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Sökning i musikarkiv och notmanuskript i databasen Viola 
 
 
Notmanuskript och andra musikarkiv har katalogiserats i databasen Viola. 
(https://viola.linneanet.fi) 
 
De minsta musikarkiven har katalogiserats i sin helhet i Viola. Över innehåll i större arkiv finns det en 
arkivförteckning i PDF-format som har länkats till Viola. 
 
Praktiska sökmetoder bland arkivmaterial i Viola: 
 
Fritext 
 
Du kan hitta alla musikarkiv genom att i sökfältet i Viola ange arkistoaineisto  (arkivmaterial) och välja 
sökmetoden fritext. Du hittar arkiv som innehåller material av en viss person genom att lägga till 
personens namn i sökfältet, t.ex. toivo kuula arkistoaineisto. 
 
Ämnesord 
 
Alla arkiv som innehåller notmanuskript har märkts med ämnesordet sävellyskäsikirjoitukset 
(notmanuskript) ur ämnesordsregistret för musik. Du kan använda ämnesord genom att välja 
sökmetoden ämnesord eller vid fritextsökning i stället för ”arkivmaterial” om du endast är intresserad av 
arkiv som innehåller notmanuskript. I bläddringsindexet vid ämnesordssökning har notmanuskripten 
grupperats enligt ålder med ett århundrades noggrannhet. 
 
Arkiv som innehåller brev har märkts med ämnesordet kirjeet ur det allmänna ämnesordsregistret. Även 
andra ämnesord ur MUSA och YSA har vid behov använts för beskrivning av arkivens innehåll, t.ex. 
käsikirjoitukset (manuskript), konserttiohjelmat (konsertprogram), asiakirjat (handlingar), valokuvat 
(fotografier), muistelmat (memoarer), matkakertomukset (reseskildringar), päiväkirjat (dagböcker), 
runot (dikter). 
 
Söktermen nuottikirjat (notböcker), som inte hör till ämnesordsregistren, har använts för att beskriva 
inbundna häften till vilka musikstycken har kopierats manuellt. Denna sökterm kan endast användas för 
fritextsökning, inte för ämnesordssökning. 
 
Upphovsman 
 
Om fritextsökning inte ger några resultat kan du gärna kontrollera vilken namnform som används i Viola 
genom att välja sökmetoden upphovsman. Exempelvis ger fritextsökningen schlüter arkistoaineisto inga 
resultat. Med sökmetoden upphovsman och sökordet schlüter hittar du hänvisningen Schlüter, Lassi: 
katso Utsjoki, Lassi. Med sökmetoden fritext och sökorden utsjoki arkistoaineisto hittar du Lassi 
Utsjokis (före detta Schlüter) manuskript. 



  

 

 
 
Kommandosökning 
 
Du ser arkivens gränsår i Viola endast genom att i sökfältet ange 852h ms och välja sökmetoden 
kommandosökning. Gränsåren anges med den noggrannhet som det finns information om, t.ex. avser 
18uu 1800-talet och 197u 1970-talet. 
 


