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Forhistorie: Digitalt radioarkiv 

• NRK var eneste norske radiokanal 1933-
1981.

• Bevart 125.000 program/kutt fram til 
1981.  460.000 etter 1981.

• Digitalisert av NB > Digitalt Radioarkiv.

• Samarbeid med NRK startet i 2017 rundt 
etablering av  felles digitalt arkiv for 
folkemusikk.



Digitalt arkiv for folkemusikk

• Samarbeid mellom NB og 
NRK

• Pilotprosjekt basert på 
semantisk web

• Felles digitalt arkiv



Bakgrunn

• SIFT

• FIOL AV (AudioVisual) – spesialutviklet
katalogsystem for folkemusikk i lyd- og
videoform

• Nytt system vil være basert på ORIGO –
NRKs nye arkitektur for 
kringkastingsproduksjon og –arkivering



Mer bakgrunn

• FIOL brukes i dag av 13 folkemusikkarkiv i Norge

• Utviklet og driftet av Folkmusikens hus i Rättvik



Prosjektmål

• Lage et felles digitalt arkiv med omforent
registeringspraksis.

• Lage et system som i størst mulig grad er basert på åpen
kildekode og løsninger som potensielt sett kan brukes av
flere.

• Høste erfaring med implementering av semantisk web 
og Linked Open Data.



Utenfor prosjektmål

• Å utvikle et grensesnitt for ikke-lineær formidling til et 
allment publikum.

• Å tilby et ferdig katalogsystem til andre arkiv.

• Å realisere en felles database for alle norske
folkemusikkarkiv. 

• De to siste punktene ville kreve et eget mandat og egen
finansiering. Her må det dertil også tenkes inn 
kostnader for utrulling, support, etablering av felles
katalogiseringsstandard etc. 



Status for utvikling 

• Juli 2018: Betaversjon satt i drift og feiltestet. Alle 
metadata og lyd migrert over. Funksjonaliteten omfatter 
avspilling og redigering av lyd.

• Desember 2018: Andre versjon skal ferdigstilles og 
settes i drift. Utvidet versjon som omfatter avspilling og 
redigering av video.





Og nå over til Tone…



DEMO FOLKEMUSIKKARKIVET 22.10.2018

Et samarbeidsprosjekt mellom NRK og Nasjonalbiblioteket,

ved Richard Gjems (NB) og Tone Nøtvik Jakobsen (NRK)

06.12.2018 https://folkemusikk.kubeint.nrk.no/ 11



Datamigrering

06.12.2018 Skisse datamigrering 12

Jobbet med migrering fra 
3 databaser + lydfiler fra 2 
øvrige systemer



Forenklet klassemodell FMK
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Forenklet datamodell for 
folkemusikkopptak, 
basert på innspillinger 
med tilhørende spor. 
Arbeid med sesong, 
serie og sending gjenstår



Design søkeside juni 2018
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Ulike design for 
søkesiden har vært 
utarbeidet, her det 
endelige 
brukergrensesnittet



Mange forløpere og en rekke designforslag utprøvd
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Tidligere design 
forslag 1
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Tidligere design 
forslag 2



06.12.2018 UX-designer i arbeid - Mariana 17

Flere UX-designere 
vært involvert, her 
vår første designer 
Mariana Eggers i 
arbeid



06.12.2018 Dagens design, generelt navnesøk. Til venstre ulike filtreringer man kan gjøre for å begrense søket 18



06.12.2018 Detaljside spor 19

Detaljside for spor på et 
råopptak gjort av NRK
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Registrering av navn som tradisjonskilde



Kontrollerte lister – Sjanger, instrument, roller

06.12.2018
Nasjonalbiblioteket og NRK har i fellesskap utarbeidet nye kontrollerte lister, basert på FIOL og eksisterende 

arkivsystemer i NRK, samt andre eksisterende standarder 21



Kontrollerte lister – Sjanger, instrument, roller (forts)
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Nasjonalbiblioteket og NRK har i fellesskap utarbeidet nye kontrollerte lister, basert på FIOL og eksisterende 

arkivsystemer i NRK, samt andre eksisterende standarder 22



OG NÅ – DEMO
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https://folkemusikk.kubeint.nrk.no/search?q=[{"fritekst":"ingebj%C3%B8rg"},{"fritekst":"bratland"}]&sort=title:asc


TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Tone Nøtvik Jakobsen, NRK Richard Gjems, Nasjonalbiblioteket

tone.notvik.jakobsen@nrk.no richard.gjems@nb.no
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