevidsthed 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Skizofreni   61.643
Dollar   33.25
Down’s syndrom   61.647 

(Før 2008: Psykologi 13.7)
DR   07.2
Drev   62.21 

(Før 2010: 62.212)
Drikfældighed 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Afholdssagen   15.8
—Alkoholikerforsorg   38.83 

(Før 1995: 38.8)
—Alkoholisme   61.648
Drivremme   62.21 

(Før 2010: 62.213)
Dubai 
—Geografi   48.2166 
—Historie   98.2166 
—Politisk system   32.282166 
—Samfundsforhold i alm.   30.282166 
—Økonomiske forhold i alm.   33.1882166
Dukkehusmøbler   79.32
Dukkemøbler   79.32
Dynamoer   62.31 

(Før 2010: 62.311)
Dyreforsøg 
—Etik   15.9 
—Fysiologiske   56.3 
—Medicinske   61.607 
—Psykologiske   13.5 
—Dyreforsøg i forbindelse med enkelte 

sygdomme må søges under sygdommen
Dysfunktion med hensyn til afledelighed, 

motorik og perception   61.645 
(Før 2008: 61.641)

—Undervisning   37.75
Døvblindhed   61.67
Døvhed   61.675 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
Døvstumhed   61.675 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
Dåbsdragter 

(Før 1998: 39.7)
—Klædedragtens historie   68.809 
—Skræddersyning   68.81
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■ E
Economisere   62.22 

(Før 2010: 62.222)
Ekshaustorer   62.4 

(Før 2011: 62.41)
Eksperter   60.132 

(Før 2009: 60.1)
—Lokalforvaltning   36
—Statsforvaltning   35.1 

(Før 2010: 35)
Ekstase 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Fysiologisk psykologi   13.12 
—Religionsfænomenologi   29.1
Elektrisk opvarmning   62.113 

(Før 2010: 62.112)
—Central- og fjernvarme   62.12 

(Før 2010: 62.128)
Elektriske filtre   62.36 

(Før 2010: 62.362)
Elektriske generatorer   62.31 

(Før 2010: 62.311)
Elektriske isolationsmaterialer   62.315 

(Før 2010: 62.314)
Elektriske ledninger   62.315 

(Før 2010: 62.314)
Elektriske modstande   62.31 

(Før 2010: 62.318)
Elektriske motorer   62.31 

(Før 2010: 62.311)
Elektrokemi
—Fysisk kemi   54 

(Før 2008: 53.2)
—Kemisk teknologi   66.08
Elektrokul   62.31 

(Før 2010: 62.311)
Elektrolyse
—Fysisk kemi   54 

(Før 2008: 53.2)
—Kemiteknik   66.08
Elektromagneter   62.31 

(Før 2010: 62.318)
Elektromagnetisk kompatibilitet   62.38 

(Før 2010: 62.381)
Elektromotorer   62.31 

(Før 2010: 62.311)
Elektronisk kredsløbsteori   62.36 

(Før 2010: 62.362)
Elektronmikroskoper   62.37 

(Før 2010: 62.375)

Elektronoptik   62.37 
(Før 2010: 62.375)

Elektronrør   62.37 
(Før 2010: 62.375)

Elektrostatik   53.8
—Elektroteknik   62.31 

(Før 2010: 62.319)
Elopvarmning   62.113 

(Før 2010: 62.112)
Elvarme   62.113 

(Før 2010: 62.112)
EMC ((electromagnetic compatibility))   

62.38 
(Før 2010: 62.381)

Emotionsforstyrrelser   61.642
Ensrettere   62.315 

(Før 2010: 62.313)
Erhvervspsykologi   60.136 

(Før 2009: 60.13)
Euforiserende stoffer 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Almene og blandede fremstillinger   66.88
—Etik   15.8
—Farmakodynamik   61.552
—Fremstilling   66.88
—Kriminalitet   34.31
—Kriminalitet i andre lande   34.38
—Narkomanforsorg   38.88 

(Før 1995: 38.8)
—Narkomani   61.648
—Rustilstandenes psykologi   13.121
—Sundhed   61.385
Euro   33.25
Evnesvaghed   61.647 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
Exhaustorer   62.4 

(Før 2011: 62.41)

■ F
Fabriksarbejde 
—Arbejdet   33.11 
—Arbejdspsykologi   60.136
Fantasy   81.09 
—Se også de enkelte litteraturers historie
Fastbrændselsfyr   62.12 

(Før 2010: 62.122)
Fejlernæring 
—Ernæringshygiejne   61.38 
—Menneskets ernæringsfysiologi   61.23 
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—Verdensernæringsproblemer   63.014
Felthospitaler   35.52
Feltpræster   35.5
Festivaler   70.66
Filmfestivaler   77.606
Filtre
—Elektronik   62.36 

(Før 2010: 62.362)
—Fotografi   75.713
—Kemisk teknologi   66.08
—Vandforsyning   69.84
Firmablade   60.13 

(Før 2009: 60.1)
Fjedre
—Maskinteknik   62.21 

(Før 2010: 62.218)
Fjernsynsantenner   62.39 

(Før 2010: 62.392)
Fjernsynsforstyrrelser   62.38 

(Før 2010: 62.381)
Flisfyring
—Brændsel   66.51
—Flisfyringsanlæg   62.12 

(Før 2010: 62.122)
FM-teknik   62.36 

(Før 2010: 62.366)
Fobier   61.644 

(Før 2008: Psykologi 13.7)
Folkemord 
—Borgerlige rettigheder   32.3 
—International ret   34.1 
—Internationale forholds etik   15.7 
—Kriminologi i andre lande   34.38 
—Kriminologi i Danmark og i alm.   34.31
Folkemusikfestivaler   78.902
Folkeviser 
—Dansk litteraturhistorie   81.61 
—Danske middelalderlige visetekster   86.2 
—Europæiske middelalderlige visetekster   

88 
—Folkemusikhistorie   78.902 
—Folkevisemelodier   78.7 
—Forskning vedr. nyere viser   39.17 
—Litteraturhistorie   81.09 
—Nyere visetekster   39.14 
—Enkelte landes middelalderlige folkeviser 

og folkevisehistorie må søges under 
landets skønlitteratur og litteraturhistorie

Forbrændingsanstalter   69.86
—Affaldsvarmeværker   62.12 

(Før 2010: 62.122)
Forbrændingsenergikilder   62.01 

(Før 2010: 62.012)

—De enkelte brændstoffers energiteknik 
må søges under området, f.eks. Olie

Forfølgelsesvanvid   61.643 
(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)

Forretningsgang   60.102 
(Før 2009: 60.1)

Forstærkere   62.36 
(Før 2010: 62.365)

Forsyningskæder   60.17 
—Logistik anvendt i enkelte fag må søges 

under faget
Forvaltning
—Lokalforvaltning   36
—Statsforvaltning   35.1 

(Før 2010: 35)
Fotokemi
—Fotografisk teknik   75.721
—Fysisk kemi   54 

(Før 2008: 53.2)
Freelancearbejde
—Arbejdsmarkedet   33.11
—Iværksætteri   60.108 

(Før 2009: 60.1)
Frekvensomformere   62.315 

(Før 2010: 62.313)
Frigiditet   61.6422 

(Før 2008: 13.7)
Fritidsaktiviteter   79.08 
—Børns fritidsanvendelse   30.1662 
—Fritid i alm.   39.8 
—Opdragelse   37.2 
—Unges fritidsanvendelse   30.1664 
—Se også under de enkelte 

fritidsaktiviteter
Fröbelseminarier   37.17
Fysisk kemi   54 

(Før 2008: 53.2)
Fællesantenneanlæg   62.39 

(Før 2010: 62.392)
Føtalt alkoholsyndrom 
—Obstetrik   61.68 
—Pædiatri   61.6011 
—Social forsorg   38.79

■ G
Gasfyring   62.12 

(Før 2010: 62.123)
Gasmotorer   62.24 

(Før 2010: 62.241)
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Gasopvarmning   62.12 
(Før 2010: 62.123)

Gasturbiner   62.24 
(Før 2010: 62.241)

Gear   62.21 
(Før 2010: 62.212)

Generatorer
—Elektroteknik   62.31 

(Før 2010: 62.311)
—Gasgeneratorer   66.54
—Impulsgeneratorer   62.36 

(Før 2010: 62.363)
Geotermisk energi   62.015 

(Før 2010: 62.115)
Gevind   62.21 

(Før 2010: 62.218)
Global Positioning System (gps)   62.397 
—Anvendelse af gps på enkelte områder 

må søges under området
Gps (Global Positioning System)   62.397 
—Anvendelse af gps på enkelte områder 

må søges under området
Gralsfortællingen   88 

(Før 2009: 88.3)
—Litteraturhistorie   81.11
Grænsepsykoser   61.643 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
Gyserlitteratur   81.09

■ H
Hallucinationer 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Fysiologisk psykologi   13.12 
—Psykiatri   61.643
Halmfyringsanlæg   62.12 

(Før 2010: 62.122)
Halvledere
—Elektricitetslære   53.8
—Elektroniske komponenter   62.37 

(Før 2010: 62.372)
Handicaphjælpemidler   38.7 
—Hjælpemidler til specialundervisning   

37.7 
—Oversigter over enkelte typer af 

hjælpemidler må søges under emnet
Hash 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Almene og blandede fremstillinger   66.88 
—Etik   15.8 

—Fabrikation   66.88 
—Farmakodynamik   61.552 
—Kriminalitet   34.31 
—Kriminalitet, andre lande   34.38 
—Narkomani   61.648 
—Rustilstandenes psykologi   13.121 
—Sundhed   61.385
Hawaii 
—Politisk historie   98.63 
—Topografi   48.64
Headhunting   60.133 

(Før 2009: 60.1)
Helliggørelse 
—Den Romersk-Katolske Kirke   28.2
Heroin 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Almene og blandede fremstillinger   66.88 
—Etik   15.8 
—Farmakodynamik   61.552 
—Fremstilling   66.88 
—Kriminalitet   34.31 
—Kriminalitet, andre lande   34.38 
—Narkomani   61.648 
—Rustilstandenes psykologi   13.121 
—Sundhed   61.385
Hip hop 
—Musikhistorie   78.9064:4 
—Ungdomskultur   30.1664
Hjemløseforsorg   38.44
Homøopati   61.55 

(Før 2003: 61.54)
(Før 2010: 61.541)

Homøopatiske lægemidler   61.55
House 
—Musikhistorie   78.9064:5 
—Noder af enkelte komponister   78.794:5 
—Noder, antologier   78.7941
Hundesport 
—Slædesport   79.677 
—Træning   63.67 
—Væddeløb   79.18
Hviderusland
—Geografi   47.971 

(Før 1994: 47.97)
—Historie   97.971 

(Før 1994: 97.97)
—Politisk system   32.27971
Hydraulik
—Hydrauliske transmissioner   62.21 

(Før 2010: 62.214)
—Hydromekanik   53.3
—Vandbygning   69.5
—Vandkraft og vandmotorer   62.26
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Hydrauliske presser   62.26 
(Før 2010: 62.263)

Hydrauliske transmissioner   62.21 
(Før 2010: 62.214)

Hydrodynamiske transmissioner   62.21 
(Før 2010: 62.214)

Hydrostatiske transmissioner   62.21 
(Før 2010: 62.214)

Hyperaktive børn   61.645 
(Før 2008: 61.641)

Hysteri   61.644 
(Før 2008: Psykologi 13.7)

Højspændingsledninger   62.315 
(Før 2010: 62.314)

Højtemperaturkemi   54 
(Før 2008: 53.2)

■ I
Ikonoklasme   29.1 
—Det Byzantinske Riges historie   91.61
Illusioner   13.13
Imbecilitet   61.647 

(Før 2008: Psykologi 13.7)
—Særforsorg   38.78 

(Før 1995: 38.7)
Impotens   61.617
—Kirurgi   61.665
—Klinisk seksualpsykologi   61.6422 

(Før 2008: 13.7)
Impulsgeneratorer   62.36 

(Før 2010: 62.363)
Impulshandlinger   61.646
Incest 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Børne- og ungdomsforsorg   38.5
—Etik   15.4
—Kriminologi   34.31
—Kriminologi, andre lande   34.38
—Perversioner   61.646
—Seksualpsykologi   13.35
—Sociologiske og blandede fremstillinger   

30.1779 
(Før 1991: 30.17)

Industriorganisation   60.102 
(Før 2009: 60.1)

Installationskunst   73 
(Før 1997: 70.02)

—Værker af enkelte kunstnere   72

Integrerede kredsløb   62.37 
(Før 2010: 62.372)

—Computere   19.684
Intellektuel kapital   60.132 

(Før 2009: 60.1)
Intelligenshandicap   61.647
Intelligenshandicappede 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Psykiatri   61.647
—Særforsorg   38.78 

(Før 1995: 38.7)
Interfacenetværk   62.382 

(Før 2010: 62.38)
—Teleadministration   65.87
Interfacing
—Brugergrænseflader   19.622
—Computerarkitektur   19.683
—Netværk   62.382 

(Før 2010: 62.38)
Interferens
—Akustik   53.4
—Optik   53.7
—Radiostøj   62.38 

(Før 2010: 62.381)
Interkulturel forståelse   30.12 
—Se også under enkelte emner
Intern markedsføring 
—Personalepolitik   60.13
Internet   19.639 
—Se også under enkelte 

anvendelsesområder
—Administration af adgang   65.87
—Informationssøgning   02.16
—Kommunikation i alm.   19.5
—Netværk   62.382 

(Før 2010: 62.38)
Internetadresser 
—Informationssøgning   02.16 
—Vejvisere   65.01 
—Internetadresser for enkelte områder må 

søges under emnet
Isolering   60.21 
—Fremstilling af enkelte 

isoleringsmaterialer må søges under den 
pågældende industri, fx mineraluld i    
67.9

—Bygninger   69.208
—Elektroteknik   62.315 

(Før 2010: 62.314)
Isotopbatterier   62.31 

(Før 2010: 62.316)
Iværksættere   60.108 

(Før 2009: 60.1)
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—Erhvervspolitik   33.19

■ J
Jazzfestivaler   78.9063
Jern 
—Metallurgi   66.33 
—Mineralogi   55.2 
—Udvinding   69.95 
—Uorganisk kemi   54.1
Jetmotorer   62.24 

(Før 2010: 62.246)
Jobansøgninger   60.133 

(Før 2009: 60.13)
—Udformning af ansøgninger   65.39
Jobsøgning   60.133 

(Før 2009: 60.13)
—Udformning af ansøgninger   65.39
Jobudvikling   60.133 

(Før 2009: 60.13)
Jordvarmeanlæg   62.126 

(Før 2010: 62.125)
Jordvarmeenergi   62.015 

(Før 2010: 62.115)

■ K
Kabler
—Bygningskonstruktion   69.019
—Elektroteknik   62.315 

(Før 2010: 62.314)
—Metalindustri   67.3
Kalifornien 
—Politisk historie   98.63 
—Topografi   48.64
Kapitalfonde 
—Kapitalen   33.16 
—Pengemarkedet   33.21
Karrierer   60.133 

(Før 2009: 60.13)
—Praktisk etik   15.2
Kassettelydbånd
—Fremstilling   62.31
—Indspilningsteknik   62.387
—Musikoptagelser   78.252
Katalyse   54 

(Før 2008: 53.2)

—Kemiteknik   66.08
Katodestrålerør   62.37 

(Før 2010: 62.375)
Kedelanlæg
—Central- og fjernvarmeanlæg i alm.   

62.12
—Dampkraft   62.22 

(Før 2010: 62.222)
—Skibsmaskine   62.85
Kemi   54 

(Før 2008: 53.2)
—Kemisk teknologi   66
Kemiske strukturer   54 

(Før 2008: 53.2)
Kileremme   62.21 

(Før 2010: 62.213)
Kleptomani   61.646 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
Klimapolitik   55.8
Klimatilpasning   55.8
Klimaændringer   55.8
Klinisk børnepsykologi   61.642 

(Før 2008: 13.7)
Klinisk psykologi   61.642 

(Før 2008: 13.7)
Klinisk seksualpsykologi   61.6422 

(Før 2008: 13.7)
Kliniske forsøg   61.07
Koblinger   62.21 

(Før 2010: 62.211)
Kokain 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Almene og blandede fremstillinger   66.88 
—Etik   15.8 
—Farmakodynamik   61.552 
—Fremstilling   66.88 
—Kriminalitet   34.31 
—Kriminalitet, andre lande   34.38 
—Narkomani   61.648 
—Rustilstandenes psykologi   13.121 
—Sundhed   61.385
Koksfyring
—Centralvarme   62.12 

(Før 2010: 62.122)
—Lokal opvarmning   62.113
Koksfyringsanlæg   62.12 

(Før 2010: 62.122)
Kolloidkemi   54 

(Før 2008: 53.2)
Kommissioner 
—Enkelte kommissioner må søges under 

området
—Forvaltningsret i alm.   34.22
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—Kommunalforvaltning i alm.   36
—Statsforvaltning i alm.   35.1 

(Før 2010: 35)
Kommutatorer   62.31 

(Før 2010: 62.318)
Kompetencer 
—Erhvervslivet   60.132 
—Uddannelsespolitik   37.07
Kondensatorer
—Dampanlæg   62.22 

(Før 2010: 62.222)
—Elektroteknik   62.31 

(Før 2010: 62.319)
—Køleteknik   62.18
Konflikter 
—Faglige konflikter   33.115 
—Gruppekonflikter   30.13 
—Personlige konflikter   13.16 
—Udenrigspolitik   32.7
Konfliktforskning
—International politik   32.7
—Organisationsteori   60.102 

(Før 2009: 60.1)
—Politisk organisationsforskning   32.01
—Socialpsykologi   30.13
Konfliktløsning 
—Arbejdsret   34.52 
—Retspleje   34.7 
—Ægteskabsret   34.51
Konkurrenceevne 
—Se også de enkelte lande og regioners 

økonomiske forhold i alm.
—International økonomi   33.25
—Produktionsøkonomi   33.1
—Virksomhedsledelse   60.11 

(Før 2009: 60.1)
Konservering 
—Arkæologisk konservering   90.72 
—Biologisk teknik i alm.   56.08 
—Botanisk teknik   57.01 
—Bøger og håndskrifter   00.3 
—Enkelte dyrearter   58.4-58.9 
—Husholdning   64.13 
—Kunst   70.08 
—Levnedsmiddelkonservering   66.803 
—Malerier   74.01 
—Museumsteknik i alm.   06.1 
—Møbler (sadelmagerhåndværk)   68.7 
—Møbler (snedkerhåndværk)   68.5 
—Naturvidenskabelig teknik i alm.   50.8 
—Zoologisk teknik   58.01 
—Se i øvrigt under de enkelte genstande
Konsistens

—Fysisk kemi   54 
(Før 2008: 53.2)

—Logik   11
Konspirationsteorier   90.1 
—Vandrehistorier   39.13 
—Se også under de enkelte emner
Konvertere   62.36 

(Før 2010: 62.363)
Kortslutningsmotorer   62.31 

(Før 2010: 62.311)
Kosovo
—Geografi   47.82 

(Før 2010: 47.86)
(Før 2007: 47.87)

—Historie   97.82 
(Før 2010: 97.86)
(Før 2007: 97.8)

Kraftvarme   62.12 
(Før 2010: 62.128)

Kraftværker
—Atomkraftværker   62.013
—Elektricitetsværker   62.31
—Solkraftværker   62.015 

(Før 2010: #62.0155)
—Vandkraftværker   62.26
—Vindkraftværker   62.28
Kramper   62.21 

(Før 2010: 62.218)
Kreativitet 
—Kompetencer   60.132 
—Mentalhygiejne   61.36 
—Psykologi   13.15 
—Virksomhedsledelse   60.1
Kredsløbsteori
—Elektricitetslære   53.8
—Elektronik   62.36 

(Før 2010: 62.362)
Kriminallitteratur   81.09 
—Se også de enkelte litteraturers historie
Kriser (psykologiske) 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Emotionspsykologi   13.17
—Kriseterapi   61.6422 

(Før 1999: 61.642)
—Socialpsykologi   30.13
Kronisk træthedssyndrom   61.644
Krumtappe   62.21 

(Før 2010: 62.211)
Krypteringsalgoritmer   19.64
Krystallisering   53.2 
—Fysisk kemi   54
Kuglelejer   62.21 

(Før 2010: 62.211)
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Kulfyringsanlæg   62.12 
(Før 2010: 62.122)

Kulturforståelse   30.12 
—Se også under enkelte emner
Kulturinstitutter   32.77
Kulturstøtte   70.6 
—Se også under de enkelte kunstarter
Kunststøtte   70.6 
—Se også under de enkelte kunstarter
Kvalifikationer   60.132
Kæder   62.21 

(Før 2010: 62.213)
Kædetræk   62.21 

(Før 2010: 62.213)

■ L
LAN (Local Area Network)   62.382 

(Før 2010: 62.38)
Land Mobil Radio   65.87
—Radiotelefoni   62.384 

(Før 2010: 62.397)
Lasere 
—Anvendelse til specielle formål må søges 

under emnet
—Elektronik   62.37 

(Før 2010: 62.379)
—Fysik   53.7
Ledere
—Elektroteknik   62.315 

(Før 2010: 62.314)
—Offentligt ansatte   35.9
—Sociale klasser   30.1622
—Virksomhedsledelse   60.106 

(Før 2009: 60.1)
Lederskab   30.13
—Politik   32.01
—Virksomhedsledelse   60.106 

(Før 2009: 60.1)
Ledninger 

(Før 2010: 62.314)
—Elektroteknik   62.315
Lejer
—Maskinteknik   62.21 

(Før 2010: 62.211)
—Stålkonstruktioner   69.015
Leverandører   60.17 
—Afsætningsøkonomi   65.5
Lineærmotorer   62.31 

(Før 2010: 62.311)

Linksamlinger 
—Informationssøgning   02.16 
—Vejvisere   65.01 
—Linksamlinger for enkelte områder må 

søges under emnet
Litauisk litteraturhistorie   81.863 

(Før 2011: 81.86)
Litauisk skønlitteratur   88.763 

(Før 2011: 88.76)
—Litauisk skønlitteratur oversat til dansk 

må søges i den alfabetiske forfatter- og 
titelkatalog

Litauisk sprog   89.863 
(Før 2011: 89.86)

Liturgi   26.4 
—Den evangelisk lutherske kirke   26.4 
—Romersk-katolsk liturgi   28.24
Liturgisk musik 
—Folkekirken   26.4 
—Musikhistorie   78.9048 
—Noder   78.68 
—Sammensang   78.201:3 
—Den liturgiske musiks historie i enkelte 

perioder eller lande må søges under 
disses musikhistorie

LMR (Land Mobil Radio)   65.87
—Radiotelefoni   62.384 

(Før 2010: 62.397)
Local Area Network   62.382 

(Før 2010: 62.38)
Logiske kredsløb   62.364
—Integrerede kredsløb   62.37 

(Før 2010: 62.372)
Logoer 
—Firmaer   65.08 
—Grafisk design   75.01
Lokalnetværk   62.382 

(Før 2010: 62.38)
LSD 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Almene og blandede fremstillinger   66.88 
—Etik   15.8 
—Fabrikation   66.88 
—Farmakodynamik   61.552 
—Narkomani   61.648 
—Psykologi   13.121 
—Strafferet   34.31 
—Strafferet, andre land   34.38 
—Sundhed   61.385
Ludomani   61.648 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Se også under de enkelte former for spil
Luftarter   54 
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—Fremstilling   66.19
Lufthætter   62.4 

(Før 2011: 62.41)
Lydbånd
—Fremstilling   62.31 

(Før 2010: 62.318)
—Indspilningsteknik   62.387
—Musikoptagelser   78.252
Lyskunst   70.02 
—Kunsthistorie   70.029 
—Værker af enkelte kunstnere   72

■ M
Magnetbånd
—EDB   19.685
—Fremstilling   62.318 

(Før 2010: 62.318)
—Lydregistrering   62.387
Magneter
—Elektroteknik   62.31 

(Før 2010: 62.318)
—Fysik   53.8
Magnetokemi   54 

(Før 2008: 53.2)
Mani   61.643 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
Manio-depressive psykoser   61.643 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
Marihuana 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Almene og blandede fremstillinger   66.88 
—Etik   15.8 
—Fabrikation   66.88 
—Farmakodynamik   61.552 
—Narkomani   61.648 
—Psykologi   13.121 
—Strafferet   34.31 
—Strafferet, andre lande   34.38 
—Sundhed   61.385
Markedsføring   65.5
—Intern markedsføring   60.13 

(Før 2009: 60.1)
Masere 
—Anvendelse til specielle formål må søges 

under emnet
—Elektronik   62.37 

(Før 2010: 62.379)
—Fysik   53.7

Masochisme 
(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)

—Erotikkens historie   39.6
—Etik   15.4
—Psykiatri   61.646
—Seksualhygiejne   61.37
—Seksualpsykologi   13.35
—Seksualsociologi   30.1779 

(Før 1991: 30.17)
Massespektrografer   62.37 

(Før 2010: 62.374)
MBD (Minimal brain dysfunction)   61.645 

(Før 2008: 61.641)
—Undervisning   37.75
Medarbejderblade   60.13 

(Før 2009: 60.1)
Medarbejderuddannelse   60.132 

(Før 2009: 60.13)
—Offentligt ansatte   35.9
Mekanokemi   54 

(Før 2008: 53.2)
Melankoli   61.643 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
Mellemøsten 
—Geografi   48.15 
—Historie   98.15 
—Kirkearkitektur og -kunst   71.8815 
—Politiske forhold   32.2815
Menneskeforsøg 
—Andre landes strafferet og kriminologi   

34.38 
—Medicin   61.07 
—Psykologi   13.01
Mental retardering   61.647
Middelalderballader 
—Danmark   86.2 
—Dansk litteraturhistorie   81.61 
—Europa   88 
—Litteraturhistorie   81.09 
—Musikhistorie   78.902 
—Noder   78.7 
—Se også de enkelte litteraturers historie
Middelalderlig skønlitteratur   88 

(Før 2009: 88.3)
—Se også de enkelte litteraturer
Middelalderlitteratur   88 

(Før 2009: 88.3)
—Se også de enkelte litteraturer. 

Middelalderlig faglitteratur må søges 
under emnet

The Midwest (USA) 
—Politisk historie   98.63 
—Topografi   48.64
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Mikroprocessorer   19.684
—Elektroniske komponenter   62.37 

(Før 2010: 62.372)
—Maskinkodeprogrammering   19.652
Minimal brain dysfunction   61.645 

(Før 2008: 61.641)
—Undervisning   37.75
Ministerier
—Andre lande   35.8
—Enkelte danske ministerier   35.4
—Statsforvaltning i alm.   35.1 

(Før 2010: 35)
Misdannelser 
—Anatomi   56.4 
—Husdyrs misdannelser   63.601 
—Misdannelser hos mennesket   61.101
Mobiltelefonanlæg
—Administration   65.87
—Teknik   62.384 

(Før 2010: 62.397)
Mobiltelefoner   62.384
Mobning (gruppevold)   30.13
—I skolen   37.31
—På arbejdspladsen   60.136 

(Før 2009: 60.13)
Modemer
—Datatransmission   62.382 

(Før 2002:19.687)
(Før 2010: 62.38)

Modern dance   77.4
Modstande   62.31 

(Før 2010: 62.318)
Modulation   62.36 

(Før 2010: 62.366)
Mongolbørn   61.647 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Forsorg   38.78 

(Før 1995: 38.7)
—Undervisning   37.78
Mongolisme   61.647 

(Før 2008: Psykologi 13.7)
Morfin 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Almene og blandede fremstillinger   66.88 
—Etik   15.8 
—Farmakodymanik   61.552 
—Fremstilling   66.88 
—Kriminalitet   34.31 
—Kriminalitet, andre lande   34.38 
—Narkomani   61.648 
—Rustilstandenes psykologi   13.121 
—Sundhed   61.385
Motivationspsykologi   13.16

—Arbejdspsykologi   60.136 
(Før 2009: 60.13)

Motorer   62.2
—Automobilmotorer   62.722
—Elektriske motorer   62.31 

(Før 2010: 62.311)
—Flymotorer   62.95
—Forbrændingsmotorer   62.24
—Skibsmotorer   62.85
—Vandkraftmotorer   62.26
—Vindmotorer   62.28
MST (Multisystemisk terapi)   38.5
Multikulturalisme   30.12
Multinationale selskaber 
—Enkelte selskaber og 

produktionsområder må søges under 
emnet

—Erhvervslivets ejendomsstruktur   33.16
—Virksomhedsorganisation   60.102 

(Før 2009: 60.1)
Multisystemisk terapi   38.5
Musikfestivaler   78.06 
—Blues   78.9062 
—Folkemusik   78.902 
—Jazz   78.9063 
—Klassisk musik   78.06 
—Kompositionsmusik   78.06 
—Opera   77.3 
—Rock   78.9064 
—Verdensmusik   78.902 
—Viser   78.9067
Mähren
—Geografi   44.91 

(Før 1993: 44.9)
—Historie   94.91 

(Før 2010: 94.9)
Møller 
—Industri i alm.   60.14 
—Kornmøller   66.81
Mølleværker   62.2
—Vandmøller   62.26
—Vindmøller   62.28
Mørkt stof   52.75
Møtrikker   62.21 

(Før 2010: 62.218)

■ N
Narkomani   61.648 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
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—Almene og blandede fremstillinger   66.88 
—Etik   15.8 
—Forsorg   38.88 
—Kriminalitet   34.31 
—Kriminalitet i andre lande   34.38 
—Stoffernes fysiske virkninger   61.552 
—Stoffernes indflydelse på sundheden   

61.385 
—Stoffernes psykologiske virkninger   

13.121
Narkotika 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Almene og blandede fremstillinger   66.88
—Etik   15.8
—Farmakodynamik   61.552
—Fremstilling   66.88
—Kriminalitet   34.31
—Kriminalitet i andre lande   34.38
—Narkomanforsorg   38.88 

(Før 1995: 38.8)
—Narkomani   61.648
—Rustilstandenes psykologi   13.121
—Sundhed   61.385
National identitet   90.1 
—Enkelte befolkningers nationale identitet 

må søges under landets historie
Naturgasfyring   62.12 

(Før 2010: 62.123)
Nervøsitet   61.644 
—Afspænding   61.31
Neurasteni   61.644 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
Neurologi   61.641 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
Neuropsykologi 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Dyrepsykologi   56.35 
—Fysiologisk psykologi   13.12 
—Neurologi   61.641
Neuroser   61.644 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Dybdepsykologi   13.6
New York 
—Politisk historie   98.63 
—Topografi   48.64
Niger 
—Geografi   48.4626 
—Historie   98.4626 
—Politisk system   32.284626 
—Samfundsforhold i alm.   30.284626 
—Økonomisk forhold i alm.   33.1884626
Niger (flod)   48.46

Nittebolte   62.21 
(Før 2010: 62.218)

Nitter   62.21 
(Før 2010: 62.218)

Noëls 
—Musikhistorie   78.9 
—Nodeantologier   78.799
Ny Kaledonien
—Geografi   48.95 

(Før 1993: 48.94)
—Historie   98.95 

(Før 1993: 98.94)
Nævn 
—Enkelte nævn må søges under området
—Forvaltningsret i alm.   34.22
—Kommunalforvaltning i alm.   36
—Statsforvaltning i alm.   35.1 

(Før 2010: 35)
Nødret   34.2 
—Andre lande   34.28 
—Dansk statsret   34.21

■ O
Obsessive compulsive disease (OCD)   

61.644
OCD (obsessive compulsive disease)   

61.644
Offentlig information   35
Offentlig ledelse   35.9 
—Ledelse inden for specielle områder 

iøvrigt må søges under området
Offentlige rum   71.961
Den offentlige sektor   35 
—Enkelte områder af den offentlige sektor 

sættes under emnet
Olieaffald
—Enkelte brændstoffer   66.56
—Oliefyring   62.12 

(Før 2010: 62.124)
—Renovationsvæsen   69.86
Oliefyring   62.12 

(Før 2010: 62.124)
Olietanke
—Byggeteknik   69.018
—Maskinteknik   62.4 

(Før 2011: 62.45)
Omformere   62.315 

(Før 2010: 62.313)
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Open Systems Interconnection   62.382 
(Før 2002:19.687)
(Før 2010: 62.38)

Operafestivaler   77.9
Operationsforstærkere   62.37 

(Før 2010: 62.372)
Opløsning
—Fysisk kemi   54 

(Før 2008: 53.2)
—Teknisk kemi   66.08
Oprindelige folk 
—Etniske grupperinger   30.164 
—Etnografi   59.5 
—Oprindelige folks historie må søges 

under nationalhistorien
Optiske masere 
—Anvendelse til specielle formål må søges 

under emnet
—Elektronik   62.37 

(Før 2010: 62.379)
—Fysik   53.7
Organisation   60.102 

(Før 2009: 60.1)
—se også enkelte områder
Organisationskultur   60.102 

(Før 2009: 60.1)
—Almene kulturprocesser   30.12
Organisationspsykologi   60.102 

(Før 2009: 60.1)
Organisationssociologi
—Organisationsteori   60.102
—Politisk organisationssociologi   32.01
Organisationsteori   60.102 

(Før 2009: 60.1)
Organisationsudvikling   60.102 
—Personalepolitik   60.13
Oscillatorer   62.36 

(Før 2010: 62.363)
OSI (Open Systems Interconnection)   

62.382 
(Før 2002:19.687)
(Før 2010: 62.38)

Outsourcing 
—Virksomhedsledelse i alm.   60.1 
—Outsourcing inden for enkelte 

virksomheder må søges under området
Oxidation
—Fysisk kemi   54 

(Før 2008: 53.2)

■ P
Paranoia   61.643 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
Parlamentstryk   32.8
Partikelacceleratorer   62.37 

(Før 2010: 62.374)
—Kernefysik   53.22
Passiv solvarme   62.015 

(Før 2010: 62.0155)
Patientsikkerhed 
—Hospitalsvæsen   61.9 
—Sundhedsvæsen   61.4
Personaleblade   60.13 

(Før 2009: 60.1)
Personaleudvikling   60.132 

(Før 2009: 60.13)
Personlighedsforstyrrelser   61.646
Personlighedsspaltning   61.643 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
Personlighedstests   13.2
—Personaleudvælgelse   60.133 

(Før 2009: 60.13)
Perversioner   61.646 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Etik   15.4
Pesticider 
—Kemisk industri   66.15 
—Plantebeskyttelse   63.28
Piskesmæld   61.6 
—Neurologi   61.641
Politisk korrekthed   32.01
Polymeri   53.2 
—Fysisk kemi   54
Posttraumatisk stress syndrom   61.6422
PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning)   

37.31
Presseforskning   07.07
Printteknik   62.315 

(Før 2010: 62.314)
Produktionsanlæg   60.16
Prærafaëlitterne 
—Engelsk litteraturhistorie   81.3 
—Engelsk malerkunst   74.3
Præsenil demens   61.641 
—Særforsorg   38.79
Psykisk arbejdsmiljø   61.44
—Arbejdspsykologi   60.136 

(Før 2009: 60.13)
Psykisk syge   61.642 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
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—Distriktspsykiatri   61.6421 
—Social forsorg   38.79
Psykiske udviklingsforstyrrelser   61.645 

(Før 2008: 13.7)
Psykologisk rådgivning   61.642 
—Livskriser   61.6422 
—Psykisk syge   61.6421
Psykoneuroser   61.644 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
Psykopati   61.646 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
Psykoser   61.643 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Dybdepsykologi   13.6
Psykoteknik   13.2
—Personaleudvælgelse   60.133 

(Før 2009: 60.13)
Psykotiske børn   61.643 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Særforsorg og samlede fremstillinger   

38.79 
(Før 1995: 38.7)

Pyromani   61.646 
(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)

Pædagoguddannelse   37.17
Pædofili 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Kriminologi   34.31 
—Perversioner   61.646 
—Seksualpsykologi   13.35

■ R
Radiatorer   62.12 
—Se også under de enkelte arter af central- 

og fjernvarmeanlæg
—Elradiatorer   62.113
Radiobølger
—Elektrisk svingningsteknik   62.36 

(Før 2010: 62.361)
—Fysik   53.8
Radiobølgeteknik   62.36 

(Før 2010: 62.361)
Radioforstyrrelser   62.38 

(Før 2010: 62.381)
Radiolamper   62.37 

(Før 2010: 62.375)
Radiolicens   07.83 

(Før 2006:37.83)

Radiorør   62.37 
(Før 2010: 62.375)

Radioteknisk måling   62.39 
(Før 2010: 62.391)

Radioteknisk prøvning   62.39 
(Før 2010: 62.391)

Radiotekniske generatorer   62.39 
(Før 2010: 62.391)

Radiotelefoni   62.384 
(Før 2010: 62.397)

—Telefonvæsen   65.87
Raketter   62.24 

(Før 2010: 62.246)
—Fyrværkeri   66.45 
—Fysik   53.3 
—Militære raketter   62.631 
—Rumfart   62.98
Reaktionsmotorer   62.24 

(Før 2010: 62.246)
Redoxkemi   54 

(Før 2008: 53.2)
Reduktion
—Fysisk kemi   54
Regioner 
—Enkelte kommunale budgetter   36.2 
—Finansforvaltning   33.79 
—Lokalforvaltning   36.1 
—Bøger om enkelte regioner findes i 

gruppe 46.4 (alfabetisk ordnet efter 
lokaliteternes navne)

Regionsråd   36.1 
—Enkelte danske regionsråd   36.2
Regnevanskeligheder   37.77
Reguleringsteknik
—Elektroteknik   62.386
—Maskinteknik   62.21 

(Før 2010: 62.215)
—Maskinteknik, automatisk regulering   

62.216
Rekruttering   60.133
Relæer   62.31 

(Før 2010: 62.318)
Relækredse   62.364
Remskiver   62.21 

(Før 2010: 62.213)
Remtræk   62.21 

(Før 2010: 62.213)
Returmigranter   30.1645
Riometre
—Anvendelse   55.1
—Indretning   62.39 

(Før 2010: 62.391)
Rockfestivaler   78.9064
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Rocky Mountains 
—Geologi i alm.   55.7863 
—Naturforhold i alm.   50.2863 
—Topografi   48.64
Rotorer 

(Før 2010: 62.211)
—Maskinteknik   62.21
Rullelejer   62.21 

(Før 2010: 62.211)
Røntgenrør   62.37 

(Før 2010: 62.376)
Råd 
—Enkelte råd må søges under området
—Forvaltningsret i alm.   34.22
—Kommunalforvaltning i alm.   36
—Statsforvaltning i alm.   35.1 

(Før 2010: 35)

■ S
Sadisme 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Erotikkens historie   39.6
—Etik   15.4
—Psykiatri   61.646
—Seksualhygiejne   61.37
—Seksualpsykologi   13.35
—Seksualsociologi   30.1779 

(Før 1991: 30.17)
Samarbejde 
—Personaleledelse   60.13
Samlebåndsarbejde
—Arbejdet   33.11
—Arbejdspsykologi   60.136 

(Før 2009: 60.13)
—Produktionsstyring   60.16
Sansebedrag 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Fysiologisk psykologi   13.12 
—Psykiatri   61.643
Seksualpsykologi   13.35
—Klinisk seksualpsykologi   61.6422 

(Før 2008: 13.7)
Seksuel chikane   34.31
—Arbejdsmiljø   61.44
—Arbejdspladsen   60.136 

(Før 2009: 60.13)
—Retssager   34.79
Seksuelle afvigelser 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)

—Perversioner   61.646
—Seksualpsykologi   13.35
—Seksualsociologi   30.1779 

(Før 1991: 30.17)
—Seksualvejledning   61.37
Seksuologi   61.26
—Klinisk seksualpsykologi   61.6422 

(Før 2008: 13.7)
—Psykologi   13.35
—Seksualsociologi   30.177 

(Før 1991: 30.17)
—Seksualvejledning   61.37
—Undervisningsmetodik   37.146137
Selvbiografier   99 
—Litteraturhistorie   81.09
Selvdestruktiv adfærd   61.644 
—Selvmord   61.642
Selvmord 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Etik   15 
—Menneskeopfattelse   16.8 
—Psykiatri. Klinisk psykologi   61.642 
—Socialpsykologi   30.13
Selvmordsforsøg
—Etik   15
—Menneskeopfattelse   16.8
—Psykiatri. Klinisk psykologi   61.642 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Socialpsykologi   30.13
Selvmutilation   61.644
Selvskadende adfærd   61.644
Selvskadende adfærd   61.644
Semidieselmotorer   62.24 

(Før 2010: 62.244)
Senderteknik   62.39 

(Før 2010: 62.394)
Senil demens   61.641
Sexchikane   34.31
—Arbejdsmiljø   61.44
—Arbejdspladsen   60.136 

(Før 2009: 60.13)
—Retssager   34.79
Sexologi   61.26
—Klinisk seksualpsykologi   61.6422 

(Før 2008: 13.7)
—Psykologi   13.35
—Seksualsociologi   30.177 

(Før 1991: 30.17)
—Seksualvejledning   61.37
—Undervisningsmetodik   37.146137
Signalforstyrrelser   62.38 

(Før 2010: 62.381)
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Sindslidelser   61.642 
(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)

Sindssyge   61.642 
(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)

—Distriktspsykiatri   61.6421 
—Social forsorg   38.79
Skifteholdsarbejde 
—Arbejderbeskyttelse   61.44 
—Arbejdstid   33.11 
—Produktionsstyring   60.16
Skizofreni   61.643 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
Skruer   62.21 

(Før 2010: 62.218)
Skvatmøller   62.26 

(Før 2010: 62.261)
Skæg   61.34
Skæreolie   62.21 

(Før 2010: 62.219)
Slovakiet
—Geografi   44.92 

(Før 1993: 44.9)
—Historie   94.92 

(Før 2010: 94.9)
—Politisk system   32.2492
—Samfundsforhold   30.2492
—Økonomiske forhold   33.18492 

(Ved klassifikation før 1993 anvendtes 
cifrene 49 til geografisk underdeling, 
f.ex.: Samfundsforhold i alm. 30.249)

Smøremidler   62.21 
(Før 2010: 62.219)

Smøring   62.21 
(Før 2010: 62.219)

Socialrealisme 
—Kunst   70.15 
—Litteratur   80.15 
—Se også de enkelte landes og perioders 

kunst- og litteraturhistorie og de enkelte 
kunstarters og digtarters historie

Socialt ansvar   60.1
Socialt udsatte   30.1628 
—Forsorg   38.44 
—Socialpsykologi   30.13
Sodomi 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Etik   15.4 
—Psykiatri   61.646 
—Seksualpsykologi   13.35
Soldater   35.5 
—Andre lande   35.58
Solenergiudnyttelse   62.015 

(Før 2010: 62.0155)

—Se i øvrigt under anvendelsesområdet
Sorgreaktioner   61.6422
Specifikke indlæringsvanskeligheder   

37.77
Spildolie
—Enkelte brændstoffer   66.56
—Oliefyring   62.12 

(Før 2010: 62.124)
—Teknisk hygiejne   69.86
Spillelidenskab   61.648 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Se også under de enkelte former for spil
Spiritusmisbrug 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Afholdssagen   15.8 
—Alkoholisme   61.648
Spisevægring 
—Anoreksi   61.644
Spoler   62.31 

(Før 2010: 62.318)
Stamcelletransplantation   61.604
Start af egen virksomhed   60.108
Statsadministration   35.1 

(Før 2010: 35)
Statsamter   36.2
Statsforvaltning   35.1
—Andre lande   35.8
Stepmotorer   62.31 

(Før 2010: 62.311)
Stereokemi   54 

(Før 2008: 53.2)
Stillingsansøgninger 

(Før 2009: 60.13)
—Jobsøgning i alm.   60.133 
—Udformning af ansøgninger   65.39
Stirlingmotorer   62.24 

(Før 2010: 62.241)
Stofmisbrug   61.648 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Almene og blandede fremstillinger   66.88
—Etik   15.8
—Forsorg   38.88 

(Før 1995: 38.8)
—Kriminalitet   34.31
—Kriminalitet i andre lande   34.38
—Stoffernes fysiske virkninger   61.552
—Stoffernes indflydelse på sundheden   

61.385
—Stoffernes psykologiske virkninger   

13.121
Stress
—Arbejdsmiljø   61.44
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—Arbejdspsykologi   60.136 
(Før 2009: 60.13)

—Fysiologi   56.3
—Menneskets fysiologi   61.6
—psykisk sundhed   61.36
Strækøvelser   79.59 
—Træningslære   79.601
Strømforsyning   62.315 

(Før 2010: 62.313)
Strålingskemi   54 

(Før 2008: 53.2)
—Kemiteknik   66.08
Stumhed   61.675 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
Styrelser 
—Enkelte styrelser må søges under 

forvaltningsområdet
—Kommunalforvaltning i alm.   36
—Statsforvaltning i alm.   35.1 

(Før 2010: 35)
Styring
—Maskinteknik   62.216
—Organisationsteori   60.102 

(Før 2009: 60.1)
Støddæmpere   62.21 

(Før 2010: 62.218)
—Biler   62.722
Støj
—Teleteknik   62.38 

(Før 2010: 62.381)
Støkiometri   54 

(Før 2008: 53.2)
Stålflasker   62.4 

(Før 2011: 62.45)
Supply chain management   60.17 
—Logistik anvendt i enkelte fag må søges 

under faget
Surrealisme 
—Kunstens stilarter   70.15 
—Kunsthistorie   70.917 
—Litteraturhistorie   81.17 
—Litterære stilarter   80.15
Svinghjul   62.21 

(Før 2010: 62.215)
Synkrotroner   62.37 

(Før 2010: 62.374)
—Kernefysik   53.22
Synthesizere   62.36 

(Før 2010: 62.363)
—Musikinstrumenter   78.249:8
Søm   62.21 

(Før 2010: 62.218)

■ T
Talblindhed   37.77
Talevanskeligheder   61.675 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Neurologi   61.641
Tandhjul   62.21 

(Før 2010: 62.212)
Tandproteser   61.8
Tanke
—Byggeteknik   69.018
—Maskinteknik   62.4 

(Før 2011: 62.45)
Tapas
—Forretter   64.17
—Spanske retter   64.10274 

(Før 2011: 64.102)
Tappe   62.21 

(Før 2010: 62.211)
Tatovering   61.33 
—tnografi   59.5
Teaterfestivaler   77.06
Techno 
—Musikhistorie   78.9064:5 
—Noder af enkelte komponister   78.794:5 
—Noder, antologier   78.7941
Telefoner   62.384
Telefoni   62.384 
—Telefonvæsen   65.87
Telefonkabler   62.315 

(Før 2010: 62.314)
Telegrafi   62.38 

(Før 2010: 62.383)
—Billedtelegrafi   62.398 
—Radiotelegrafi   62.397 
—Telegrafvæsen   65.87
Telegrafteknik   62.38 

(Før 2010: 62.383)
Telemedicin   61.4
Telex   65.87
—Teknik   62.383 

(Før 2010: 62.383)
Telexteknik   62.38 

(Før 2010: 62.383)
Teoretisk kemi   54 

(Før 2008: 53.2)
Termokemi   54 

(Før 2008: 53.2)
Testmetodologi
—Klinisk psykologi   61.642 

(Før 2008: 13.7)
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—Psykologi   13.01
—Psykologiske tests   13.2
—Undervisning   37.11
Testosteron   61.24
Tests 
—Tests af enkelte produkter må søges 

under området, f.eks. test af enkelte biler 
62.7221

—Differentiel psykologi   13.2
—Klinisk psykologi   61.642 

(Før 2008: 13.7)
—Undervisningstests   37.11
Texas 
—Politisk historie   98.63 
—Topografi   48.64
Thyratroner   62.37 

(Før 2010: 62.375)
Thyristorer   62.37 

(Før 2010: 62.372)
Tilgængelighed 
—Arkitektur   71.02 
—Byplanlægning   71.9
Tjekkiet
—Geografi   44.91 

(Før 1993: 44.9)
—Historie   94.91 

(Før 2010: 94.9)
—Politisk system   32.2491
—Samfundsforhold   30.2491
—Økonomiske forhold   33.18491 

(Ved klassifikation før 1993 anvendtes 
cifrene 49 til geografisk underdeling, 
f.ex.: Samfundsforhold i alm. 30.249)

Tonegeneratorer   62.36 
(Før 2010: 62.363)

Torve   71.961
Totalitarisme   32.17 
—Statsret   34.2
Tragedier 
—Litteraturhistorie   81.09 
—Litteraturteori   80.1 
—Teaterteori   77.01 
—Se også de enkelte litteraturers historie
Transduktorer   62.31 

(Før 2010: 62.318)
Transformatorer   62.315 

(Før 2010: 62.313)
Transformere   62.315 

(Før 2010: 62.313)
Transistorer   62.37 

(Før 2010: 62.372)
Transnationale selskaber 

—Enkelte selskaber og 
produktionsområder må søges under 
emnet

—Erhvervslivets ejendomsstruktur   33.16
—Virksomhedsorganisation   60.102 

(Før 2009: 60.1)
Trivsel
—Arbejdspsykologi   60.136 

(Før 2009: 60.13)
—Mentalhygiejne   61.36
—Socialpsykologi   30.13
Trykflasker   62.4 

(Før 2011: 62.45)
Trykte kredsløb   62.315 

(Før 2010: 62.314)
Trykvandsanlæg   62.26 

(Før 2010: 62.263)
Træfyringsanlæg   62.12 

(Før 2010: 62.122)
Tungsind   61.643 

(Før 2008: Psykologi 13.7)
Turbiner
—Dampturbiner   62.22 

(Før 2010: 62.223)
—Gasturbiner   62.24 

(Før 2010: 62.241)
—Vandturbiner   62.26 

(Før 2010: 62.261)
Tv-antenner   62.39 

(Før 2010: 62.392)
Tv-forstyrrelser   62.38 

(Før 2010: 62.381)
Tv-serier 
—Produktion og instruktion   77.91
Tyratroner   62.37 

(Før 2010: 62.375)
Tyristorer   62.37 

(Før 2010: 62.372)
Det tyske mindretal   96.9
Tørelementer   62.31 

(Før 2010: 62.316)

■ U
Udbrændthed 
—Arbejdspsykologi   60.136 
—Psykisk arbejdsmiljø   61.44 
—Stress-tilstand   61.6 
—Se også enkelte faggruppers 

arbejdsforhold
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Uddannelsesforskning   37.07
—Pædagogisk forskning   37.107
Udvalg 
—Enkelte udvalg må søges under området
—Administrative processer i alm.   60.1
—Folketingsudvalg i alm.   32.8
—Forvaltningsret i alm.   34.22
—Kommunalforvaltning i alm.   36
—Statsforvaltning i alm.   35.1 

(Før 2010: 35)
Udviklingssamtaler 
—Medarbejdersamtaler   60.13 
—Skolesociologi   37.31
ulandsbistand   32.72 
—EU-bistand   33.2665 
—Økonomisk bistand   33.262 
—Se endvidere under de enkelte lande og 

emner
Unesco (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization)   
19.06

Ungdomsfilm   77.69
Ungdomssløvsind   61.643 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
Utah 
—Politisk historie   98.63 
—Topografi   48.64

■ V
Vakuumbremser   62.21 

(Før 2010: 62.215)
Valg 
—Foreningsteknik   36.7 
—Politiske valgmetoder   32.4 
—Statistik over enkelte danske 

kommunalvalg   36.1-36.2 
—Statistik over enkelte parlamentsvalg   

32.8 
—Valg til Europa-Parlamentet   32.89 
—Se også de enkelte landes politiske 

systemer og politiske historie
Vandbeholdere
—Byggeteknik   69.018
—Maskinteknik   62.4 

(Før 2011: 62.45)
Vandhjul   62.26 

(Før 2010: 62.261)
Vandmøller
—Kornmølleri   66.81

—Mølleindustri   60.9
—Vandkraftmotorer   62.26 

(Før 2010: 62.261)
Vandturbiner   62.26 

(Før 2010: 62.261)
Vanehandlinger   61.646
Varme/køleanlæg   62.12 

(Før 2010: 62.128)
Varmeanlæg   62.11
Varmeanlæg   62.12
Varmegenvindingsanlæg   62.12 

(Før 2010: 62.128)
Varmeovne
—Elvarmeovne   62.113
Varmepumpeanlæg   62.126 

(Før 2010: 62.127)
Varmepumper   62.126 

(Før 2010: 62.127)
Varmluftmotorer   62.24 

(Før 2010: 62.241)
Vatikanstaten 
—Bygningshistorie   71.77581 
—Pavestolen   28.2 
—Topografi   47.581 
—Vatikanstatens historie   97.581 
—Økonomiske forhold i alm.   33.187581
Ventilatorer   62.4 

(Før 2011: 62.41)
Ventiler   62.21 

(Før 2010: 62.215)
Verdens undergang   16.8
Verdensmusikfestivaler   78.902
Virksomhedsetablering   60.108
Virksomhedsetik   60.1
Virksomhedskultur   60.13 

(Før 2009: 60.1)
Virksomhedssamarbejde 
—Samarbejde mellem virksomheder   

33.16 
—Virksomhedsledelse   60.1
Visefestivaler   78.9067
Voksenuddannelse   37.4
—Medarbejderuddannelse   60.132 

(Før 2009: 60.13)
—Tekniske uddannelser i alm.   60.7
Væskebeholdere
—Byggeteknik   69.018
—Maskinteknik   62.4 

(Før 2011: 62.45)
Vådområder 
—Økologi   56.1 
—Se også enkelte emner, f.eks. 

fugleøkologi
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■ W
WAN (Wide Area Network)   62.382 

(Før 2010: 62.38)
Whiplash   61.6 
—Neurologi   61.641
Wide Area Network   62.382 

(Før 2010: 62.38)
World wide web   19.639
—Administration af adgang   65.87
—Netværk   62.382 

(Før 2010: 62.38)
www (World wide web)   19.639
—Administration af adgang   65.87
—Netværk   62.382 

(Før 2010: 62.38)

■ Ø
Ørestad 
—Fysisk planlægning   71.9563 
—Topografi   46.37

■ Å
Åndssvaghed   61.647 

(Før 2008: Klinisk psykologi 13.7)
—Særforsorg   38.78 

(Før 1995: 38.7)


