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• Opplandsarkivet og 
Norsk senter for folkemusikk og 
folkedans startet et samarbeid i 2012

• Midler fra Norsk Kulturråd til å utrede
alternative programvareløsninger som kan
erstatte dagens fagsystem FIOL.

• NRK og Nasjonalbiblioteket utvikler et nytt
fagsystem for egne folkemusikksamlinger.





Opplandsarkivet 
og Norsk Senter 
for folkemusikk og 
folkedans, i 
samarbeid med 
KulturIT, søkte om 
støtte fra  
Riksarkivarens 
utviklingsmidler i 
2017.  



…og vi mottok 
støtte til 

prosjektet

Eksport av data fra Fiol- klargjøring til nytt fagsystem 

Eksport av data fra fagsystemet Fiol – klargjøring til nytt fagsystem



Organisering

Styringsgruppe:

Arne Julsrud Berg, Dir. Mjøsmuseet
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Øystein Rudi, Dir. Gudbrandsdalsmusea 

(Torveig Dahl, tidl. direktør)

Marit Stranden, Dir. Norsk senter 

for folkemusikk og folkedans
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Silje Cathrin Fylkesnes, 

Sekretariatsleder for Opplandsarkivet



Økonomisk 
ramme

Støtte fra Riksarkivarens 
utviklingsmidler:

350 000 kr

Opplandsarkivets sekretariat:

30 000 kr

Norsk senter for folkemusikk og 
folkedans:

20 000 kr

Egeninnsats fra arkivene og 
Opplandsarkivets sekretariat:

90 000 kr

Totalt en ramme på:

490 000 kr



Aktører

Opplandsarkivet avd. Valdres Folkemusikkarkiv, 
Valdresmusea

Opplandsarkivet avd. Folkemusikkarkivet for Sør-
og Midt-Gudbrandsdalen, Gudbrandsdalsmusea

Opplandsarkivet avd. 

Folkemusikkarkivet for 

Nord-Gudbrandsdalen, Gudbrandsdalsmusea

Opplandsarkivet  avd. Tradisjonsmusikkarkivet 
Mjøsmuseet, Mjøsmuseet

Norsk senter for folkemusikk og folkedans



Prosjektmål

• Utarbeide Pilot for å klargjøre, eksportere og lagre data fra FIOL, som 
etterhvert skal overføres til et nytt fagsystem.

• Skal ha stor overføringsverdi til andre folkemusikkarkiv og 
programutviklere i Norge.



Steg i prosjektet fram til nå

Sikring 

• Tekstbackup av alle databaser

• Kopiert databasebackuper til redundant lagringsløsning 
KulturIT

Kartlegging

• Databasestruktur FIOL sammen med Per Gudmundsson

• Innhenting av data fra Nasjonalbiblioteket/NRK

• Feltkartlegging og funksjonskartlegging FIOL AV.

Eksport til 
annet system

• Pilot på import av autoriteter (ie. instrument) til 
KulturNav fra tekstbackup. Gjennomført.

• Vask av autoriteter, 



Rådata fra FIOL



KulturNav - Metadatakvalitet og felles 
autoritetsregister

https://kulturnav.org/





Bruksområder
Oppslagsverk (www.digitaltmuseum.no)

Andre fagsystem



Forslag til «veien videre»

Avgjøre ansvar

• Etablere et redaksjonsansvar for lister i KulturNav.

Utvelgelse

• Avklare hvilke autoritetslister som er spesielt verdifulle og 
«brukbare» for andre folkemusikkarkiv og programvareutviklere

• Avklare hvilke organisasjoners data som skal benyttes

Eksport/Publisering

• Eksportere og sammenfatte lister fra flere databaser.

• Importere/vaske/bestemme ordning for publiserte lister i 
KulturNav.



Sist, men ikke minst .. vedlikehold

Redaksjon 
tar til følge, 

eller 
forkaster 

Publisering av nye 
data

Forslag til 
endring av 
autoriteter



Prosjektet er et ledd i å bedre digitale
utfordringer og infrastruktur ved
folkemusikkarkivene i Norge. 

Vi håper at det kan ha stor nasjonal
overføringsverdi, og være et bidrag til
arbeidet med å utvikle et nytt
fagsystem som erstatter Fiol.

Hvem som skal gjøre utviklingsarbeidet
er fremdeles uvisst, men vi håper på en
snarlig løsning

Takk for oss!


