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LoCloud for lydarkiv

• Bakgrunn: koordinering av privatarkivarbeid

• Ål bygdearkiv som pilot for LoCloud

• LoCloud-prosjekt i SAMDOK (2017)

• Den tekniske løsningen (Joachim Fugleberg)



Bakgrunn for prosjektet
- koordinering av privatarkivarbeidet

• Henvendelser fra institusjoner i Buskerud: digitalisering, lagring og 
tilgjengeliggjøring av lydmateriale – back-up og langtidslagring

• Ål bygdearkiv og Folkemusikksenteret i Buskerud

• Riksarkivet som nasjonal koordinator for privatarkivarbeid

• Uklar ansvars- og oppgavefordeling 



Ål bygdearkiv

• Pilot for LoCloud

• Lydsamlingene er digitalisert

• Redigert i Audicity

• Digitale filer lastet opp i LoCloud

• https://aalbygdearkiv.locloudhosting.
net/

https://aalbygdearkiv.locloudhosting.net/


LoCloud-prosjektet 2017

• Etablere nettverk for institusjoner som ønsker å bruke LoCloud

• Deltatt på arkivkonferansen for folkemusikkarkiv – i regi av Stiftinga for folkemusikk og 
folkedans

• Etablere prosedyrer og metodikk for bruk av LoCloud

• Samarbeid: Nasjonalbiblioteket og Stiftinga for folkemusikk og folkedans

• Videre arbeid  – innspill fra lydarkivinstitusjonene

• Arkivforbundet



Nettverksmøte 13. juni 2017
- i samarbeid med Nasjonalbiblioteket

• Nettverksmøte 13. juni i 
Riksarkivet

• Opphavsrett og 
åndsverkloven 

• LoCloud Collection



LoCloud og lydarkiv

• Vestfoldarkivet 

• «Folkemusikk fra Vestfold»

• Samisk arkiv

• Joik, taler mm



Veien videre

Helhetlig samfunnsdokumentasjon

Digitalisering av lydmateriale må prioriteres

Felles katalogsystem

Lagring/ digitalt depot / back-up-løsninger

Ansvarsfordeling: Arkivverket, Nasjonalbiblioteket og Kulturrådet

Stiftinga for folkemusikk og folkedans – koordinerende rolle

En egen utredning for folkemusikkarkivene/lydarkiv



Kontakt Vestfoldarkivet!





Om prosjektet

• Bygger på tidligere Europeana Local og 

Carare

• 3 årig prosjekt fra 1. mars 2013

• 32 partnere fra 26 land

• Riksarkivet tok over rollen som koordinator
fra Kulturrådet

• Riksarkivet har også levert innhold, fungert 

som testere og rådgivere



Mål

• Bygge opp infrastruktur for 

institusjoner i Europa

• Billigere tjenester

• Bedre metadatakvalitet

• Lokalt innhold i Europeana







LoCloud Collections

Basert på Omeka

Skyløsning

Katalog

Publiseringsløsning

Laget for domeneeksperter

Enkelt



LoCloud Collections









Priser

Gratis 500MB  0 

EUR

XS 2GB 

2 EUR

S 5GB

4 EUR

M 10GB

8 EUR

L 25GB

16 EUR

XL 50GB

24 EUR















https://aalbygdearkiv.locloudhosting.net

https://aalbygdearkiv.locloudhosting.net/


https://locloudhosting.net

https://locloudhosting.net/

