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Oppdeling av en serie 
Serier kan ordnes som et flerbindsverk eller en serie. Hvis du ønsker å dele opp et flerbindsverk til en serie så kan du gjøre 

det. Dette er også fremgangsmåten for å skille ut manifestasjoner for andre typer sammenslåinger. 

Du bruker både Eksterne kilder, flytting i kurv og eventuelt flytting av eksemplarer for å få løst opp et verk. 

1. Søk opp verket f.eks. «Byens spor». 

 
2. Begynn med det bindet du vil flytte ut f.eks. Byens spor nr. 2. Gå inn på kontekstmenyen 

på manifestasjonen og velg Rediger manifestasjon. Ta kopi av ISBN. 

 
3. Gå til fanekortet Eksterne kilder og søk opp Byens spor nr. 2 ved ISBN. 
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4. Gå på kontekstmenyen og velg Rediger og importer. Her vil du få opp MARC-posten og 

har mulighet til å redigere den før du importerer den. Du må fjerne felt som gjør at den 

kjenner igjen verket du allerede har.  

Dette vil være felter som 020, 035 (015), 246 (240) her kan du noter et tall ved 

originaltittel (240/246) og 245 . Eksempel på en ferdig post til importering: 

 
Klikk deretter Importer. Klikk så på den grønne boksen som kommer opp eller søk opp 

verket etterpå. 

5. Bok nr. 2 ligger nå på eget verk. 
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6. Legg uttrykket i kurven. Du må gå på kontekstmenyen ved Uttrykket og velge Legg til i 

kurv. 

7. Gå så til Søk og søk opp det «gamle verket: Byens spor». Bruk gjerne Nylige søk. 

 
8. Legg deretter manifestasjonen for bok nr. 2 i kurven, bruk kontekstmenyen. 

9. Gå i kurven og flytt manifestasjonen til riktig Uttrykk: 
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10. Det nye verket du har bygget opp vil nå få riktig manifestasjon lagt på seg. 

 
11. Slett den manifestasjonen som ikke er i bruk, slik at alt ser bra ut. 

Deretter gjør du samme operasjon igjen for å flytte ut de resterende bindene på egne verk. 
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