
Postbeskrivning Sida 1

POSTTYPNAMN FÄLTNAMN DATATYP FÄLTBESKRIVNING FRÄMMANDE NYCKEL

landskap SKAPAD DATE Datum för postens skapande (åååå-mm-dd).

INMATARE STRING Kort signum för inmataren (initialer). Saknas i en del poster.

BESTNAMN STRING

INSTKOD STRING Institutionskod. Skall alltid vara "RA".

BESTKOD STRING Arkisnummer för arkivet enligt Arkis 1. Prefixet "se/ra…" saknas alltså.

POSTNR1 INTEGER JA

FILMNR STRING Referens till så kallat mikrofilmnummer.

AR INTEGER Årtal för volymen, i intervallet 1532 – 1630.

VOLYM STRING Volymnummer (1 – 48), Saknas på ett fåtal ställen.

VOLYMDEL STRING

HAFTE STRING

OMRADE STRING

FNR1 STRING

FNR2 INTEGER

RAKENSKAP STRING "Räkenskap" betyder att häftet innehåller räkenskap.

ARLIG_RANT STRING "Årlig ränta" betyder att längd över årlig ränta finns.

TIONDELANG STRING "Tiondelängd" betyder att tiondelängd finns.

AVKORTNINGSLANGD STRING "Avkortningslängd" betyder att avkortningslängd finns.

OVISSA_PERSEDLAR STRING

SAKORE STRING "Saköre" betyder att saköreslängd finns.

DOMBOK STRING "Dombok" betyder att dombok finns. Ovanligt förekommande.

MANTALSREGISTER STRING "Mantalsregister" betyder att mantalsregister finns.

FORTAR_REGISTER STRING "Förtäringsregister" betyder att förtäringsregister finns.

LONINGSREGISTER STRING "Löningsregister" betyder att löningsregister finns.

ÄR 
PRIMÄRNYCKEL

Namnet på arkivet (landskapsnamnet/namnen ingår). Motsvarar fältet 
ARKIVNAMN i tabellen omr_reg och fältet ARKIV i tabellen soko_reg.

Löpnummer för respektive post. Varje inmatare hade olika sekvenser. 
Fältet är unikt i denna tabell.

A, B, C, D eller E. A och B vanligast. Användes när äldre volymer senare 
delats.

1-15 häften i respektive volym (numret är ibland utelämnat). Ett häfte är 
en räkenskap som bundits samman i en volym.

Normalt en kortare text som beskriver det geografiska område som 
räkenskapen avser.

Ett fögderinummer om 1-3 siffror (ibland utelämnat). I ett par fall osäkert 
och då följt av ett frågetecken.

Ett fögderinummer om 1-3 siffror. Används om flera fögderier omfattas. 
Endast ifyllt för ett fåtal poster.

"Ovissa persedlar" betyder att häftet innehåller uppgifter om ovissa 
persedlar.
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INVENTARIUM STRING "Inventarium" betyder att inventarium finns.

KUNGL_BREV STRING "Kungliga brev" betyder att kungliga brev finns.

KVITTENSER STRING "Kvittenser" betyder att kvittenser finns.

ANM STRING

KONSERVERINGSBEHOV STRING

REGISTER STRING

BUNTNING STRING

PAGIN STRING "JA" eller tomt. Anger om paginering helt eller delvis saknas i häftet.

PERGAMENTSOMSLAG STRING "JA" eller tomt. Anger om häftet har pergamentsomslag.

AVTAGET STRING

FRAGMNR STRING

CCMNR STRING

ADM_ANM STRING

SAKNAS STRING

MKNR STRING Referens till så kallat mikrokortnummer.

OVRADMANM STRING

omr_reg INSTKOD STRING Institutionskod. Skall alltid vara "RA".

Fältet innehåller ofta anmärkningar kring sådant innehåll som inte täcks 
av övriga fält, till exempel speciella och ovanliga längder. Kan också 
innehålla klarlägganden till fältet SAKNAS.

"JA", "AKUT" eller tomt. Anger om häftet är till exempel brand- eller 
fuktskadat.

"JA" eller tomt. Anger om så kallat sockenregister saknas i häftena med 
årlig ränta och tiondelängd.

"JA" eller tomt. Anger om aktomslag saknas eller behöver bytas ut eller 
om kartongen behöver lagas eller bytas ut.

"JA" eller tomt. Anger om pergamentsomslag har tagits av och förvaras 
separat. På aktomslagets insida anges ofta om pergamentsomslaget 
har avtagits.

Referens till MPO-databasen (Medeltida pergamentsomslag). Sparsamt 
förekommande (ett tusental förekomster), då MPO skapades efter att 
Landskapshandlingsregistret tillkom.

Referenser till de CCM-register (Catalogus Codicum Mutilorum) över 
pergamentsomslag som skapades i äldre tid. Ganska vanligt 
förekommande i fältet. Fältet utgör samtidigt referens till MPO-
databasen, då denna upptar både fragmentnummer och CCM-nummer.

Fältet för administrativa anmärkningar har använts för uppgifter om 
fysisk status och konserveringsbehov etc, i enlighet med en för 
ändamålet utvecklad tesaurie. Tesaurien utarbetades på Riksarkivet 
under 1990-talets senare hälft. Exempel på anmärking är: ”fukt/mögel”.

"JA" eller tomt. Ett "JA" indikerar att häftet i fråga saknas sedan 
inventeringar i äldre tid.

Anmärkningar kring handlingarnas fysiska skick. Ofta sådana uppgifter 
som inte täcktes av tidigare nämnda tesaurie (se fältet ADM_ANM).
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BESTKOD STRING Arkisnummer för arkivet enligt Arkis 1. Prefixet "se/ra…" saknas alltså.

ARKIVNAMN STRING Namnet på arkivet. Motsvarar fältet BESTNAMN i tabellen landskap.

OMRADE STRING

AR INTEGER Årtal för volymen, i intervallet 1532 – 1630.

VOLYM STRING Volymnummer (1 – 44).Saknas för ett fåtal poster.

HAFTE STRING

POSTNR1 INTEGER landskap.POSTNR1

POSTNR2 INTEGER

JA
ANM STRING

SKAPAD DATE Datum för postens skapande (åååå-mm-dd).

INMATARE STRING Kort signum för inmataren (initialer). Saknas i en del poster.

FNR1 STRING

FNR2 STRING

VOLYMDEL STRING

soko_reg ARKIV STRING Namnet på arkivet. Motsvarar fältet BESTNAMN i tabellen landskap. 
INSTKOD STRING Institutionskod. Skall alltid vara "RA".
BESTKOD STRING Arkisnummer för arkivet enligt Arkis 1. Prefixet "se/ra…" saknas alltså.

AR INTEGER Årtal för volymen, i intervallet 1533 – 1630
VOLYM STRING

Fältet innehåller uppgifter om enstaka områden och inte beskrivningar 
av flera geografiska områden, som fältet OMRADE i tabellen landskap 
(detta fält har i tabellen omr_reg sin motsvarighet i ett separat fält).

1-15 häften i resp volym. 1, 2 eller 3 vanligast. Ett häfte är en räkenskap 
som bundits samman i en volym. 

Löpnummer för respektive post. Varje inmatare hade olika sekvenser. 
Länkar posterna i tabellen omr_reg till posterna i tabellen landskap. Inte 
unika i denna tabell.

Löpnummer för respektive post. Varje inmatare hade olika sekvenser. Är 
unikt i denna tabell (omr_reg).

Fältet kan innehålla anmärkningar kring denna specifika 
områdeskoppling. Fältet är dock sparsamt ifyllt.

Normalt ett fögderinummer om 1-3 siffror. Ibland är fältet tomt (4747 
förekomster), och vid osäkerhet följs numret av ett frågetecken (8 
förekomster).

Ett fögderinummer om 1-3 siffror. Används bara ett fåtal gånger (498 
förekomster).

Normalt A, B, C, D eller E. A och B är vanligast. Användes när äldre 
volymer senare delades. Följande värden förekommer också: 1 (2 
förekomster), A1579 (3 förekomster, möjligen felskrivning)

Volymnummer. Förekommande nummer är 1 – 40, 42, 44, 111 (som 
kanske ska vara 11), samt 7½. Förekommer även i tabellerna landskap 
och omr_reg.
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VOLYMDEL STRING

HAFTE INTEGER

POSTNR1 INTEGER landskap.POSTNR1

POSTNR2 INTEGER

JA
SKAPAD DATE Datum för postens skapande (åååå-mm-dd).

INMATARE STRING Kort signum för inmataren (initialer). Saknas i en del poster.
ANM STRING

SOKORD STRING

omr_index SOKORD STRING Topografiska sökord JA

ANTAL INTEGER Antal förekomster

soko_index SOKORD STRING Sökbara sakord JA

ANTAL INTEGER Antal förekomster

Normalt A, B, C eller D. A och B är vanligast. Användes när äldre 
volymer senare delades. Värdet 1 förekommer en gång.

Skall vara 1-15 häften i resp volym (det finns även en förekomst 31). 1, 
2 eller 3 vanligast. Ett häfte är en räkenskap som bundits samman i en 
volym.

Löpnummer för respektive post. Varje inmatare hade olika sekvenser. 
Länkar posterna i tabellen soko_reg till posterna i tabellen landskap. Inte 
unika i denna tabell. 

Löpnummer för respektive post. Varje inmatare hade olika sekvenser. Är 
unikt i denna tabell (soko_reg).

Fältet var avsett att innehålla anmärkningar kring denna specifika 
områdeskoppling. Har inte använts.

Fältet innehåller sökord som endast baseras på värden i fältet ANM i 
tabellen landskap (så var det i varje fall tänkt). Varje begrepp som 
nämns i fältet ANM i tabellen landskap, har i tabellen soko_reg sin 
motsvarighet i en separat post med en normaliserad stavning.
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