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Frame enlargement from Len Lye’s Rainbow Dance (1936). Courtesy of the New Zealand Film Archive Ng! Kaitiaki O Ng!  Taonga Whiti!hua; the Len Lye Foundation; Govett-Brewster Art Gallery.

Kortfilmfestivalen  
The 36th Norwegian Short Film Festival

Grimstad 11. –16. juni 2013

• Ny, norsk kort- og dokumentarfilm i konkurranse om Gullstolen 2013

• GRIMSTAD SHORT FILM NOMINEE for the European Film Awards 2013

• Internasjonal kortfilm i konkurranse om Gullstolen 2013

• Pris for beste norske musikkvideo

• Len Lye retrospektiv

• Peter Kubelka presenterer The Metric Cinema

• Film på vei fra regionene

• Debatt om The Pirate Bay

• «Sørlandsrefseren» - film og debatt

• Deltakertreff, båtturer og konserter

www.kortfilmfestivalen.no

Bridge Technologies creates advanced systems for ensuring high-quality, profitable digital media 
service delivery in broadcast, cable, satellite, OTT and telecoms applications. 

Providing a sophisticated platform for converging digital media services, the company’s award-winning 
products and solutions include analysis, measurement, and monitoring systems, intelligent redundancy 
switching, and comprehensive analytics solutions for TV-Everywhere providers.  
 
The Bridge Technologies product range have been implemented by leading companies in the  
Norwegian Broadcast and telecommunications industries. 
 
 
 
For further information, please contact:  
Danmon Norge AS  -   sales@danmon.no -  tel.: 23 400 400 

www.bridgetech.tv

Complexity? It’s simple. 
It takes a lot of effort to make complex things easy to understand. It takes a lot to filter the information 
overload and focus on the really important data. 

Great QA for satellite, cable, broadcast, OTT and IPTV - all within the same highly efficient, productive  
monitoring and analysis environment. Our system do the hard work, to give you the clearest possible view 
of your network, and the most accurate calibrated status assessment - expressed in a way anyone can 
instantly understand.

VB288 OBJECTIVE QoE CONTENT EXTRACTOR
performs objective video and audio monitoring of  
MPEG-2, h.264/MPEG-4 and h.265/HEVC streams. 
The VB288 also offers a unique Remote Video Wall 
 capability for total system visibility.

Følg               på nett

Over 50 web-tv innslag fra IBC, NAB & LLB. 
Se       www.youtube.com/monitormagasin

Tekniske oppdateringer fra Monitor alle dager, året rundt www.monitormagasin.no

Følg oss også på

         www.facebook.com/MonitorNorge             www.twitter.com/monitormagasin 
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I dette nummeret
10 n KORRESPONDENT PÅ EGENHÅND
Teknologi gir muligheter for å rapportere raskt og effektivt fra alle  
steder på kloden.  Men for Malin Mendel Westberg er det viktigste å få 
fram det journalistiske innholdet.  Monitor har besøkt SVT sin korre-
spondent i  India.

16 n ACTIONKAMERAHELT PÅ PRØVE 
Vi har testet GoProHer3 Black Edition.  Vi oppsummerer hvordan de 
er å bruke med fjernstyring, feser, lyd og slomo.

20 n EVS OM DEN ANDRE SKJERMEN
Utviklingen i mediebruk har gjort at folk ser på TV, mobil og laptop 
samtidig.  EVS har en strategi for hvordan man kan sømsy teknologi 
foe å gi seerne hva de skal ha på alle skjermer. 

22 n Å FANGE LYD
I dette nummeret av Monitor starter vi en ny artikkelserie om mikro-
foner.  Ikke alle fotografer har dybdekunnskap om  lydopptak og vi 
prøver i denne artikkelserien å gi dybdekunnskap.

28 n NETTVERK FOR 4K
Sandefjord-firmaet Barnfind satser på å erorbre verdensmarkedet i løpet 
av 2014.  De lager CWDM/DWMDM løsninger som gjør at du kan 
route 4K innholdet ditt raskere og lettere enn før.  

30 n FOCUSMAKER STILLER SKARPT
Monitor tester forskjellige kamerarigger, i dette nummeret tar vi for oss 
FocusMaker og ser hva denne løsningen er god for.

32 n SEERNES REVISOR
Monitor har besøkt de skandinaviske TV-målingenes hjerte, selska-
pet MMS gjør undersøkelser av publikum sine seervaner i tilnærmet 
sanntid. 

35 n ISE 2014
Monitor har besøkt den fremste AV-messen i Europa, og vi bringer 
rapport fra ISE2014 i Amsterdam

38 n NYE ARBEIDMETODER FOR POSTPRODUKSJON
Post-produksjon åpner opp for nye måter å jobbe på og organisere  
arbeidet.  Vi går gjennom nye metoder for post-produksjon.

I hvert nummer
06 n LEDEREN

08 n PRODUKTNYHETER

38 n BRANSJENYTT

42 n GALLERIET

Malin Mendel Westberg, SVT må gjøre alt fra filmopptak til egne stand-up.

Gründerne i Sandefjord-firmaet Barnfind skal erobre verdensmarkedet i løpet av 2014.

GoPro Hero 3 er det viktigste actionkamera på markedet, vi tester det ut.

Teranex 3D Prosessor
€2975*

Teranex 2D Prosessor
€1495*

Konverter fl ere hundre videofi ler samtidig, 
med den ledende konverteren på markedet

Teranex er en standardkonverter som gir deg utrolig kvalitet! Du får 
konvertert mange fi ler samtidig med ekstremt høy kvalitet på de-interlacing, 
oppkonvertering, nedkonvertering, SD og HD- standarder, automatisk 
frekvens oppdagelse, støyreduksjon, justerbar skalering og aspect ratio 
konvertering. Alt dette får du med full tidskode og fl erkanals lyd. Samtidig 
får du også Teranex 3D-modellen som inkluderer 3D tokanals konvertering, 
3D-simulering og 3D-kamera riggjusteringsmuligheter!

Bruk hvor som helst

Med mulighet for å konvertere fra nesten hvilket som helst 
TV-format til et annet TV-format med høyest mulig kvalitet, 
har Teranex muligheten for å kunne brukes på forskjellige 
bruksområder i kringkasting og postproduksjonsanlegg. 

Med den innebygde Thunderbolt–porten, kan du klargjøre og konvertere 
innhold for bruk til videoopptak og avspilling! Teranex er den perfekte video 
konverteren, med standardkonverter og opptak/avspillingsverktøy i ett!

Flere koblingsmuligheter

Teranex er fullpakket med video- og audio-tilkoblinger 
som støtter de nyeste standardene som 3G-SDI og HDMI 
3D ramme pakking. Teranex støtter SDI, HDMI og analog 

komponentvideo, pluss ekstremt allsidig fl erkanals lyd. Den innebygde 
Thunderbolt-porten og RS-422 kontrollen gir deg kontroll over all mediafl yt 
og avspilling. Ethernet er også inkludert for ekstern konfi gurasjon.

Teranex kvalitet

Den avanserte SIMD-teknologien utviklet og patentert 
av Teranex gjør mulig øyeblikkelige beregninger med 
tusenvis av piksler samtidig i X, Y posisjoner og mellom 

bilderammer, slik at du får kraften til en ekte “imaging” superdatamaskin. 
Prosessering skjer innenfor bilderammen og mellom bilderammer, og alt 
skjer på samme tid, slik får du bedre de-interlacing, inter-frame interpole og 
støyreduksjon. Dette er grunnen til at Teranex konverterte fi ler er umulig å 
skille fra de opprinnelige masterfi lene.

Avanserte 3D-verktøy

Teranex 3D-modellen inkluderer kraftige 3D-prosessorer 
som lar deg konvertere til 3D uten å bryte bildekjeden! 
Du får full oppløsning på ditt dual stream 3D-format, 

i tillegg til bildefrekvenskonverteringer pluss dekoding og koding av 
3D-strømmer. Den nye patentsøkte Teranex 3D-simulatoren genererer 
automatisk 3D-signaler fra 2D-kilder! I tillegg kommer løsningen med en 
bilderamme fordreining og med justering for 3D-kamerarigger, slik at du 
kan sette opp dine egne 3D-bilder. På denne måten kan du bruke to enkle 
videokameraer og skape ekte 3D med disse!

Opp- og nedkonvertering
Teranex inkluderer multi- 
direction diagonale fi ltere slik at 
oppkonvertering unngår “jaggies”, 
noe som gjør at du får et stabilt bilde.

2

Lyd, tidskode og undertekster
Teranex støtter frame rate 
konvertering av multichannel 
audio samt har støtte for tidskode 
og VANC data.

7

De-Interlace 
Teranex kommer med proprietær 
og patentert PixelMotion 
de-interlacing algoritme for 
fantastisk bildekvalitet. 

1

Teranex 3D model shown

Justerbar skalering
Teranex inkluderer justerbar 
aspect ratio skalering. Løsningen 
støtter også custom aspect 
ratios, selv for bildeutsnitt du 
ønsker å reframe.

6

SD/HD Standardkonverter
Systemet standardkonverterer video 
ved hjelp av den kraftige SIMD 
prosessoren som kan analysere og 
kalkulere piksler bilde for bilde.

3

3D-prosessor
Teranex 3D-løsningen kommer 
med dual SDI kanaler som gir deg 
mulighet til å konvertere video, slik 
at det kan settes sammen for videre 
3D-konvertering. 

8

Cadence fjernes og oppdages
Automatisk fjernes cadence (3:2 
pulldown) selv når fi lmfi lene har 
blitt stykket opp og kommer med 
fl ash fi elds!

4

3D-simulator
Ta 2D fi lmfi ler direkte inn i 
en 3D live produksjon, eller 
konverter 2D innhold direkte 
inn i 3D med Teranex sin 
3D-simulator!

9

Støyreduksjon
Fjern uønsket støy med 
Teranex sitt prisvinnende 
støyfjerningsverkøy.

5

3D-kamera
3D-kameraløsningen for Teranex 
sitt 3D-oppsett gir deg mulighet 
til å synkronisere bilder og sette 
sammen høyre og venstre bilde 
for å skape 3D-innhold. 

10

*Prisene er eksklusive MVA Lær mer i dag på www.blackmagicdesign.com/no/teranex
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Teranex støtter frame rate 
konvertering av multichannel 
audio samt har støtte for tidskode 
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Teranex 3D model shown
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Teranex inkluderer justerbar 
aspect ratio skalering. Løsningen 
støtter også custom aspect 
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med dual SDI kanaler som gir deg 
mulighet til å konvertere video, slik 
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Ta 2D fi lmfi ler direkte inn i 
en 3D live produksjon, eller 
konverter 2D innhold direkte 
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TV i rykk og napp
Hvordan TV2 har håndtert OL-sendingene fra Sotsji er både en redak-
sjonell og teknologisk seier.   Det er all grunn til å gratulere og hedre de 
ansvarlige hos TV-kanalen for dette.  Likevel er det grunn til å undre 
om neste vinter-OL vill bli levert som fri direktesendt allmennkring-
kasting.  TV-mediet er i rask utvikling og omfatter nå langt mer enn  
tradisjonell, lineær kringkasting. Den nye teknologien gjør det mulig å se 
programmene når og hvor man vil, og nye tjenester og aktører utfordrer  
de etablerte kringkasterne. Utviklingen skjer så fort at reguleringen -  
politikken og lovverket - blir hengende etter. 

Britiske Ofcoms 2013-rapport viser blant annet at familier i  
Storbritannia igjen samles rundt TV-apparatet, men uten at de ser på 
samme TV-program. I stedet sitter mange i sofaen med smarttelefon 
eller medie-brett og holder på med andre ting mens TVen står på.  
Rapporten viser også at stadig flere har bare én TV, og at dobbelt så 
mange (24 %) har tilgang til mediebrett som året før.

Online video er i sterk vekst, og vil bli en dominerende mediekanal 
de neste årene. Den teknologiske utviklingen er rivende, og på kort tid 
har mobilkonsumet av video blitt en realitet å forholde seg til. Vi kan 
bare ane betydningen av at publikum tar i bruk connected tv og sier 
adjø til ”lineær” tv-seeing.

TV-kanalene sliter med kapasiteten, i forhold til å levere antall reklame-
seere som lovet til kunden.  Det er en ubalanse mellom tilbud av seere 
og etterspørselen etter dem. Utfordringen til nett-TV aktørene er at her 
er det rot i varelageret.  Store medieaktører har en mangel på varelager-

kontroll i nett-TV-visning. Visningsvolumet skal leveres så fort som 
mulig, noe som til tider gjør at den samme brukeren ser den samme 
filmen for mange ganger på rad over kort tid. Nett-TVs fortrinn er i 
den sammenheng evnen til frekvensstyring, men da reduseres samtidig  
evnen til å levere store visningsvolumene. Konklusjonen er at  
ingen av de kommersielle TV-mediene leverer hva de lover.   I en tid  
da mobilen er  medieteknologien med  
raskest vekst, er det grunn til å spørre 
om det er et misforhold mellom hva 
publikum etterspørr av visuelt inn-
hold og hva de får.  Det er iallefall 
et tankekors at en seer foran TV-
skjermen er verdt, over ti ganger 
så mye som en seer på nettbrettet.   
Faren er at det er prisen på TV-seeren 
som synker, det vil ikke gavne norsk  
innholdsproduksjon.

www.aja.com

Filbasert arbeidsflyt har aldri vært enklere.

Full kontroll av opptak, avspilling og oppsett 
med betjening fra frontpanel eller via 

nettverk og RS-422.

Frittstående eller fjernstyrt betjening
Ki Pro Rack har alle tilkoblinger du trenger 
som SDI, HDMI, AES, analog og støtte for 

embedded lyd, LTC inn/ut, RS-422 styring, 
GenLock, LAN m.m.

Enkel integrasjon Spar tid
Ta opp i rett i filformater klare for 

redigering i Apple ProRes eller Avid 
DNxHD, med lagring på robuste 

utskiftbare lagringsmedier.

Ki Pro Rack leverer opptak og avspillings funksjonaliteten i 
en kompakt 1U Rack størrelse med støtte for ALLE kvaliteter 
av Apple ProRes og Avid DNxHD filer, innebygget opp/ ned/ 
krysskonvertering og  avansert kontroll via nettverkstilkobling, 
gir Ki Pro Rack den fleksibiliteten du trenger.

Les mer på www.aja.com

10-04-13_HP_MonitorNorway_KiProRack_NO.indd   1 10/7/13   10:28 AM

AKTUELT BRANSJENYTT

ARRI har utnevnt Video 4 AS som norsk forhandler av deres nye 
TV- og dokumentarkamera – AMIRA.
– Vi er svært glad for å få muligheten til å jobbe med ARRI for å 
utvikle det norske markedet for dette spennende kamera, sier Lars 
Petter Ommundsen, daglig leder i Video 4. Dette var en av de store 
kameranyhetene på IBC-messen i høst og mange har ventet i spenning 
på at kamera skal bli tilgjengelig, fortsetter han.

ARRI AMIRA er et svært fleksibelt dokumentar-type kamera som 
kombinerer eksepsjonell bildekvalitet og kostnadseffektiv CFast 2.0 
arbeidsflyt med en ergonomisk design optimalisert for enkel en-
manns operasjon og lange opptak. Utformingen av AMIRA bygger på 
ARRIs lange erfaring med å bygge kamera med fokus på funksjonalitet 
og brukervennlig design. Kamera er robust og er bygget for å kunne 
starte opptak umiddelbart etter du har tatt det ut av baggen og satt 
det på skulderen. Det er et perfekt ”run and gun”-type kamera som 
har all den funksjonalitet en fotograf med erfaring fra tradisjonelle 
skulderkamera forventer. En innovativ ”multi” søker gjør det  livet 
enkelt for operatøren ved å kombinere en høyoppløselig OLED-
søker med en utbrettbar LCD monitor med live bilde og alle kamera 
funksjonene tilgjengelig – og det uten at kamera forlater skulderen.
AMIRA kamera har den samme bildesensor og eksepsjonelle 

Video 4 som forhandler av AMIRA kamera i Norge
bildekvalitet som ARRI ALEXA og gjør opptak i HD eller 2K 
oppløsning. Det har dynamisk vidde på mer en 14 stop, lavt støynivå, 
gode egenskaper i håndtering av høylys, naturlige farger, fantastiske 
hudtoner og ikke minst mulighet for opptak opp til 200fps for slow 
motion. Den innebygde kamera grading med forhåndsinnstilte 3D 
LUTer muliggjør en rask og kostnadseffektiv arbeidsflyt med opptak 
i Rec 709 eller Log C i ProRes LT, 422, 422HQ eller 444 kodek.

-AMIRA er svært fleksibelt og perfekt for produksjon av dokumentar, 
TV-serier samt promo og reklame. ARRI kvaliteten, 35mm estetikk og 
en kostnadseffektiv arbeidsflyt med innebygget grading gjør kamera 
til en spennende utfordrer i dette markedet”avslutter Ommundsen.

Som del av avtalen overtar Video 4 også som forhandler av ARRI 
sine Master Prime og Alura linser samt deres populære serie med 
kameratilbehør med rigger,  mattebokser og følgefokus. n
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AKTUELT PRODUKTNYHETER

Sandefjord-baserte Barnfind har tatt fram en spennende plattform 
basert på universelle SFP (Small Form Factor Pluggable) enheter i 
et utvalg av 1RU rammer. Ved å bruke riktig SFP kan den kompakte 
plattformen BarnOne brukes til ruting, formatkonvertering, optisk 
fibertransport og multipleksing. Dette betyr at samme ramme kan 
brukes til mange forskjellige applikasjoner og enkelt rekonfigureres 
ved å bytte SFP’er.

Kjernen i BarnOne er en 32 x 32 matrise som kan rute og duplisere 
enhver inngang til utgang - uansett om det er elektrisk eller optisk. 
Alle BNC og SFP porter kan også være inn- eller utgang. Du kan også 
benytte tredjeparts SFP’er dersom de støtter MSA-standarden. I prak-
sis betyr det at det er funksjonaliteten i SFP’en som avgjør hva du kan 
gjøre med en BarnOne. Stikkord er RS-422, Ethernet, HDMI, IP/ASI, 
HD-SDI, CWDM med flere.

Pris: Kontakt forhandler for demo og pris
Distributør: Danmon Norge, www.danmon.no 

Barnfind Technologies 
BarnOne

AJ-PX270 er skreddersydd økende bruk av sanntid-streaming og  
freelance nyhetssanking. Videokameraet legger til rette for trådløs  
deling av opptak via LAN. Til høsten kommer applikasjonen som  
støtter 3G/4G/LTE.

Integrert AVC-ULTRA gir mulighet for et bredt spekter av  
opptaks-bitrater. Med AVC-Intra100 og AVC-LongG kan opptak  
gjøres i 1920x1080-, 10bit-, 4:2:2 kringkastingskvalitet. To innebygde 
microP2-slot legger til rette for kostnadseffektiv drift og simultane 
opptak.

– AJ-PX270 effektiviserer både produksjon og deling av video- 
innhold. Opptak har kortere vei til publisering, som er viktig for  
kringkastingsmiljø med live-sendinger, sier Rob Tarrant, europeisk 
produktsjef i Panasonic.

Pris:  5840,- Euro
Distributør :  Panasonic Norge, www.pro-av.panasonic.net

Panasonic lanserer kamera 
klar for sky-integrasjon Ikegami HDK-97ARRI kamera

HDK-97ARRI er et produksjonskamera av kringkastingstypen med 
digital cinema karakteristikk. Dette Unicam-HD kameraet er basert på 
ARRIs Super 35mm CMOS sensor og har PL-mount. Det gir deg film-
look med svært naturlig fargegjengivelse, intense farger, eksepsjonell 
dynamikk, stor detaljrikdom og liten dybdefokus. 

HDK-97ARRI er derfor ideell for bruk i drama flerkameraproduks-
joner, og gir deg alle filmkameraets bildemessige karakteristikker kom-
binert med kringkastingskameraets produksjonsmessige fordeler.

Pris: Kontakt distributør
Distributør: Danmon Norge, www.danmon.no

Panasonics nye projektorserie EZ770  kommer med modellene  
PT-EZ770Z, PT-EW730Z og PT-EX800Z. Lysstyrke fra 6 500 til 7 500 
lumens sikrer skarpe bilder i lyse miljøer med oppløsning på WUXGA 
(1920x1200), WXGA (1280x800) og XGA (1024x768). Til tross 
for høy lysstyrke holdes strømforbruket lavt med Eco Management- 
funksjonen. Alle modellene er kompakte og enkle å håndtere.

Objektivet kan skiftes ved behov, og sammen med Panasonic  
Daylight View Basic sikres enkel og fleksibel installasjon med en  
integrert lyssensor som registrerer lysstyrken i rommet og justerer  
bildet automatisk. Serien leverer høy bildekvalitet og kontrast- 
forhold på opptil 5000:1. Alle modeller kan kjøpes med eller  
uten standardobjektiv.

EZ770-serien byr på mer enn høy bildekvalitet og enkel håndtering og
vedlikehold. Projektorene har innebygd Digital Link som baserer  
seg på HDBaseT-teknologi. Dette er en enkel LAN-kabelløsning som 
gir brukerne mulighet til å overføre bilder, lyd og kontrollsignaler  
til projektoren fra en avstand på opptil 100m – både i HDMI og Full
HD-video. EZ770-serien er også kompatibel med Panasonics Digital
Interface Box, ET- YFB100G, og kan styres med medfølgende  
fjernkontroll.

Den nye serien er kompatibel med AV-kontrollsystemer som 
Crestron Digital Media 8G+, Extron s XTP Systems og AMX Enova 
DVX. I tillegg er det mulig å fjernstyre projektorene via nettverk ved 
hjelp av funksjoner som Multi Monitoring og Control Software.

Pris:  Ikke oppgitt
Distributør: Panasonic Norge AS, www.business.panasonic.no 

Ny projektor

Cloud TV gjør TV seeropplevelsen mer global ved å tilby hundrevis  
av kanaler direkte på TV`n uten bokser og abonnement. Den har  
lokale, nasjonale, internasjonale kanaler og spesielle kanaler for ulike 
områder. For enkelt å navigere mellom disse kanalene er delt opp i 
ulike sjangere og popularitet.

Å flytte sbilder og filmer mellom datamaskiner, mobiler og nett-
brett har blitt en vane takket være skytjeneste Dropbox. Med Cloud  
Explorer tar Philips Smart TV fleksibilitet ett skritt videre. Nå blir  
også Smart TV, et nettskyvindu der du kan ha tilgang til egne bilder 
og videoer gjennom appen Cloud Exlorer på Smart TV-plattformen.

I tillegg kommer TV-skjermen med egen Spotify tilgang.  Spotify  
vil være tilgjengelig i modeller som 6xx8, 7108, 8008 og 9708.   
Philips Smart TV (2013 modell år). Cloud TV og Cloud Explorer 
er tilgjengelig i det hele Philips Smart TV produktrekken fra 2012 
og 2013

Pris:  Ikke oppgitt
Distributør:  TP Vision, www.tpvision.com

CLOUD TV 

Kaleido-MX er en ny liten multiviewer som kan konfigureres med inntil  
48 innganger, 4 utganger og 128 audio-kanaler. Med sin avanserte  
skaleringsteknologi gir Kaleido-MX deg den beste bildekvaliteten  
- samme som high-end produktene fra Miranda. Den har full fleksi-
bilitet i layout slik at du kan vise enhver kilde hvor som helst - uten 
begrensninger i båndbredde. 

Kaleido-MX har meget lavt strømforbruk i en kompakt og lettkjølt 
ramme. Det gjør at multivieweren utvikler lite varme og er stillegående. 

Den kommer med ”hot swappable” moduler og strømforsyning for 
robust ytelse i selv de tøffeste produksjonsmiljøer.

Den støtter 3 Gbps signalformater og har simultane HDMI og SDI 
utganger i full 1080p50 oppløsning på inntil fire multiviewer skjermer. 

Pris: Kontakt distributør
Distributør: Danmon Norge, www.danmon.no

Miranda Kaleido-MX multiviewer
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Hun har et stativ man ikke kan panorere med. Hun er usikker på hvilket kamera hun har brukt. Hun har bare 

tre apper på iPhonen sin, og hun avskyr teknololgi. Likevel har hun fått avgårde hvert eneste innslag på åtte 

år, og SVT vil stadig ha mer. Møt Malin Mendel Westberg, SVTs korrespondent i India.

Tekst: Alfred Skogberg

PORTRETT    VIDEOREPORTER

Malin Mendel Westberg

Korrespondenten som  
hater teknologi

SVTs India-korrespondent Malin Mendel Westberg for 
stadig mer å gjøre for kanalen. ”Etterspørselen stiger 
som befolkningskurven,” sier hun. Desember 2012, Goa, India. 

Sveriges Radio ringer og vek-
ker Malin Mendel Westberg 
klokken fem om morgenen. SRs 

korrespondent Nils Horner har ikke fått visum 
til landet. Kan Malin tenke seg å rapportere for 
Ekot om gruppevoldtekten i Delhi? 

Egentlig skulle hun hatt fri. Det var like før 
jul og Malin hadde nettopp kommet tilbake 
etter noen hektiske arbeidsdager i Delhi. Den 
dagen hun reiste hadde hun blitt angrepet av 
villhunder. Hun forsvarte seg med et ødelagt 
lysrør, men kom til å skjære opp leggen med 
glasset. Hundene været blod og det endte i 
kaos. Hun klarte å komme seg til et sykehus og 
fikk tatt stivkrampesprøyte. Såret ble sydd uten 
bedøvelse. Nettopp da ringte SVT og fortalte 
at det hadde braket løs i Delhi. Hun måtte reise 
dit og rapportere om gruppevoldtekten av en 
ung legestudent. Så Malin forlater sykehuset, 
henter kamerautstyr, stativ, mikrofoner og 
drar. På plass i Delhi med tusener av opprørte 
indere lager hun et opptak der hun rapporterer 
foran kameraet. Da begynner politiet å bruke 
tåregass. Malin fekter med vesken. Det blir 
god TV. Men såret blir infisert siden hun ikke 
holder seg i ro. Og nå er klokken altså fem om 
morgenen, og Sveriges Radio lurer på om hun 
kan steppe inn for Nils Horner og rapportere 
via over telefon. 

Malin takker ja og vanskelighetene begyn-
ner. Telefonen faller i gulvet. Den skrur seg 
av gang på gang. Dessuten skal SVT ha en 
reportasje i løpet av kort tid. Mannen hennes, 
forfatter Stephan Mendel-Enk har også en 
deadline, og er ikke begeistret for at Malin 
tar på seg flere oppdrag. De fyrer seg opp og 
det ender med at en opprørt Malin tar med 
seg barna til et svømmebasseng, slik at hun 
kan sende direkte fra baksetet i en bil med sin 
tidvis sviktende mobil. 

Førtifem grader og avstengte vifter
Sendingen går bra, og etterpå spør Malin om 
en venninne kan passe barna i noen timer, slik 
at hun kan kaste seg i vei til regionhovedstaden 
Panjin for å gjøre intervjuer om de lokale 
reaksjonene på voldtekten i Delhi. Men i alt 
stresset har hun glemt kamerabatteriet og må 
reise hele veien hjem igjen for å hente det. 
Det begynner å mørkne før hun har gjort 
ferdig intervjuene og kommet seg hjem for å 
redigere. Når hun skal legge på kommentarer, 
har hun ingen bås, men sitter med et tykt 
pledd over seg. Som demping bruker hun 
et par truser over hodet, og øynene titter ut 
der beina skal være. Det er 45 grader ute. Alle 
vifter er avstengt, og hun prøver å få barna til 

å være stille i fem minutter mens hun snakker 
inn i mikrofonen. Middagen er sen og barna 
er i oppløsningstilstand. Datteren roper og 
skriker, og når Malin flyr opp for å kjefte, river 
hun med seg datamaskinen så den faller i gulvet 
og alt går offline. USB-pinnen bøyer seg.

Malin fortviler, men plukker opp USB-
pinnen og klarer å rette den ut. Hun får 
den inn i datamaskinen. Den virker, men 
mikrofonuttaket er fullstendig ødelagt. Hun 
blir nødt til å snakke inn i kameraet, og til slutt 
får hun innslaget avgårde. Da ringer Aktuellt og 
vil at hun skal sende direkte til 21-sendingen 
i Sverige. De må koble seg opp via satelitt, 
men den eneste delstaten som ikke kan sende 
direkte er den Malin befinner seg i. De blir 
i stedet enige om å lage et intervjuopptak. 
Malin skal finne et egnet sted, og så kobler 
SVT henne opp mot studioet via Internett.  
 –  Jeg skjønte at det ikke kom til å fungere  
med 3G-sticken min, sier hun.

Hun kaster seg i stedet i en taxi og drar til en 
venninne som har rask nettilkobling; samme 
person som tidligere på dagen har passet barna 
hennes. Hun ankommer midt i leggetiden for 
venninnens barn.

– Kan jeg få sende live fra hagen din?  
spør Malin.

På dette tidspunktet er Malin sliten, men 
fortsatt gjenstår mer enn hun aner. De neste 
fem minuttene skal hun være klar, nærværende 
og forklare situasjonen for seerne. Hun 
må memorere noen spørsmål, forberede 
innspillingsstedet, redigere materialet og 
sende det. Dessuten må hun krølle håret og 
sminke seg. Hun går ut i hagen, men nå har det 
blitt mørkt. Hun har bare en bitteliten lampe, 
og stiller seg derfor inntil en av utelampene. 
Hun har begynt å sette opp utstyret når 
venninnen kommer ut. 

 –  Du vet at du står ved siden av maur-
lampen, ikke sant? sier venninnen. 

Da ser Malin hissige, røde kjempemaur 
som har søkt mot lyset og kravler på lampen. 

Det vises tydelig i bildet, men nå er det på 
tide å filme. Malin børster maurene vekk. 
 – Jeg tenkte bare: Nå kjører vi før de kommer 
tilbake!

Brudd på nettilkoblingen
Når hun har redigert materialet ferdig og er 
klar til å sende det over til Sverige, begynner 
venninnens bredbånd å krangle. Det går ikke 
lenge før oppkoblingen brytes. Redaktøren 
ringer og lurer på når materialet kommer. Da 
har hun prøvd å sende klippet i en time. 

– Jeg tenkte at jeg fikk klippe en kortere 
versjon og sende den parallelt, men det var 
helt umulig. 

Stresset øker. Malin fjerner den første 
versjonen som ikke ble overført. Hun prøver 
igjen. Så venter hun. Og venter. To timer 
passerer. Tre. Redaktøren ringer flere ganger, 
og panikken er til å ta og føle på. Endelig ringer 
redaktøren og forteller at materialet er mottatt. 
 – Det gikk! Jeg var så glad, sier Malin.

Men hun er langt hjemmefra og det er nå 
midt på natten. Før venninnen gikk og la seg, 
ville hun låse døren, så Malin får låne noen 
aviser mens hun venter i hagen på at taxien 
skal komme. Etter noe som føles som en 
evighet, kommer taxien for å hente henne. 
Men hun kommer ikke ut. Venninnen har 
også låst sin enorme port, og øverst er det 
skarpe spisser. Å vekke venninnen er ikke 
noe alternativ. Med bandasje rundt beinet, 
lang kjole, stativ og vesker klatrer Malin over 
gjerdet til taxisjåførens store forbauselse. 
 – Da jeg kom hjem vurderte jeg sterkt å bytte 
levebrød. Det var for mye, minnes Malin med 
et smil.

Fra Tjörn til Lahore
Malin Mendel Westberg er født på Tjörn på 
vestkysten. Da hun var ni år gammel flyttet 
familien Lahore i Pakistan fordi faren hennes 
jobbet for Volvo. Det var jul, men ingenting 
var som i Sverige. Malin husker fargene, 
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smykkene, duftene, maten og søsterens  
nisselue. 
– Søsteren min var blond og hatet å bli klappet 
på hodet, så hun tok aldri av seg nisseluen, selv 
om det var over 40 grader og svetten silte. 

Fremfor alt likte Malin den pakistanske 
maten. Faren hennes var glad i mat, og Malin 
var ofte med ham ut på restaurant. Han hadde 
tidligere reist til Angola, Kina og flere andre 
land, og Malin var fascinert av alt han kunne 
fortelle. Men så fikk familien magesyke. 
Malins mor veide bare 45 kilo. Både Malin og 
søsteren hennes ble så syke at de sluttet å vokse 
og måtte reise hjem, men faren ble værende 
en stund til.
 – Det var en del å ta av på ham, så han var glad 
for bendelormen.

I årene som fulgte pløyde hun gjennom 
mengder av National Geographic. Hun ville 
reise rundt og oppdage verden som den 
svenske geografen og oppdagelsesreisende 
Sven Hedin. Journalistyrket lokket, men når 
det var tid for universitetsstuder, kom hun ikke 
inn på journalisthøyskolen og begynte i stedet 
på internasjonale studier. Eksamensarbeidet 
handlet om India, etter at Malin fikk et SIDA-
stipend (tilsvarende norske NORAD) som 
gjorde at hun kunne reise dit og intervjue. Hun 
tok med seg et kamera og lagde en reportasje. 
Hun hadde havnet på rett hylle.

Langsiktige interesser
Da Malin kom tilbake til India i 2005, møtte 
hun en mer langsiktige interesser fra SVTs 
side. India begynte å bli en storspiller på den 
globale scenen, og SVT ville at Malin skulle 
følge med på landets utvikling. 

På dette tidspunktet hadde Malin skaffet 
seg kontakter. Hun hadde lært seg å navigere 
i og forstå samfunnet. Hun snakket litt hindi 
og syntes det var en takknemlig jobb å filme 
i India.

– Det er så mange farger overalt. Folk er 

herlige og varme, så det var lett å lage god TV. 
Det føles som om jeg kan fortsette å utforske 
India hele livet, sier hun og forsyner seg med 
en munnfull krydret ris.

I 2005 lagde Malin fem SVT-reportasjer  
på seks måneder. I løpet av seks måneder i 
2012-2013 har hun laget 25 reportasjer. 

 – Etterspørselen har steget som befolk-
ningskurven, sier hun.

Vinter i Goa
Vi sitter på restaurant Shanti Softcorner på 
Södermalm i Stockholm, der lunsjgjester 
kan spise spesialitet fra ulike deler av India.  
Maten er på ingen måte forsvensket og duften 
av malt ingefær, revet kokosnøtt og fersk 
koriander er påtagelig. 

Malin forteller at når vinteren nærmer 
seg, tar hun med seg familien og flytter til en 
liten by i Goa. Der bor de i vinterhalvåret.  
De byen de bor i går barna på internasjonal 
skole. Om sommeren herjer monsunen, og 
det kan regne i ukesvis. Da reiser familien 
hjem til Sverige, der barna går på en liten, 
jødisk skole i Stockholm. De er nå 8 og 11 år 
og det er ikke noe problem å ha dem med seg. 

 – De har levd slik hele livet og synes det 
er morsomt. Både å reise og å komme hjem, 
sier Malin, samtidig som noen på restauranten 
setter på indisk popmusikk.

At den svenske skolen har plass til barna, er 
ingen selvfølge, men hittil har Malin kunnet 
ta familien med seg til India. Siden mannen 
hennes er forfatter, kan han skrive der han 
befinner seg, og i løpet av kort tid slipper 
han en bok om den jødiske befolkningen  
i Bombay.

Rask teknologiutvikling
Mye har skjedd på videofeltet siden Malins 
første reportasje. I begynnelsen filmet 
hun med mini-DV-kameraet Sony PD100.  
 – Jeg elsket det kameraet. Det var lite, hendig 

og tok opp på kassettbånd. Jeg liker konkrete 
ting som jeg kan gi navn og arkivere.

Malin sier selv at hun ellers er uinteressert i 
teknologi og kamerateknikk. Hun kan det hun 
må kunne, men har ikke hatt noen interesse av 
å lære seg alt fra bunnen av. Til lyd bruker hun 
for det meste myggmikrofoner fra Sennheiser.
– De fungerer som bare dét. Man skrur dem 
på, og alt virker. 

Av og til bruker hun en enklere batteridrevet 
lampe, men det gjelder å ta ut batteriet, for 
ellers kan den fort skru seg på i vesken med 
potensiell fare for brann. Malins styrke er for 
øvrig å regissere og gjøre det enkelt for seg selv.

 – Jeg liker å få mennesker til å slappe av, å 
regissere hvor de skal stå i bildet og hva de skal 
gjøre. Da kan jeg ikke holde på med blender 
og lukker, men kjører på autoinnstillinger. 
Ellers prøver jeg å holde meg til å filme om 
formiddagene og ettermiddagene, når lyset er 
vakkert. På den måten trenger jeg ikke å tenke 
like mye på teknikken. 

Malin sier at det var mer akseptert at 
videokvaliteten ikke var perfekt før i tiden. 
Nå er folk vant til vakre bilder fra DSLR-
kameraer. Kravene har blitt høyere. Etter 
PD100-kameraet hadde Malin et Canon XA1.

 – Eller var det et XA 10? Jeg husker 
ikke. Skjønner du hvor uinteressert jeg er i 
teknologi, spør hun lattermildt.

Canon-kameraet hadde hun i et par år, men 
de siste månedene virket ikke lydavspillingen. 
Malin kunne se lydnivåene, men hørte 
ingenting i hodetelefonene. 

 – Når mikrofonen begynte å svikte i tillegg, 
gikk det på nervene løs.

På to uker skulle hun lage fem reportasjer. 
Hun hadde ikke et sekund til overs til å få sett 
på kameraet, og ble nødt til å kjøre i vei og 
håpe på det beste. For å være sikker på at lyden 
holdt, stilte hun under noen av opptakene 
hovedpersonene samme spørsmål flere ganger.  
 – Dessuten lagde jeg sikkert tretti 
reportasjeinnslag foran kamera for at noen av 
dem skulle fungere. Forstår du hvor vanskelig 
jeg gjør det for meg selv?

Nå har Malin testet en Panasonic P2, 
et kamera hun ikke er helt fornøyd med. 
Programmet Gokväll skulle lage et portrett 
av korrespondenter, og en fotograf skulle 
vise Malins hverdag. Han filmet med et 
P2 og lastet det over på datamaskinen.  
 – Men når jeg senere får opp materialet, ser 
jeg at det er 1000 klipp. Jeg som liker lange 
sekvenser jeg kan skrolle i. 

Innslag på tross av teknologien
Malins jobber helst analogt, ikke digitalt, 

sier hun. Og hun elsker som sagt kassettbånd. De 
kan ikke forsvinne på samme måte som en datafil.  
– Barna mine lurer på hvorfor jeg har en iPhone. Jeg bruker bare tre 
apper. I årevis hadde jeg en indisk knappetelefon med latinske-,  
hindi- og tamilbokstaver på tastene. Den kostet bare 100 rupier og 
fungerte perfekt i mange år!

Telefonen hadde radio, SMS og gikk fint å ringe med. Mer ville  
ikke Malin håndtere. Enkelhet er hennes ledestjerne. Teknologien  
får løse seg selv. 

– På en eller annen måte blir det alltid et innslag. På tross av 
teknologien. Ikke takket være, sier hun.

Aller helst ønsker hun seg en teknologiassistent. En som kunne fikset 
en Skype-konto og fått bilde på DVD-en. For når Malin setter inn en 
plate, blir TV-en bare blå. 

 – Jeg får ikke frem noenting. Merkelig nok er mannen min enda verre 
på teknologi enn meg, sier hun.

For hjemme er det Malin som må skru, koble sammen ting og kjøre 
bil. Hun sier at mannen hennes ikke kan skjære opp en agurk.

 – Han var blind da han var 3-5 år. Vår teori er at motorikken utvikles 
i den perioden, og at det er derfor han er som han er.

Heldigvis viser hennes 11-årige sønn en lovende interesse for 
teknologi. 

 – Han blir en klippe. Han elsker å være med og filme og bære stativet. 
Han har et godt blikk for bilder, sier Malin og ber om en doggybag  
til resten av maten.

Skranglete stativ
Malins motvilja mot avansert utstyr blir enda tydeligere når hun forteller 

Om Malin Mendel Westberg
Født: 5. juni 1972.
Familie: To barn på 11 og 7 år. Gift med forfatter  
Stephan Mendel-Enk.
Aktuell med: Reportasjeboken Bombay Take away. Diverse 
utenriksreportasjer i SVT.
Motto: Ikke gi opp. 
Styrker/svakheter: Jeg gir meg ikke. Det skal gå. Samtidig  
er jeg utålmodig og synes det er vanskelig med teknologi.
Fremtidsdrømmer: Jeg er overlykkelig hvis jeg får fortsette  
å være i India og filme og skrive bøker. 
Besatt av: Akkurat nå er det fiskeretter fra Goa.

– På et eller annet vis blir det et innslag. 
Til tross for teknologien, ikke takket være, 
sier Malin Mendel Westberg.
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Interfoto har utleie og salg av LED lyspaneler fra

Lupoled 1120 DMX Dual-Color gjør 
det mulig å tilpasse lysstyrke og 
fargetemperatur til enhver situasjon.

Den er den mest avanserte løsningen 
for foto, video og TV. Med Color 
Rendering Index på over 94 unngås 
grønt lysskjær, og lyset er stabilt og 
avgir lite varme ved bruk. 

• Fargetemperatur: 3200-5600 kelvin 

• Lysutbytte: Tilsvarende 650 watt

• Strømforbruk: 38 watt

• Strømforsyning: Batteri / AC-adapter

• Levetid: 50.000 timer

• Integrert filterholder

Lupoled 
1120 DMX Dual-Color

interfoto.no

at hun i en årrekke brukte et lettvektsstativ 
som gjorde det umulig å panorere, for da 
ristet bildene og stativet kunne knekke 
sammen. Samtidig får hennes åpenbaring som 
alenearbeidende, blond og blåøyd kvinne med 
relativt enkelt videoutstyr fordeler på en måte 
som ikke ville ha skjedd i Sverige. 

Malin forteller om den gangen hun skulle 
dekke verdens største våpenmesse i Bangalore. 
Det var en mulighet for at det svenske JAS-
flyet skulle selges til India, og SVT ville ha  
en reportasje. 

 – India har flest TV-kanaler i verden, og 
det var hundrevis av TV-fotografer på stedet, 
forteller hun. 

Kamerakvinne blant menn 
Stativene er høye og maksimalt hevet. 

Lydmenn styrer sine mikrofonbommer og 
mennene dominerer totalt. Så kommer Malin. 
Kvinne, blond og blåøyd. Med et skranglete 
stativ.

 – Hva gjør hun her, ser de ut til å tenke. 
Men at jeg er der, er så spektakulært at jeg 
får komme helt forrerst. De tenker vel at der 
kommer en liten, blond kvinne med kamera; 
hvordan skal det gå? Vi får hjelpe henne.

Og hittil har det gått utmerket. Sist hun 
var med på en kjempedemonstrasjon, 
åpenbarte det seg en stor sikh fra Punjab 
med turban. ”You need help madame?”. 
 – Han bar stativet hele dagen. Jeg lurte på om 
han var en galning som ville ha meg med hjem.

Men etter å ha fulgt Malin rundt hele 
dagen, fikk hun e-postadressen hans, og 
sikhen sa: "Vi får se om vi rekker å sees igjen".  

 – Det var så kult. Jeg visste ikke hvordan jeg 
skulle takke ham, for han var ikke en fattig 
mann man kunne stikke til noen kroner.

Kameraveske har hun heller ikke. Hun 
bruker en trillekoffert beregnet på flyreiser.

 – Jeg får mange blikk når jeg kommer 
rullende med utstyret mitt.

Det løser seg alltid. Omtrent slik kan man 
beskrive Malins motto, for uansett hvor 
vanskelige situasjoner hun havner i, går det 
alltid bra til slutt. Jeg spør om hun noen gang 
har vært redd. Har det aldri vært virkelig farlig? 

 – Nei. Det er ofte på hengende håret, men 
så langt har det alltid fungert.

Maten er inngangsport
Malin merker at utseendet hennes påvirker 
dem hun møter. Å være enslig kvinne fra 
Sverige, filme og bevege seg fritt og selvstendig, 
er eksotisk i mange inderes øyne. Det kan også 
skape distanse. Derfor er det viktig at hun viser 
at hun er menneskelig. Å begynne samtalen 
med å snakke om mat og egne barn gjør henne 
normal. Det får intervjupersonene til å slappe 
av, og dermed er man i gang. 

 – Maten er helt avgjørende for mine 
reportasjer. Uansett om jeg møter en 
minister med høy status eller en tilfeldig 
forbipasserende på fortauet, må de alle spise. 
Og alle har meninger om mat. Da kan man få 
kontakt med hverandre og så baller det på seg.

For å komme med et eksempel,
forteller Malin   om en kvinnelig rektor 

hun ville intervjue. Etter de mye omtalte 
gruppevoldtektene hadde rektoren forbudt 
jentene på skolen å gå i olabukser. Dette ble 
hun kritisert for, og var derfor motvillig til å 
uttale seg til pressen. CNN prøvde, men ble 
avvist. Malin reiste dit på lykke og fromme. 
Før hun dro, hadde de snakket sammen på 
telefonen. Rektoren hadde forklart at et 
intervju var uaktuelt, men at Malin kunne 
komme og drikke te. 
 – Vi spiste kaker og snakket om mat hele 
formiddagen. Så sa hun: "Ok, ok. Du får lov 
å filme meg og barna på skolen". Det ble en 
god reportasje, sier Malin.

Når Malin filmer i offentlige miljøer 
samler det seg ofte store menneskegrupper, 
først og fremst menn og barn. De kan være 
redde for en journalist som kommer med et 
merkverdig kamera. Å filme er noe man gjør 
i India. Mange har meninger og når Malin 
forteller at hun har to barn, er det mange som 
reagerer. Hun kan ikke være mor. Hun løper 
jo rundt med et kamera. Det gjør ikke mødre. 
Men Malin vet hvordan man skaper trygghet. 
 – Hvis de får holde litt i kameraet og sette opp 

I årevis hadde Malin Mendel Westberg en liten indisk knappe-
telefon med latinske-, hindi- og tamilbokstaver på tastene. 
Nå har hun oppgradert til en  iPhone 3. Facebook, SR play og 
Instagram er de eneste appene hun har lastet ned. 

stativet, blir de raskt medgjørlige og føler at de er en del av prosessen. 
Barn, mat og teknologi er psykologiske portåpnere. 

Alt sitter i ryggmargen
Før et opptak går Malin gjennom alle tenkelige spørsmål og situasjoner. 
Hun forestiller seg hvordan bildene vil bli seende ut og skriver en  
liste hun krysser av fortløpende. Vel fremme på stedet, skjer det ofte 
så mye at det er godt å kunne sjekke på listen for å sørge for at hun  
har fått med alt. 

Når hun skal intervjue noen, er hun oppmerksom på hvordan  
personen hun intervjuer virker. Er noen ekstra ivrige og vil fortelle  alt, får de 
komme med alt sammen først. Så filmer hun personer i andre situasjoner, 
og da stiller hun de viktigste spørsmålene igjen. Hvis noen er nervøse, 
venter hun med intervjuet til de har roet seg ned. Så filmer hun miljøbilder, 
helfigurbilder og mange flere nærbilder enn hun tror hun trenger.  
 – Nå sitter alt i ryggmargen. Jeg har filmet så lenge og redigert selv. Da 
lærer man seg hva som fungerer. 

Men etter nesten hver reportasje skriver hun sinte 
notater til seg selv om ting hun må huske til neste gang. 
 – Tar man hånd om all teknikken selv, må man tenke på mye mer enn 
en vanlig reporter. 

Kobra og Korrespondenterna
Bildene Malin leverer kan variere med hvem som skal ha reportasjen. 
Er det for eksempel til Kobra eller Korrespondenterna eksperimenterer 
hun mer og prøver å finne originale bildeløsninger. Er det til Rapport, 

blir det andre bilder. Kobra-teamet liker at man ikke slutter å spille inn 
når bildene er i boks, men også får med det som skjer etter intervjuet.

 – Når det gjelder korrespondentinnslag er det vanskelig å filme dem 
selv, sier Malin. 

Et innslag handlet om mobile toaletter på en sykkelrickshaw 
ombygd til toalett. Eieren kunne selge toalettbesøk, og avfallet ble 
solgt til bønder som økologisk gjødsel. Malin mente dette kunne bli en  
god reportasje, og intervjuet en kvinne som eide et slikt utstyrsoppsett. 
I reportasjen filmet hun seg selv mens hun syklet på rickshawen.  
Når reportasjen senere ble vist, fikk hun kommentarer.

 – Noen mente at det var bra at jeg gjorde det. At det var en symbolsk 
handling å gjøre det samme som indiske toalettarbeidere av lav  
kaste. Andre syntes det ble for mye, men jeg hadde lyst til å rapportere 
på en ny måte, ikke bare stå og plapre. 

Reportasjebok
For en del år siden la Malin inn et programforslag til SVT om å lage et 
program om indisk mat. Så kom SVT-programmet Kinas mat, og Malin 
tenkte at hun i stedet kunne skrive en bok om temaet. I sensommer kom 
reportasje- og matboken Bombay Take away ut. I den møter vi politikere, 
filmstjerner, hardtarbeidende matleverandører og logistiske mestere i 
den ekstremt varme, duftrike og myldrende storbyen Bombay. Alt knyttes 
sammen av samtaler om mat. Kapitlene avsluttes med oppskrifter fra alle  
Indias hjørner. n

Kommer ny 
annonse
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I fjor testet Monitor flere små actionkameraer, og GoPro Hero 2 ble best i test. Ikke lenge etter ble  

GoPro Hero 3 sluppet, og naturligvis ble vi nysgjerrige på hva den nye versjonen har å tilby. Hero 3  

kommer i forskjellige utgaver: White edition, Silver Edition og Black edition. Alle har samme farge.  

Derimot er funksjoner og spesifikasjoner på ulike nivåer, og dermed også prisen. Vi valgte å se nærmere  

på verstingen GoPro Hero 3 Black Edition med litt forskjellig tilbehør, og satte ut på en felttest!

Tekst & foto: Martin Leisborn

TEST ACTIONKAMERA

GoPro Hero 3 Black Edition

Actionkamerahelt på prøve

Kamerabransjen er ikke seg selv lik. Ingenting 
er som det pleide å være. Vi går fra små 
sensorer til store. Liten dybdeskarphet. HD 
blir 2K eller 4K. Filstørrelsene vokser raskere 
enn bransjen selv. Datamaskinene klarer ikke 
helt å henge med. Men med GoPro ser vi  
enda en trend, nemlig små sensorer i små 
kameraer og stor dybdeskarphet, men med 
høy oppløsning opp til 4K og raw-format. 
Nysgjerrighet har aldri tatt livet av noen, så 
vi tar med oss et par stykker av Black Edition 
hjem for å testkjøre dem.

Hva kan så en GoPro Hero 3 gjøre for sin 
eier? Den kan selvfølgelig filme, ta stillbilder, 

OPTIKK ƒ/2.8 6-elements asfærisk glasslinse

HDMI UT Ukomprimert

SENSORSTØRRELSE 1/2.3"

PIKSLER 4000x3000

VIDEOFORMAT H.264 mp4

LYD Mono, 48kHz, AAC compression w/AGC. 

Støtter 3,5mm stereo mikrofonadapter

LAGRINGSMEDIUM Micro SDHC og Micro SDXC 

opptil 64Gb

WIFI 2.4 GHz ISM-båndet, b/g

HUSET VANNTETT TIL 60 m (med bakdøren til 

LCD-bakstykket: 3 m)

VIDEOOPPLØSNINGER I 16:9 4K (maks 

4096x2160), 2,7K (2704x1524), 1920x1080, 

1280x720, 848x480 (WVGA)

PRIS ca. 3 080,- eks. m.v.a.

848x480 at resultatet blir veldig pikselert, og 
overhodet ikke egnet for bruk i profesjonell 
sammenheng. Skal du ha gode bilder i 240 
fps må du bruke kameraer som Sony FS700, 
F5, Alexa, Phantom eller andre tunge greier 
og godt med lys. I den ustø tilværelsen på en 
seilbåt, kan slomo også være en måte å få mer 
"stabile" bilder på, ettersom bevegelsene blir 
mer langsomme.

Vil du ikke bruke slow-motion, har Hero 3 
også time lapse, som gjør at man kan lage lekre 
fast-motion-videoklipp, med hus som bygges 
opp fra grunnen på 30 sekunder, skyer som 
beveger seg raskt og dramatisk og lignende. 
På denne typen sekvenser er jo oppløsningen 
høy, så resultatet blir veldig bra.

Bildevinkler
Ettersom Hero 3 er så liten og vanntett, kan 
den jo plasseres nesten hvor som helst og 
filme vinkler man aldri ville fått med et vanlig 
kamera – i skrivebordsskuffen, i kjøleskapet, 
medisinskapet, i gitaren, i toalettet… ja, 
nesten hvor som helst. Bare fantasien setter 
grenser. Med fjernkontrollen eller appen 
kan du starte og stoppe kameraet fra dets 
gjemmested, og med appen kan du også se om 
det er plassert i riktig vinkel. Nettopp dette 
med størrelsen er kanskje en av faktorene 
som gjør det interessant for proffene. Du kan 
ganske enkelt ikke få et Sony F5 eller et Alexa 
inn i kommodeskuffen vinklet oppover. 

gjør du da? Her kommer en av de fineste 
finessene Hero 3 har å by på: Den har 
nemlig innebygd wi-f og kan kobles til både 
medfølgende wi-fi-fjernkontroll, telefon og 
nettbrett! Fjernkontrollen kan starte, stoppe 
og justere en del ting i kameraet, noe som 
kan være veldig praktisk, men den viser ikke 
bilder. Det derimot telefonen eller nettbrettet 
ditt. Du kan altså heise kameraet opp i masten 
på båten og få en forhåndsvisning av bildet på 
telefonen. Alt skjer trådløst og i sanntid så nær 
som med 3-4 sekunders forsinkelse, men det 
funker. Er ikke kameraet rettet i riktig retning, 
ser du det og kan justere før du setter i gang 
filmingen. En suveren funksjon!

I vår test til havs prøvde vi med en iPhone og 
en Samsung Galaxy Tab 2 10.2, og begge deler 
fungerte utmerket. Skjermen på en iPhone er 
mindre og forhåndsvisningen av bildene ble 
mindre enn på brettet. Telefonen hadde bedre 
lysstyrke, så det var lettere å se bildene på den. 
Androiden hadde det lekreste oppsettet, men 
begge fungerte bra.

Fester
En GoPro Hero er ingenting uten fester av 
forskjellige slag. Sammen med dette kameraet 
kommer også en samling slike – og de trengs. 
Avhengig av hvordan du skal filme, vil du nok 
også ønske å kjøpe noen flere fester. Kameraet 
er så lite at håndholdt ikke er noe å vurdere, 
ikke engang med undervannshuset på. Det 
er heller ikke meningen at man skal prøve 
seg på dette. Det skal monteres på noe: på 
bensinlokket, bildøren, instrumentbrettet, 
sykkelstyret, surfebrettet, skateoardet eller 
skiene. Man kan også feste kameraet til seg 
selv med pannefestet eller brystfestet. Under 
seiling kan man feste det på mange forskjellige 
steder: med sugeproppfestet på dekk eller 
på utsiden av skroget, med klemfestet på 
bommen eller et annet rør, eller det kan sendes 
opp i toppen på masten og filme ovenfra. Det 
er en mengde varianter og bare fantasien setter 
grensene, eller som i havseiling – balansen i 
de rullende bølgene. Man kan nemlig risikere 
livet ved å klatre opp på dekk eller lene seg 
utenfor ripen for å få en god bildevinkel. 

Festene som finnes tilgjengelig for GoPro 
er mange og gjennomtenkte. De finnes med 
forskjellige festeanordninger og utførelser, 
slik at de kan passe mange steder og enkelt 
vris i riktig retning. De vi testet fungerte 
helt utmerket til sjøs, bortsett fra at vi syntes 
de kunne ha vært litt lettere å jobbe med. Å 
løsne kameraet krever at festeskruen til huset 
skrus ut helt og holdent, og det er fort gjort 
å miste den eller mutteren i havet. En form 

for anordning slik at skruen ikke trenger å tas 
helt løs, ville vært bra. Det tar også litt tid å 
skru fast alle gjengene og et halt minutt kan 
føles som en evighet når man er i en utsatt 
posisjon. Festene kan altså godt gjøres litt 
mer praktiske. Det kommer GoPro sikkert til 
å jobbe videre med, deres dedikerte innstilling 
til produktene tatt i betraktning.

Lyd
Hero 3 har en innebygd mono-mikrofon 
med forbedret prestasjon sammenlignet med 
Hero 2, og tar opp lyd på en svært god måte. 
Kamerahuset kommer med to forskjellige 
bakluker: én vanntett og nesten lydtett, og én 
med to avlange hull som slipper inn lyd. Vil 
du ha lyd, må du altså bruke den med hull i, 
og det kan du gjøre så lenge det ikke foreligger 
noen risiko for sand- eller vannsprut. Da 
må du i så fall sette på den vanntette. Ved 
undervannsfilming kan man altså ikke ta 
opp konversasjon… Vi testet lydopptak og 
er enige om at det blir utrolig bra – men bare 
hvis det ikke er for mye lyd i omgivelsene. Når 
vi satte fast kameraet på innsiden av bilvinduet 
og kjørte i vei samtidig som vi snakket, ble 
ordene våre druktnet i duringen fra bilen. Skal 
man ha god lyd, bør man nok bruke en ekstern 
lydopptaker.

Imidlertid har man GoPro sørget for at 
det finnes andre muligheter også for dette. 
Man kan nemlig ta inn lyd gjennom USB-
kontakten. Skaff en adaptersladd, og du 
kan plugge inn en ekstern mikrofon. Da vil 
imidlertid ikke kamerahuset passe mer, og 
actionfilming i vannsprut er utelukket. 

Stefan Blom, som blant annet jobber med 
trådløs streaming fra kappseilingsbåter, 
lagde en egen løsning med et hull for kabler i 
undervannshuset samt litt tetningsmasse (se 
bilde). Det fungerer, men er kanskje ikke helt 
ideelt eller 100% vanntett.

Slomo
En av de bedre funksjonene på Hero 3, er slow-
motion. Avhengig av hvilken bildeoppløsning 
man velger, kan man filme i opp til 240 bilder 
pr. sekund. Når det spilles av i vanlige 25/
sek, blir det virkelig sakte. Men hvor godt blir 
resultatet? Vi testet alle variantene, og kom 
frem til at i full HD på 1080 med maksimale 
50 fps, blir bildekvaliteten helt enestående i 
godt lys. I posisjonene 960 og 720 kan man 
filme inntil 100 fps, også dét med svært godt 
resultat, men man får ikke HD-oppløsning. 
Går du derimot til WVGA-posisjon, får du 
hele 240 fps, hvilket får vanndråper til å falle 
fint og sakte, men i såpass dårlig oppløsning på 

burst, time-lapse og slow-motion. Det er det 
mange kameraer som kan. Forskjellen er at 
dette er så lite, bare litt større enn en eske 
tannpirkere, i tillegg til at den er vanntett og 
tillater undervannsfilming ned til 60 meter! 
Det er det ikke alle kameraer som gjør. Det 
har også en mengde tilbehør og fester å 
kjøpe, så man kan bruke den i veldig mange 
sammenhenger – også i ekstreme situasjoner.

Fjernstyring
Noe man legger merke til umiddelbart, er at 
Hero 3 ikke har noen innebygd skjerm for 
bildevisning, og heller ingen søker. Du kan 

altså ikke se hva du filmer, eller har filmet, i 
selve kameraet. Vil du se hva du har filmet, har 
du to muligheter: å sette på et LCD-bakstykke 
(finnes som tilbehør) eller plugge kameraet 
inn i datamaskinen, laste over bildene til den 
og se dem der. Ok, du har sikkert en laptop i 
bilen eller i ryggsekken, men det er likevel ikke 
det man helst tar frem ute i regnet i skogen, 
på fjellet eller på dekket ute til havs. LCD-
bakstykket er derfor nærmest en nødvendig-
het å ha med seg på eventyret for å raskt kunne 
se resultatet av filmingen. 

Andre ganger kan du ikke sitte bak kameraet 
og titte inn i den lille LCD-skjermen, og hva 
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Avanserte bruksmuligheter
Kameraets grunnfunksjoner er lette å lære seg 
og lette å jobbe med. De holder dessuten lenge 
hvis man vil holde på med vanlig, fartsfylt 
sportsfilming. Noen av kamerafunksjonene 
er også helautomatiske og kan ikke styres 
manuelt, som blender, lukkertid og ISO. Der 
er det bare å la kameraet jobbe og håpe på det 
beste. GoPro har imidlertid ikke lagt listen 
lavt, og har kastet inn en rekke mer avanserte 
alternativer for dem som vil få maksimalt ut 
av kameraet sitt og kunne levere materiale 
som holder høy nok kvalitet for film og TV. 
Oppløsningsalternativene for feinschmeckere 
omfatter 2,7K og 4K. I tillegg har man Cine-
modus der bildeformatet glir en anelse mer 
mot Cinemascope og frameraten legger seg 
på 24 fps for å matche ordentlig film. 

Dessuten finnes et proffmodus, ”ProTune”, 
der man kan stille manuell hvitbalanse, 
Camera Raw og filme i høyere bitrate, 
mindre komprimert og dessuten i et 
S-kurve-lignende modus. ProTune ”stenger 
av” mange av kameraets funksjoner som 
gjør bildene "penere", som støyreduksjon, 
innebygd fargekorrigering, sharpening og 
lignende. Svært god følsomhet for svakt lys, 
er noe av de som loves. Det pumper også opp 
dataoverføringens omfang, ettersom kameraet 
ikke komprimerer bildene så hardt. Resultatet 
er et "flatere", ukorrigert videobilde med 
større dynamisk omfang. Forskjellen mellom 
svart og hvitt i ProTune-modus har altså et 
større omfang enn man får uten, og lys og 

Med sugeproppfestet sitter Hero stødig fast på båtripen, utenpå skroget eller på andre flater.

Vi lastet inn noen av dem i CineForm Studio og justerte nivåene på tre 
klipp filmet i 2,7 k innendørs. Et klipp var vanlig ikke-ProTune, ett med 
ProTune og automatisk hvitbalanse, og det tredje var med ProTune 
Camera Raw. I CineForm Studio kan man justere nivåer manuelt eller 
velge ProTune-forhåndsinnstilinger og resultatet var intressant. Med 
”raw”-bildene var det lett å få et godt og pent resultat med naturlige 
nyanser. Det var bare å trykke på ProTune-innstillingen. Dog hadde vi 
noen overeksponerte partier og forskjellen var ikke veldig stor. Vi ringte 
Kaj Muller i Stockholm som har gradet Hero 3-bilder i DaVinci, og han 
mente også at ProTune-material er egnet til å jobbe med i grading for å 
få frem flere nyanser i høylys og skygger, selv om forskjellene ikke blir 
overveldende. Konklusjonen blir at GoPro Heros Camera Raw-modus 
ikke riktig kan sammenlignes med DSLR- og kameraer på proffnivå som 
filmer i ekte ”rått” råformat. På GoPro er Camera Raw ganske enkelt 
en innstiling av hvitbalansen. Men det er likevel et stort skritt i riktig 
retning, og åpner døren for muligheten for å matche GoPro-materiale 
med bilder fra store proffkameraer.

Oppsummering
GoPro Hero 3 Black Edition er et artig leketøy, men definitivt også et 

kamera som egner seg for profesjonell bruk. Det brukes allerede flittig 
i mange TV-sammenhenger. Det er ikke noe å filme en hel film med, 
men i riktig sammenheng passer det til å filme materiale som kan puttes 
inn her og der. 

Naturligvis er det best egnet for action og sport. På dette området er 
det helt strålende, og med wi-fi-appen og fjernkontrollen blir det mulig 
å filme vidunderlige ting – i høy oppløsning, god kvalitet, og til og med 
brukbar slow-motion. Alt dette for bare drøye 3000 + m.v.a., og det 
inkluderer undervannshus, wi-fi-fjernkontroll, et batteri, kabler og noen 
forskjellige fester! Skal du være fullt utstyrt for alle situasjoner, trenger 
du flere fester, minnekort, batterier, LCD-bakstykke og så videre, og da 
må du regne med et par tusen kroner til. 

For dem det er beregnet på, er GoPro Hero 3 Black Edition et 
kjempegodt kamera. Dets kompletterende actionbilder og uvanlige 
vinkler kan gi produksjonen et løft, og du får derfor mye valuta for en 
rimelig penge. Kjøp to! n

skygger får flere detaljer. Dette kan anses som 
kameraets proffmodus, siden det gir en mye 
større handlingsfrihet hva gjelder sluttresultat, 
men også krever mer av brukeren.

Det er dog ikke snakk om ekte raw, slik 
mange påpeker i forskjellige tester på Internett, 
men en mindre komprimert tilstand for å gi 
bilder som med fordel kan grades i etterkant. 
Materialet kan etterpå fargekorrigeres i enten 
GoPros egen programvare CineForm Studio 
/ Pro, eller i andre produsenters programmer. 
CineForm Studio er gratis.

Stabilitet
De to eksemplarene av Hero 3 BE som vi testet 
fungerte svært godt. Tar man i betraktning at 
de er laget av plast og ikke metall, og derfor 
ikke tåler å falle eller trampes på, noe som 
kan være fort gjort med et såpass lite apparat, 
samt at de bare er vanntette trygt plassert i 
kamerahuset med bakdøren uten hull – så vil 
de sikkert fungere lenge og vel. Det ene av de 
to kameraene vi testet frøs imidlertid noen 
ganger. Det eneste vi kunne gjøre for å fikse 
problemet, var å ta ut batteriet og sette det inn 
igjen. I følge GoPros support kan det skyldes 
en feil med minnekortet eller at firmware-
installasjonen ikke har gått helt smertefritt, 
hvorpå man i så fall bør oppdatere den via 
Internett. Det andre kameraet frøs ikke i det 
hele tatt.

Batteritiden var ikke spesielt imponerende. 
Regn med maksimalt en time, særlig hvis LCD-
bakstykket er i bruk. Kameraene blir ganske 

varme når de står på. Er wi-fi-funksjonen 
også påslått, suger kameraet batterikraft også 
når man har skrudd det av. Wi-fi må skrus av 
manuelt før man skrur av kameraet, ellers 
er batteriet dødt etter noen timer i vesken. 
Ekstrabatterier eller et batteribakstykke er 
en god investering. Man har imidlertid også 
den praktiske muligheten for å lade Hero 3 
med en iPhone-lader eller USB-tilkobling til 
datamaskin.

Bildekvalitet
Kameraet har ikke utskiftbart objekt, og du 
må nøye deg med den lille innebygde linsen 
i alle posisjoner. Det innebærer vidvinkel, 
mer vidvinkel og med enkelte innstillinger 
enda mer vidvinkel. Dybdeskarpheten 
blir maksimal, og går nesten over hele 
avstandsregisteret. Med andre ord, et ganske 
flatt bilde uten lekker uskarphet i for- eller 
bakgrunnen. Linsen har også fisheye-effekt 
som bøyer alle horisontale og vertikale linjer i 
bildets ytterkant, noe man ikke kommer unna. 
Dette kan man i og for seg fjerne i redigeringen 
etterpå, men likevel. Det er derfor vanskelig 
å se for seg å bruke GoPro til å filme en hel 
film. Det er nok heller ikke tanken. Dette er 
jo et actionkamera. Det er laget for tøffe tak 
og tar gode bilder i situasjoner der bruk av et 
vanlig videokamera ikke kommer på tale. Det 
kan altså gi deg kompletterende filmmateriale 
å klippe inn mellom de vanlige, lekre scenene. 
Til sport- og naturfilming er det utmerket. 

Hvordan ble så bildene i 1080p, 2,7k og 4k? 

GoPro Hero 3 er ikke særlig mye større enn en fyrstikkeske, men filmer i oppløsning på inntil 4K 
og slow motion inntil 240 fps.

KAMERAUTLEIE
www.tv-team.no  tv-team@tv-team.no  tlf: +47 22111258  Ny adresse: Sandakerveien 24, 0473 Oslo

Med et annet feste sitter kameraet sikkert fast på 
bommen, sykkelstyret eller noe annet rørformet.
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De siste årene har programforetak 
og innholdsleverandører blitt 
introdusert for en ny markeds-
situasjon som fører med seg 

både utfordringer og muligheter. Mobile en-
heter med nettilgang – bærbare datamaskiner, 
smarttelefoner og nettbrett – sprer seg på det 
globale markedet. Forbrukerne bruker dem 
ikke bare for sin mobile livsstils skyld, men 
også for å engasjere seg i sosiale medier og 
andre former for medier og underholdning på 
nett. Når TV-tittingen utvikler seg fra et pas-
sivt til et aktivt tidsfordriv, må programprodu-
senter og innholdsleverandører finne måter å 
produsere mer materiale med bedre kvalitet, 
slik at de kan engasjere dagens kunder med all 
deres multibruk uten at driftskostnadene øker 
for mye. Å kunne levere givende innhold til for-
brukerne på mobile enheter på en kostnads- 
effektiv måte, er avgjørende for å klare å dra 
fordel av det skiftende medielandskapet. Det 
handler om å finne nye måter å engasjere  
kundene på, omsette innhold i penger og få 
gevinstene til å strømme inn. 

Utvikling i mediebruk
De sosiale mediene har blitt voksne og påvir-
ker hvordan seerne bruker alle typer innhold. 
I følge en undersøkelse gjort av Nielsen, bru-
ker 45 prosent av amerikanerne som eier et 
nettbrett og 41 prosent av dem som eier en 
smarttelefon på daglig basis enhetene sine 

Tekst: Sebastien Verlaine, Marketing Manager EMEA ved EVS
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sjonshåndtering (med inntakskontroll, meta-
datahåndtering, sanntidsklipping, avspilling 
og skjemalegging), programvare for slutt-
brukerne og leveransenettverk for skybasert 
innhold. Til sammen utgjør dette et sømløst 
direktesystem, og prosessen styres helt og hol-
dent gjennom et enkelt nettbasert grensesnitt. 

En ny bølge av apper 
Eierne av livesendt sportsinnhold er blant 
det første til å innføre andreskjermsløsninger 
i stor skala. Canal+ Sports, sportkanalen i det 
ledende Frankrike-baserte betal-TV-selska-
pet, brukte nylig teknologien til å lansere sin 
fotball-app for "den andre skjermen" under 
sitt eget varemerke. Canal+ Sports forsto at 
fansens måte å bruke medier på var i rask ut-
vikling, både på grunn av nye smartenheter og 
utbredelsen av rask bredbåndstilkobling. For 
å øke markedsandelen sin hentet de inn hjelp 
fra en fremstående leverandør av program- og 
medieproduksjonssystemer, og fikk dermed 
brukt teknologien i en app. Der kan man få 
minuttaktuell statistikk, videoklipp fra mange 
kameraer av alle høydepunkt, og bonusmate-
riale som fullengdes repriser av hendelser i 
super slow-motion. Appen 
innholder også filmede 
reaksjoner fra kommen-
tatorer og spesialinviterte 
gjester fra de livesendte 
sportprogrammene, og 
mulighet til å kommu-
nisere i sosiale nettverk. 
Den er nå tilgjengelig på 
iOS for iPad-brukere, og 
på Android for dem som 
bruker Samsung Galaxy-
brett. Appen var lett å 
lage og ta i bruk med den 
automatiserte maskin- og 
programvareløsningen for 
”den andre skjermen”.

Ikke vent på å bli invitert inn 
De sosiale mediene har vokst seg store og 
påvirker hvordan seerne bruker alle me-
dier. Denne utviklingen og de akutelle tek-
nologiske fremskrittene fører med seg en 
overgang fra tradisjonell til personlig med-
iebruk. I stedet for å kjempe mot utvikling-
en, bør programforetak og rettighetsinne-
havere gi kundene flere valgmuligheter og 
tilby dem å ta del i innhold som er relevant 
for dem personlig. Det er på tide å innføre 
samarbeidsrettede, integrerte mijøer der 
sanntidsinnhold tas inn, redigeres og aktua-
liseres. Fremgangen er avhengig av at man 
klarer å utnytte eksisterende infrastruktur, 
mange kameraer og annen teknologi for å 
samle, produsere og gjøre penger av inn-
holdet på en smart måte. Skal man få til 
vekst i de kommende årene, må man kunne 
håndtere liveinnhold slik at det kan sendes 
og vises på mange plattformer, slik at for-
brukerne får flere og bedre valgmuligheter. 
Selvfølgelig finnes det utfordringer, men 
det er også store muligheter til å omsette 
originalinnhold i penger, øke overskuddet 
og sikre fremtidens forretningsvekst. n

samtidig som de ser på TV. For sport er  
tallene enda høyere. Der er det ca. 70 prosent 
av nettbretteierne som ser sport på TV og  
samtidig bruker enheten sin på nett for å  
samtidig sjekke statistikk eller twitre med  
venner og onlineseere. I en rapport fra  
Ericsson ble det slått fast at 40 prosent 
av befolkningen bruker sosiale medier  
foran TV-en minst én gang i uken.  
Nesten én av tre chatter online. Dybde- 
intervjuer viser at familiene kombi-
nerte TV-tittingen med å bruke Twitter,  
Facebook, SMS, telefonsamtaler og forum-
diskusjoner om det de så på – og særlig når 
det dreide seg om reality-TV og sport. 

Samarbeid fremfor konkurranse
Ikke helt overraskende ser mange program-
produsenter og rettighetsinnehavere de  
sosiale medienes utbredelse og interessen 
for en skjerm nummer to som en trussel mot 
virksomheten. Når folk bruker mer tid på å 
ha kontakt med andre via enhetene sine, tar 
mange for gitt at de ser mindre på TV. Men 
slik trenger det ikke å være. Mange av dagens 
kunder søker nå på nettet og kommuniserer 
via sosiale medier mens de ser på TV. Det 
er altså ikke lenger enten-eller. Og det fine 
er at programprodusentene kan engasjere 
disse menneskene, multibrukerne, ved å gi 
dem mulighet til å dele sine meninger på so-
siale nettverk direkte på den andre skjermen.  

Samtidig kan programprodusenter gi seerne 
flere måter å engasjere seg i innholdet de ser 
på, blant annet ved at de kan interagere gjen-
nom stemming eller kommentarer, eller at 
de får innhold som er spesialtilpasset deres 
ønsker. I tillegg til å få innhold av høy kvali-
tet og økt seerengasjement, skaper man da 
nye muligheter for gevinster – alt fra salg av 
apper til kjøp av varer og spinoff-produkter. 
Seerne bruker fjernkontrollen til å bytte  
kanal, og de søker også innhold i stadig større 
grad gjennom trådløse enheter som nettbrett 
og iPhone for å holde seg informerte. I følge 
en undersøkelse gjennomført av Accenture i 
2012, kan over 20 prosent av forbrukerne ten-
ke seg å betale mer for å få tilgang til tjenester 
på flere enheter.

Beriket programinnhold 
Det er forbausende enkelt å innføre teknologi 
som gjør programforetak og innholdseiere i 
stand til å gjøre mest mulig ut av flerskjerm-
fenomenet. Teknologien er utformet som en 
verktøysamling som kan settes ut i livet i en  
infrastruktur med flere kameraer for live- 
produksjon. Programprodusent og rettighets-
innehavere kan da umiddelbart få ut innhol-
det på flere skjermer. Teknologien bygges inn 
i en sømløs, filbasert arbeidsflyt, enten på et  
kringastingssenter eller ute på et produks-
jonssted, og tilbyr alle verktøy man trenger 
for å skape eksklusivt innhold i et personlig - 

programgrensesnitt. Med slik kapasitet kan  
programleverandørene legge nye inntekt-
sttrømmer og ny verdi til sine eksisterende 
tjenester. 

Idrettsproduksjoner er et godt eksempel på 
hvordan man best tar i bruk denne teknolo-
gien. I livesendte sportssendinger er det bare 
10 prosent av det innspilte innholdet som sen-
des i løpet av det vanlige programmet, mens 
90 prosent forblir ubrukt. Med riktige verktøy 
kan dette ubrukte originalinnholdet omsettes 
i penger. Gjennom teknologien som nå finnes, 
kan aktive seere se eksklusivt innhold og vel-
ge mellom flere kameravinkler på sin skjerm 
nummer to, der en tidslinje med statistikk fra 
tredjepart også legges til. Alt nesten i sanntid. 
Denne opplevelsen av sosiale medier integrert 
i ett og samme grensesnitt på nett, muliggjør 
høy grad av interaktivitet. 

Skreddersydd sport 
Livesendte sportssendinger er et godt ek-
sempel på hvordan denne teknologien bru-
kes og hvilke muligheter den medfører. For 
hvert idrettsarrangement som dekkes, spiller 
programprodusentene inn flere timers inn-
hold av høy kvalitet. Dette innholdet blir i 
dag liggende ubrukt. Under en fotballkamp 
der 18 kameraer spiller inn 90 minutters inn-
hold, er det 90 minutter som vises på TV. De  
resterende 26,5 timene havner "på gulvet i  
redigeringsrommet". Med andre ord er det  
90 prosent av det innspilte sportsinnholdet 
som aldri sendes. 

Klipp eller høydepunkter som skapes un-
der en liveproduksjon og lagres på servere kan 
umiddelbart gjøres tilgjengelig for app-abon-
nenter. Prosessen starter med at synkronisert 
livemedia fra flere kameraer, innspilt på pro-
duksjonsservere, bearbeides og overføres. Alle 
metadata knyttet til filming av arrangementet 
brukes som nøkkelord, slik at det blir lett å 
hente frem innholdet. Statistikk fra tredjepart 
integreres i databasen og knyttes til videokli-
opp og høydepunkter som gjøres tilgjengelige 
for brukeren – nærmest i sanntid. En tidslinje 
for produserte hendelser kommer opp på den 
andre skjermen, hvor også eksterne innslag 
som annonser, statistikk eller undersøkelser 
kan settes inn, slik at interaktiviteten øker 
og skreddersydd programmering understøt-
tes. Innholdsleverandørene kan gi mediene 
sine merverdi ved å skape koblinger til live-
hendelser ved hjelp av repriser i flere vinklar 
og forskjellige hastigheter, sanntidsklipp og 
innlagt grafikk og statistikk. Den helhetlige 
arbeidsflyten utgjøres av serverteknologi, et 
integrert programoppsett for videoproduk-

EVS' tjenester til seerne

Rikere innhold til 
”den andre skjermen”
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I dette nummeret av Monitor starter vi en ny artikkelserie om mikrofoner. Å spille inn lyd er en sentral del av 

både musikk-, TV- og filmproduksjon. ”Lyden er halve filmen”, som man pleier å si. Mye penger og arbeid 

legges i kamerateknikk, valg av objektiv og annet tilbehør, men ikke sjelden nedprioriteres lyden og mikro-

fonene. Ikke alle fotografer har dybdekunnskap om disse tingene, og vi vil derfor dele noen interessante 

artikler. Serien vil ha 4-5 deler, og vi bringer en ny del i hvert nummer fremover. Del 1 er en oversikt, del 2 en 

gjennomgang av forskjellige mikrofontyper, del 3 et dypdykk i stereoteknikk, del 4 et innblikk i lyd for film og 

del 5 er en analyse av mikrofonkapsler. Vi har invitert noen svært dyktige og erfarne lydteknikere innen ulike 

områder til å skrive artiklene, blant annet Björn Asplind, som også koordinerer hele artikkelserien.

Björn Asplind har jobbet med lydteknikk siden 70-tallet, både i egne studio (Vivaldi studios i Mölndal) og med 

lydteknikk-utdanning ved Göteborgs Universitet og KY-utdanninger i lyddesign ved KY-Akademiet (yrkesfag). 

Over årene har det også blitt en rekke bøker om teknikk og musikk. For den siste boken, Make My (Music av 

Bruce Swedien) som kom i 2004, var han redaktør. Det er derfor med glede vi gir Björn ordet.

Tekst & illustrasjoner: Bjørn Asplind

ARTIKKELSERIE    MIKROFONER

Den beste mikrofonen og 
mikrofonplasseringen
Mange studenter har spurt meg om hvilken 
mikrofon som er den beste. Svaret er enkelt: 
Den som låter best til formålet. Et annet 
vanlig spørsmål har vært hvor mikrofonen 
skal plasseres. Svaret er like enkelt: Der det 
låter best.

Hva menes med det? Jo, man må skaffe 
seg erfaring med hvordan mikrofoner ”låter” 
ved forskjellige plasseringer. Det er dessverre 
ingen snarveier. Det lærer man bare gjennom 
timer med lytting og sammenligninger 
mellom forskjellige fabrikater og modeller. 
Når det gjelder plassering, er det etter 50 års 
mikrofonhåndtering fortsatt lytting jeg bruker 
mest. Hver musiker og hvert instrument er 
unik i sin sound. Lydens klang, karakter og 
utstråling er forskjellig i hvert tilfelle. Våg 
derfor å stole på hørselen din, og plassér 
mikrofonen der det låter best. 

Meninger om ”sound” er veldig subjektive. 
De er knyttet til en rekke ting, som meninger, 
smak, tidligere erfaring, referanser med mer. 
Det som låter bra for noen, kan være søppel for 
andre. Ettersom valg av mikrofon og plassering 
i høy grad påvirker sounden, gjelder det å vite 
hvordan det skal låte allerede fra første start, 
eller hvordan målgruppen vil ha det. Er det 
mange lyder som skal knyttes sammen, er det 
en rekke faktorer å ta hensyn til.

Hva er lyd?
Først skal vi gjøre rede for et lite begrep. 
Lyd skaper lufttrykkvariasjoner som sprer 
seg og påvirker trommehinnene dine. Med 
andre ord oppstår lyd ved at lydkilden 
lager svingninger, og lydbølgene forplantes 
gjennom luften. Mikrofonen omformer disse 
trykkvariasjonene til elektriske spennings-
variasjoner. Høyttalerne virker omvendt gjen-
nom å konvertere variasjonene i spenning til 
variasjoner i lufttrykk. Når trommehinnen 
din settes i bevegelse, sendes nerveimpulser 
til hjernen og gir deg en opplevelse.

Lydstyrken, eller amplituden, måles i 
enheten desibel (dB). Den svakeste lyden vi 
kan oppfatte, er 0 dB. Vanlig samtaleleie er 
ca. 60 dB. Smertegrensen går ved 120 dB. En 
økning på med 3 dB fordobler lydstyrken. 
Forskjellen på en svak og en sterk lyd, kaller 
vi dynamikk.

Antallet svingninger lyden gjør pr. sekund, 
er lydens frekvens eller tonehøyde, og måles i 
enheten Hertz (Hz). En lyd med få svingninger 
pr. sekund (lav frekvens) gir basskarakter, 
mens en lyd med mange svingninger gir 
diskantkarakter. Vi pleier å snakke om bass, 

mellomregister og diskant. Frekvensomfanget 
vi mennesker kan høre ligger mellom  
20-20 000 Hz. Imidlertid er dette svært 
individuelt, og det forverres med årene. For 
alle kommer dagen da man ikke lenger hører 
gresshoppene spille.

Selv om ørene våre og mikrofoner lytter 
til samme omgivelser, så har de forskjellige 
egenskaper. Hjernen vår kan beregne avstand 
og retning på lyden ved hjelp av våre to ører. 
Mennesket kan også fokusere eller sortere 
bort visse lyder – den såkalte cocktaileffekten. 
Hvis du befinner deg i et rom der mange 
snakker samtidig, kan du fokusere på en 
samtale som pågår lengre unna. En mikrofon 
mottar derimot alle lyder usortert, og det er de 
forskjellige lydenes styrke/volum som avgjør 
hvordan opptaket blir.

Å fange en god sound
En mikrofons membran skal fange vibrasjoner 
i luften og må være så lett å bevege som 
mulig. Membranen må også være koblet 
til gode komponenter som kan konvertere 
vibrasjonene til en vekselstrøm med varierende 
frekvens. Lytter man til fem håndlagde 
mikrofoner av samme fabrikat og modell, 
kan man høre forskjell på de forskjellige 
eksemplarene. Også enklere mikrofoner kan 
låte forskjellig. Derfor har jeg alltid sett på 
mikrofoner som ett instrument, og det vil si 
at jeg prøvespiller dem i sammenhengen de 
skal brukes før jeg kjøper.

Det vi egentligen er ute etter, er jo god 
kvalitet på lyden, og det påvirkes av mange 
flere faktorer enn mikrofonen. Kvaliteten på 
en innspilt lyd avgjøres av faktorer som:

• Kvaliteten på lydkilden
• Valg av mikrofon
• Innfallsvinkelen (retning)
• Avstand til lydkilden
• Mikrofonforsterkeren
• Kabling
• Lagringsmedier
• Akustiske faktorer og førstereflekser, 

etterklang med mer
Derfor kommer jeg til å ta opp flere av disse 

faktorene i denne artikkelen.

Kort historikk om innspillingsteknologi
Først litt historikk. Mikrofonen har cirka 
140 år på baken. Det var konstruksjonen av 
telefonen som drev utviklingen fremover.  
På slutten av 1870-tallet oppfant Emile 
Berliner den første mikrofonen, men det var 
Alexander Graham Bell som videreutviklet 
oppfinnelsen og gjorde det mulig å bruke  
den på telefonene sine.

Mikrofoner – del 1

Å fange lyd

Det er en del kunnskap som har hjulpet meg 
gjennom årene. I denne artikkelserien skal 
jeg prøve å dele av denne kunnskapen. I 
denne første artikkelen kommer jeg til å sette 
håndtering av mikrofoner i sammenhent. Det 
hele begynte da jeg var 14 år og maste meg 
til en kassettspiller i konfirmasjonspresang. 
Da var det bare én i bekjentskapskretsen min 
som hadde kassettspiller. Den hadde ikke 
mikrofon, så noen uker senere gikk jeg til 
radiobutikken og kjøpte min første mikrofon. 
Det var en beige, firkantet plastsak på størrelse 
med en røykpakke. Siden dette er drøyt femti 
år siden, har det blitt hundrevis av mikrofoner 
siden den gang, og tusener av timer sammen 
med studentene mine til å teste ut forskjellige 
modeller, merker og mikrofonplasseringer.

Deler av en helhet
Alle lyder som mikrofonene våre fanger opp, 

skal inngå i en helhet. Hvordan låter så et godt 
lydbilde? Svaret på det spørsmålet varierer 
avhengig av hvem du spør. Derfor er det viktig 
at du presiserer for deg selv hva du mener med 
et godt lydbilde eller hvordan du tror den 
tenkte målgruppen vil at ”helhetssounden” 
skal låte. 

Innspillingsmetoden innvirker på den 
musikalske kommunikasjonen og mange 
musikalske attributter varierer med endringer 
i mikrofonteknologien. Du har dermed gode 
muligheter til å påvirke den musikalske 
kommunikasjonen gjennom å endre på 
innspillingens klarhet. Dette omfatter den 
oppfattede avstanden til musikerne, kontroll 
av romreflektorene samt forandringer i dybde, 
stereobredde, klangfarge og dynamikk. Her 
kommer noen eksempler på forskjellige 
kriterier som kunder og studenter har for-
midlet gjennom årene, og som påvirker 
oppfatningen av den tekniske kvaliteten. De 
har ingen innbyrdes rangordning.
• Stemmen må fremtre klart i miksen
• “Groovet” må være markant
• Lydbildet må være homogent og helhetlig
• Lydbildet skal gi lytteren en følelse av nærvær
• Musikernes dynamikk i fremføringen må 

være tydelig
• Sounden på instrumentlyden må komme 

tydelig frem i helheten
• Balanse i lydbildets frekvensspekter, det 

vil si det skal være balanse mellom bass, 
mellomregister og diskant

• Det skal være bredde og dybde i lydbildet
Når man forsterker følelsen av en 

bestemt teknisk attributt, kan dette få flere 
musikalske effekter; noen ønskede og andre 
mindre ønskede. Innspillingsprosessen er 
kompleks, og derfor er den også på mange 
måter en utfordrende balanse. Derfor bør 
du allerede før innspillingene tenke over 
hvilket klangideal du etterstreber og hvor 
du skal plassere sounden i lydlandskapets 
bredde og dybde. Ut fra dette kan du så 
velge mikrofoner og mikrofonplasseringer 
for å forme en personlig sound
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La oss starte med et tilbakeblikk inn i 
innspillingsteknologiens historie, slik at vi får 
noen perspektiver på hva mikrofonteknologi 
egentlig dreier seg om. I lydinnspillingens 
barndom tok man opp lyden med en enkelt 
mikrofon, uansett om det var en solist eller et 
helt orkester som spilte. Man hadde rett og 
slett ingen mulighet til å blande lyd fra flere 
mikrofoner. De svake instrumentene ble 
plassert forrerst, mens sterke lydkilder ble satt 
lengre bak. Man kan si at dette er et eksempel 
på at man prøvde å gjenskape en "virkelighet". 
Ved å plassere en mikrofon i en passende 
posisjon skulle innspilllngen oppfattes på 
omtrent samme måte som om lytteren selv 
sto plassert på samme punkt. 

Én-mikrofon-teknikken kan også brukes 
i dag under visse omstendigheter, men det 
er vanligere at man bruker to eller flere 
mikrofoner for å skape en stereofonisk 
opplevelse. Jeg vender tilbake til dette i en 
kommende artikkel. Teknikken brukes ofte på 
akustiske instrumenter. I en strykerkvartett, 
et symfoniorkester, kor eller lignende, er det 
ofte en naturlig lydbalanse i oppsettet som 
gjør at man i prinsippet vil fange totalklangen 
med en såkalt stereoteknikologi. I denne 
klangen er da også innspillingslokalets 
romlige, akustiske egenskaper integrert. 
Smått om senn ble lydmikseren oppfunnet, 
og da kunne man bruke flere mikrofoner 
og blande disse. Dermed kunne man også 
plassere ut støttemikrofoner i nærheten av 
lydsvake instrumenter, og det ble mulig å løfte 
frem disse instrumentene og gjøre lyden mer 
distinkt.

Lydens stråling ut av instrumentet
Med kunnskap om musikkinstrumentenes 
strålingsmønster blir det lettere å forstå 
hvor man skal plassere mikrofoner for å få 
en bestemt ”sound”. Det lønner seg å være 
nøye med mikrofonplasseringen, da det gir 
god lydkvalitet fra første start. Det er viktig 
å lytte, justere og så lytte igjen. For å få god 

lytting, bør du plassere høyttalerne dine slik at 
de danner en likesidet trekant i forhold til din 
egen plassering. Dessuten bør ørene være på 
høyde med høyttalernes diskantgjengivelse. 
Volumkontrollen må stå på samme nivå hele 
tiden.

Start med å bestemme deg for hva du skal 
bruke mikrofonen til. Hvilken karakter har 
instrumentet? Hvordan vil du at lydbildet skal 
bli? Hvordan passer klangen sammen med de 
andre lydene? Hvordan klinger lyden sammen 
med akustikken?

Instrumenter sender ut lydbølger på 
forskjellige måter og i forskjellige frekvenser. 
Høye frekvenser stråler ofte smalt, men dempes 
også mer når avstanden økes. Fordelene med 
kort mikrofonavstand er at man får mye 
direktelyd og at det blir lite lekkasje fra andre 
instrument. Kort avstand gir også høyt signal 
fra mikrofonen og det minsker støynivået. 
En ulempe er at instrumentet ikke låter slik 

øret fanger opp, siden rommets akustikk ikke 
høres gjennom mikrofonen. Dette betyr at en  
viss del av instrumentets klang slik den 
fremstår i et rom "går tapt" og påvirker dets 
naturlige karakter. 

Separasjon
En vanlig årsak til å sette opp nærmikrfon er 
at man vil slippe dårlig akustikk fra lokaler 
og lekkasje fra andre instrumenter, eller at 
man ønsker gode kontroll over de enkelte 
instrumentlydene. Ønsker man maksimal 
separasjon, må mikrofonene stå nært opptil 
lydkildene. Plasserer vi mange absorberende 
skjermer for å få god separasjon, unngår vi 
uønskede reflekser, men dette medfører også 
et dårlig dybdeperspektiv i lydbildet. 

Den såkalte Proximity-effekten gir seg 
til kjenne på korte avstander. Det betyr at 
lave frekvenser (50-200 Hz) blir påtagelig 
høyere ved 5 til 15 centimeters avstand. En 
slik bassøkning kan være veldig stor selv 
om den varierer fra mikrofon til mikrofon. 
Effekten kan både være en fordel og en ulempe 
avhengig av hva man ønsker å oppnå. 

Korte avstander kan også lage problemer 

hvis musikeren, skuespilleren eller 
intervjuobjektet beveger seg. En liten 
forflytning kan bety at avstanden til 
mikrofonen halveres eller dobles. Dette 
forandrer ikke bare lydnivåene, men påvirker 
også lydkarakteren. Det er ikke galt å plassere 
mikrofonen nært opptil lydkilden, men det 
medfører at alle mekaniske lyder, som gnissel 
fra pedaler og støy og brus fra gitarforsterkere, 
høres veldig godt. Videre blir variasjonene 
mellom sterke og svake lyder store, og alle 
spillefeil blir tydelige. Det viktigste er at du 
håndterer dette bevisst.

Lenger mikrofonavstand gjengir instru-
mentets klang på en mer naturlig måte. 
Prøv å finne den rette blandingen mellom 
instrumentets direktelyd og rommets 
akustikk. Av og til trengs det flere mikrofoner 
for å finne riktig balanse. En god metode er å 
plassere en mikrofon tett opptil lydkilden, og 
så sette ut en såkalt rommikrofon. Da kan du 
blande disse to etter smak og behag. Denne 
teknikken kan imidlertid være problematisk 
hvis mange instrumenter spiller samtidig.

Vil vi ha best mulig akustikk for hvert 
instrument, trenger vi lenger mikrofonavstand. 
Har vi å gjøre med svært reflekterende flater, 
blir det imidlertid vanskeligere å filtrere 
enkeltlydene og balansere nivåene innbyrdes. 
Det vil si at alle lyder lekker inn i samtlige 
mikrofoner. Hvis man filtrerer en lyd som tar 
opp lekkasje fra andre lyder, endres jo også 
disse. Kompresjon har en tendens til å forverre 
denne negative effekten.

Da kan det jo være lett å tro at den beste 
metoden er å spille inn alt med ekstremt nær 
plassering av alle mikrofoner og massevis av 
absorberende skjermer. Dette stemmer av og 
til, men da må man være klar over at man får en 
tynnere klang, lite romfølelse og dårlig dybde 
i lydbildet. Det gjelder å prøve å avgjøre hvor 
stor separasjon man trenger og forutse hvor 
problemene med lekkasjelyd kan oppstå. 

En måte å kontrollere lekkasjen på, er å 
hindre de sterkeste instrumentenes mulighet 
for å skape førstereflekser. En annen mulighet 
er å isolere de mer lydsvake instrumentenes 
mikrofoner ved å snu dem vekk fra de mest 
høylytte instrumentene. Når riggingen er 
ferdig og du har balansert nivåene, må du 
undersøke hvordan filtreringen av de enkelte 
lydene påvirkes av hverandres lekkasjer. 
Så kan du sakte øke volumet på én lyd om 
gangen. Når klangen på de øvrige lydene 
begynner å påvirkes negativt, har lyden nådd 
sitt maksvolum. Du vil trenge ca. 3-5 desibels 
nivåforskjell mellom de forskjellige lydene 
for å kunne gjøre endringer under miksingen.  

Det finnes ingen snarveier. Øvelse gjør mester, men det gjelder å ha 
en plan og en struktur for eksperimenteringen, slik at man kan trekke 
de rikige slutningene.

Å teste forskjellige mikrofoner
Ta deg tid til å teste forskjellige mikrofoner og mikrofonplasseringer. 
Dette er antagelig noe av det viktigste man kan lære seg innen 
innspillingsteknikk. Ikke skaff deg et par favorittmikrofoner som du 
alltid setter på samme sted. Flytt deg rundt i forhold til lydkilden og 
lytt. Når du har funnet den beste “sounden”, er det på tide å velge 
mikrofon. Sett opp flere mikrofoner i samme avstand, slik at du får 
mange referanser. Spill inn de ulike mikrofonene samtidig på separate 
spor, så kan du lytte og sammenligne i ro og mak senere. Du vil snart 
finne den som låter best. Når du har funnet rett mikrofon, er det 
klart for å jobbe med plassering. En annen ting det kan være godt 
å vite, er at mikrofonplasseringen ofte påvirker lyden mer enn valg  
av mikrofon. 

Et annet hjelpemiddel kan være å lytte i hodetelefoner samtidig som 
du flytter mikrofonen rundt. Da hører du forskjellen umiddelbart. 
En forutsetning for at dette skal fungere, er at du har et par gode 
hodetelefoner. 

Hvis vi ønsker en "naturlig" gjengivelse av en lydkilde, som 
eksempelvis et orkester, kan vi aldri bruke mer enn to mikrofoner 
(ett stereopar). Bare da kan vi oppleve den dybden i innspillingen 
som avhenger av et instruments plassering i forhold til våre to ører.  
Det blir da ekte stereo. Dette brukes ikke så ofte i moderne musikk. 
Etter min mening, er det for få teknikere innen pop/rock som 
mikser inn ekte stereo. Det er synd, da dette gir lydbildet en ekstra 
dimensjon. Den vanligste metoden er å “nærmikke” instrumentene 
og deretter skape en kunstig dybde og bredde ved hjelp av forskjellige 
nivåer og effekter. Og det vi eventuelt synes at låter bra, er egentlig 
bare panorert mono! 

Å bruke rommets akustikk
Et godt resultat krever naturligvis at man har godt justerte instrumenter 
og dyktige musikere. Ved bruk av nærmikrofoner gjelder det også å 
vite at mikrofonen tåler lydtrykket den skal utsettes for. Mikk opp 
noen av instrumentene i stereo, så kommer ikke romklangen bare fra 
ett punkt i miksingen. 

Du bør altså ikke overdrive dette med nærbilde. Alt kan ikke være 
nærmest. Det gir ingen dybde i innspillingen. Bestem hvilke

”under my camera there should  
be an  head” – Jim Jannard

-fluidhode, -stativben, -følge-fokus, 
-hand-grips, -matteboks.

Deluxefilm, Enebakkveien 69, 0192 Oslo
Tlf. 91 14 05 30 

e-post: mail@deluxefilm.no, www.deluxefilm.no

 Portable Studio 
– alt du trenger i èn ryggsekk.
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instrumenter som passer på kloss hold av 
lytteren, og bruk nærmikrofon eller direkte-
tapping. Gi innspillingen dimensjon gjennom 
lenger mikrofonavstand for instrumenter 
som likevel skal plasseres lenger bak i miksen. 
Lengre mikrofonavstand gir bedre musikalsk 
balanse for de fleste instrumenter. Bruk heller 
ikke kun direktelyd. Man kan med fordel 
bruke førstereflekser for å få en fyldigere lyd 
og mer lydtrykk. Ved hjelp av refleksene øker 
middelverdien på signalet.

For å få god kvalitet på refleksene til en 
rommikrofon, må den være rettet mot en 
flate som gir gode reflekser, for eksempel tre. 
Rettes mikrofonen bare mot lydkilden, får 
man hovedsaklig direkte signaler. Reflekser 
mellom 10-30 ms øker lydkvaliteten. Over 
50 ms gir et diffust lydbilde. Det beregner du 
slik: Avstand = hastighet * tid.

Lydens hastighet er 343 m/s. Avstanden 
beregnes i meter. Tiden angis i sekunder (For 
eksempel er 10 ms = 0,010 sek).

Vil du ha en refleks på 10 ms regner du altså 
slik: Avstanden = hastigheten (343 m/s ) * 
tiden (0,010 sek). Avstanden blir altså 3,43 
m. Men det er den sammenlagte avstanden fra 
lydkilden til mikrofonen via den reflekterende 
flaten. Så det er ikke 3.43 meter fra flaten, men 
mindre. Kanskje halvparten, avhengig av hvor 
flaten, lydkilden og mikrofonen er i forhold 
til hverandre. 

Skal du lage "overdubs", det vil si, spille inn 
samme stemme eller instrument på flere spor, 
anbefaler jeg å flytte lydkilden og mikrofonen 
rundt eller vri dem 45 grader mellom de 
forskjellige tagningene. På denne måten 
utnytter du rommets akustikk på flere steder 
og forandrer lydens karakter, slik at du ikke 
får samme romresonans-møster på alle spor.

Membranfølsomhet, håndlyd og  
festeløsninger
Ville du akseptert at noen stilte seg inntil øret 

ditt og blåste eller ropte WOW? Membranen 
på en mikrofon har heller ikke godt av dette. 
Den som snakker eller synger kan enkelt 
minske risikoen for puff fra P og T ved å synge 
litt forbi mikrofonen. Unngå å rette munnen 
rett mot membranen. Vinkle mikrofonen 
45 grader og rett den mot munnviken. 
Mikrofoner som er dempet mot håndlyd, blir 
påtagelig forstyrrende hvis noen holder i dem 
under en studioinnspilling. De beste typene 
mikrofonfester, er de som har en form for 
gummioppheng. Da elimineres lydens evne 
til å forplante seg i forskjellige materialer. 

Fasekansellering
Så fort vi bruker flere mikrofoner på samme 
lydkilde inntreffer dette fenomenet. Det 
skyldes at signalet når de forskjellige 
mikrofonene med en viss tidsforskyvning. 
Denne forsinkelsen gir opphav til at enkelte 
frekvenser slukkes i mikseren. Fenomenet kan 
oppdages ved at vi først lytter på hver mikrofon 
alene, og deretter alle sammen. Blir lyden 

tynnere når flere mikrofoner er i bruk, har vi 
et problem med fasekansellering. Prøv i så fall 
å forandre litt på plasseringen av mikrofonene, 
det hjelper som oftest. Vurdér også å bruke så 
få mikrofoner som mulig på hver lydkilde. Jo 
færre mikrofoner, desto klarere og renere lyd.

Hvilken mikrofon skal jeg kjøpe? 
Det er avhengig av mange ulike faktorer: 
Bruksområde, musikkstil, budsjett, med 
mer. Jeg kan likevel dele et råd: Ikke kjøp 
mikrofoner uten å teste dem først.

Når man klassifiserer mikrofoner i 
forskjellige kategorier, er deres evne til 
å registrere lyd med forskjellig styrke og 
frekvens i ulike retninger en av de viktigste 
egenskapene. Hovedretningen er den som 
peker vinkelrett mot mikrofonens membran. 
Det er vanskelig å forklare hvordan noe høres 
ut med ord, og det går ikke an å lese seg til 
denne kunnskapen. Du må teste, lytte, teste, 
lytte og lytte atter en gang. Denne prosessen 
vil også utvikle evnen din til å lytte strukturert, 

og det vil du ha nyte av i alle musikk- og 
lydsammenhenger. 

Slik pleier jeg å gå frem for å teste 
mikrofoner:
• Velg ut en lydkilde, for eksempel en 

stemme, et instrument eller en høyttaler 
som avgir lyd

• Plassér 3-4 mikrofoner så tett som mulig, 
cirka 1 meter fra lydkilden

• Rett alle mikrofonene mot samme punkt
• Bruk samme type mikrofonforsterker
• Still inn eksakt like mye ”gain” for alle 

mikrofonene 
• Spill inn cirka 2 minutter, der hver mikrofon 

får et eget spor
• Spill av det innspilte materialet – nå kan 

du se hvor sterkt eller svakt signal de 
forskjellige mikrofonene leverer.

For å kunne sammenligne de forskjellige 
sporene under lytting, må du nå justere 
alle spor, slik at de spilles av med samme 
volum. Nå gjelder det å være tålmodig nok 
til å lytte mange ganger, bytte mellom de 
forskjellige sporene og sammenligne. Her er 
noen ledetråder til hva du kan gjøre og hva 
du kan lytte etter. Hold fokus på én ting om 
gangen når du lytter og ta notater etter hver 
lytteomgang, slik at du til slutt kan analysere 
mikrofontesten din. 
• Nærhetsfølelsen, hvilken mikrofon gjengir 

lydet nært?
• Klarhet, hvilken mikrofon gjengir lydet 

tydeligst?
• Romakustikk, hvilken mikrofon gjengir 

rommets akustikk best?
• Gjengivelsen i det lave registeret, hvilken 

mikrofon gjengir bassen best?
• Gjengivelsen i det midterste registeret, 

hvilken mikrofon gjengir mellomregistret 
best?

• Gjengivelsen i det høye registeret, hvilken 
mikrofon gjengir diskanten best?

Fyll på med andre egenskaper du vil 
sammenligne. Det kan bli litt ensformig og 
trettende å sitte lenge og lytte, så jeg anbefaler 
deg å ta pauser på 5-10 minutter med jevne 
mellomrom. Lykke til! n

Vi trenger frilansskribenter, fra hele landet, 
som kjenner bransjen.

Vil du skrive i               ? 

Ta kontakt:
Geir Bergersen, mob: 48 03 41 83,

e-post: g.bergersen@gmail.com
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Monitor intervjuet Wiggo Evensen første gang på midten 
av 1990-tallet da han startet opp Network Electronics 
som siden har blitt Nevion.   Nevion er siden blitt tatt 
over av Johan H. Andresen sitt investeringsselskap 

Ferd, og Wiggo Evensen har siden han sluttet der, vært med å etablere 
Fjord Media i 2005.

Nå er Barnfind klar til å lansere produkter som BarnOne, en 19 
tommers – 1 rack enhet, som gir deg mulighet til hele 32 porter med 
SFP´er  fra forskjellige leverandører.  Her kan du ha både BNC eller 

CWDM/DWDM multiplexing.  Konseptet er å tilby forskjellige set-up 
for Small Form Factor Pluggable (SFP), med lavere strømbruk, pris og 
mer fleksibilitet enn det konkurrentene kan tilby.

Barnfind tilbyr open source på sine bokser, noe som betyr at du ikke 
må låse deg til en software-teknologi, men kan sette opp løsninger i 
forhold til hva som er mest mulig relevant for deg.    Her finnes det også 
muligheter for å tilpasse og utvikle egne grensesnitt for de som måtte 
ha behov for dette.  

Samarbeid med Skyline
Barnfind samarbeider med teknologiaktører som Skyline 
Communications, som utvikler løsninger for network management.  
I følge Evensen gjør dette at Barnfind ikke har låst seg til en software-
teknologi, muligheter for å skalere løsninger og at kunden kan sette 
sammen oppsett, enten det gjelder BarnOne, eller deres HDMI 
Recievere eller SDI 3Gbit/s Coaxial Trancievere.  Et eksempel på en 
kunde som har kombinert Barnfind sin teknologi med andre løsninger 
er distributøren Village Island, som har inkludert Barnfind i sine oppsett 
med Aviwest, Digigram og Skyline.  
Barnfind tilbyr løsninger både til olje & energi-bransjen, telemedisin 
og telekomaktører.  Wiggo Evensen påpeker likevel at det er aktører 
i kringkastingsbransjen som vil være viktig for de fram over.  
–  Etter som kringkastingsbransjen blir mer og mer lik annen IT-
teknologi, så er det folk med vår kompetanse som skjønner hvor 
viktig sikkerhet og leveringsdyktighet på videostrømmen er.    
– Vi skjønner at dette er leveranse av signalstrøm, med helt  
andre krav til millisekund nøyaktighet, enn hva IT-bransjen har vært 
vant med til nå, sier Evensen.
Barnfind har nå fått på plass distributører i over 40 land.   I løpet av  
2014 skal de rulle ut produktene, og Evensen sikter i mot et 
omsetningsmål på 17 millioner.  For å få til dette har han her hjemme 
fått på plass Danmon som distributør, mens i Sverige er Cabeltronic 
distributøren. Barnfind er på ca. 15 messer i 2014 og er nå klare for  
live demo på NAB i Las Vegas av sin 4K 60p løsning. 

Unik forretningsmodell
Wiggo Evensen og hans utviklerteam Arild Skjeggerud og Stian 
Skjelstad har ikke ligget på latsiden i 2013.  Arild Skjeggerud har 
lange forretningsopphold i Kina bak seg, der han har jobbet tett med 
teknologileverandørene der.   – Dette gjør at vi kan finne de beste SFP 
løsningene på markedet, der pris og kvalitet er optimal forteller Evensen.   

Nettverk for 4K  
og framtiden

Alle SFP´er, CVDM/DWDM kontakter og andre plugger produseres 
på oppdrag i Kina.  Mens selve løsningene blir satt sammen, testet 
og kontrollert av blant annet Stian Skjelstad her hjemme.  – Vi er det 
grønneste selskapet i hele kringkastingsindustrien, ingen bruker så lite 
strøm som oss for å sikre datastrømflyt påpeker Evensen.

Skjeggerud og Skjelstad er sammen med Evensen med på eiersiden,  
i tillegg har selskapet fått en pott fra Innovasjon Norge, Skattefunn 
ordningen, samt fått med seg eksterne investorer.  Sandefjord-investoren 
Kai Gustavsen er med som styrets leder, og skal bidra til å sikre veksten.  
Det meste av kapitalen er nå investert i varelager, nå blir 2014 et  
viktig år for selskapet.  Evensen mener de skal makte å ha en positiv 
kontantstrøm i 2015.   For å holde orden på logistikk og innkjøp 
med Kina, sitter Elaine Sun koordinerer dette fra Sandefjord.  
Fleksibiliteten i løsninger, skalerbarhet for vekst og kompetanse 
i rett type komponenter til gunstige priser, er det som gjør at 
Barnfind skal våge seg på kampen mot konkurrenter som Evertz.    
– Vår løsninger er billigere, bedre og mer fleksible og ikke minst har vi 
en unik logistikk påpeker Evensen.

Lærdom fra tidligere
Wiggo Evensen har vært igjennom tre firmaetableringer  på tyve 
år.  Network-Electronic som ble til Nevion og omsetning på over 
200 millioner i Europa,  Fjord Media som gikk konkurs etter tre 
års drift i 2008, og nå Barnfind etablert i 2012.   Wiggo Evensen 
mener at han har brukt 2013 riktig, til å planlegge for vekst.   
Lærdommen fra Fjord Media er å bruke tid på å gjøre ting riktig.   
– I Barnfind har vi de rette produktene klare, som vi vet vil bli mottatt 
i markedet forteller han mens han viser rundt på verkstedet.  Et 
titalls BarnOne ligger klar for montering og levering til kunder.  I 
følge Evensen er han på vei til å nå opp mot budsjettet i februar.    
– Det som driver meg er passion for å få til noe, å bygge noe sammen 
med andre og det er det vi skal få til her sier Evensen med glimt i øyet. n

Sandefjord-firmaet Barnfind satser på å erobre verdensmarkedet i løpet av 2014.  De lager CWDM/DWDM  

løsninger som gjør at du kan route 4K innholdet ditt raskere og lettere enn før.  En av de fire gründerne i sel-

skapet er Wiggo Evensen som har over tretti års bransjeerfaring, helt tilbake til Sandar Electronics på 80-talllet.

REPORTASJE NETTVERK

Alle Barnfind sine løsninger kan settes opp for signalflyt via ethernet eller annen fiberoptisk 
løsning

BarnMini-01 kommer med mange muligheter for interfaces.  BarnMini-01 kan ta i bruk alle 
SFP´er med MSA standard. 

Stian Skjelstad tester og setter sammen, ennå en BarnOne Wiggo Evensen i Barnfind har bygget opp et nett av over 40 forhandlere

Stian Skjelstad, Arild Skjeggerud 
og Wiggo Evensen med noen av
Barnfind sine lanseringer på 
verdensmarkedet.
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FocusMaker

FocusMaker stiller skarpt
Det kommer flere og flere hjelpemidler på markedet for fotografer som bruker digitale systemkameraer.  

Mange av disse er dyre, tunge og kompliserte, og ofte får de DSLR-kameraets store fordel av være en  

liten og lett redskap til å forsvinne. I denne testen av kamerarigger i dette nummeret nevner vi at mange 

bruker ett system for riggen og et annet for følgefokus, litt som å plukke det man helst vil ha fra et koldtbord. 

I denne testen har vi et verktøy som ikke kan settes på rigg med rør eller i et kamerabur. FocusMaker er et 

anvendelig og enkelt verktøy for å sikre bevegelsesskarphet og følgefokus.

Tekst & foto: Jonas Nimmersjö

Se vår

FILM 
om denne reportasjen på 
www.monitormagasin.no

Med gummibånd fester du lett den graderte skiven og siktet på objektivet ditt. På skiven 
fester du markeringer for fokuspunktene dine.

er gummibåndene produktets svakeste ledd. Uten disse fungerer 
det ikke. Derfor anbefaler vi at du alltid har med deg en pose  med 
vanlige gummibånd. Det kan redde produksjonen når det kniper 
på. Det gjelder også å holde styr på de små markørene, så de ikke 
forsvinner. På noen objektiver kan det bli trangt med både siktet og 
skiven, da det er viktig at fokusskiven kan røre seg fritt og ikke henger 
seg opp på siktet. En annen ulempe er at siktet i noen tilfeller dekker 
over knapper for auto/manuell fokus eller for bildestabilisering på 
objektivet. Det gjelder derfor å stille inn disse riktig på forhånd. Men 
i det store og det hele er vi fornøyde med produktet som hjelper deg 
å stille skarpheten riktig. n

Gå ikke glipp av filmen om testen på www.monitormagasin.no !

Det første vi la merke til da vi hentet pakken 
med FocusMaker på posten, var hvor lett den 
var. FocusMaker veier under 100 gram. Vi 
undret på om dette kunne være et produkt 
for profesjonelle  fotografer. Hvem vil ha bruk 
for dette enkle plastredskapet? FocusMaker 
består hovedsaklig av en halvsirkelformet, 
gradert skive og et sikte, som begge spennes 
fast på objektivet med gummibånd. På skiven 
fester du håndtaket, en rød eller blå plastpinne, 
og de små markørene for start- og sluttpunkt 
samt midtparti. Det går raskt å feste alt på 
objektivet og sette fast markørene. Vi testet 
FocusMaker på både bevegelsesskarphet, 
følgefokus og under kamerakjøring, og synes 
produktet gjorde jobben lettere. Det er mange 
produsenter som lager lignende produkter. 
Noen består bare av en pinne som spennes fast 
på objektivet. Andre har, som FocusMaker, en 
skive der fokuspunkter kan markeres. I fjor 

PLUSS
• Lav vekt

• Lett å fokusere riktig

• Rask å montere og stille inn

MINUS
• Store objektiv krever ekstra  

gummibånd

• Gummibåndet er et svakt ledd

• Det blir trangt på små objektiv

høst lanserte til og med kameraprodusenten 
Nikon et redskap for zoom eller følgefokus. 
Om FocusMaker er bedre eller dårligere enn 
konkurrentene kan vi ikke svare på ennå.

TEST FØLGEFOKUS

Verdt pengene
Det vi derimot kan gi svar på, er om vi synes 
dette produktet er verdt pengene og om det 
er et verktøy profesjonelle fotografer kan ha 
nytte av. Vårt svar på dette spørsmålet er ja. 
Med tanke på den lave prisen, er det ingen 
stor investering, og gevinstene av å få et enkelt 
verktøy for eksakt bevegelsesskarphet og 
følgefokus, gjør at det er vel anvendte penger. 
Dette plastredskapet er ideelt for fotografer 
som reiser lett og ikke tar med seg mer enn 
stativet og det som får plass i fotobaggen. Det 
passer også utmerket i større produksjoner 
der følgefokus og bevegelsesskarphet er 
viktig. En ting som kan være verdt å tenke 
på hvis produksjonen din står og faller 
på dette verktøyet, er å ta med seg ekstra 
gummistrikker. Lengre gummibånd enn 
de som følger med kan kjøpes til bruk med 
større objektiv. Men, uavhengig av objektiv, 

FOCUSMAKER
Dette følger med: 

• En gradert halvsirkelformet skive og et sikte å feste på  

objektivet med gummibånd.

• To håndtak og seks markeringsbiter å feste på skiven.  

En pose og en brukerhåndbok.

Vekt: Under et hundre gram

Pris: 599 kroner inkl. mva

Med siktet og de hvite markeringene får du god 
bevegelsesskarphet.

Vi undersøker 
hva du kan velge 
mellom av tråd-
løse mikrofon-
systemer. Her kommer en variant som det er verdt 
å vurdere – Beyerdynamic TG 1000! Beyerdynamic 
TG 1000 er et digitalt system som passer utmerket for 
scenebruk, installasjon, teater og kringkasting. Takket 
være den fantastiske båndbredden på 319 MHz for både sender og mot-
taker som ikke er oppdelt i frekvensbånd, er systemet både fremtidssikkert 
og ekstremt fleksibelt. Med en digital forsinkelse på kun 2,1 ms er TG 
1000 helt i toppsjiktet av trådløse systemer. Til TG 1000s håndsender 
har man fem forskjellige kapsler fra den nye TG-serien å velge mellom, 
både dynamiske- og kondensatorkapsler, men også Beyerdynamics unike, 
retningsbestemte båndkapsler V90r er tilgjengelige. Med Beyerdynamics 
egen kryptering er man også sikker på at man ikke blir avlyttet.

Man kan koble sammen inntil 10 doble mottakere (20 systemer) uten 
antennesplitter. TG 1000 har en unik nettbasert programvare. Ingen flere 
programmer som ikke virker sammen med operativsystemet, eller som 
har feil versjon. Hver mottaker har en egen IP-adresse/nettside og du får 
tilgang til den i nettleseren i en hvilken som helst datamaskin, nettbrett 
eller smarttelefon. 

Beyerdynamic TG 1000-DR dobbelmottaker
Frekvensområde: 470-789 MHz (mottakerne dekker hele området.  
Ikke inndelt i bånd.)
Forsinkelse: 2,1 ms
Lydfrekvensomfang: 20–20000 Hz
Diversitet: Virkelig diversitet
Rekkevidde: Opptil 300 m
Kryptering: Egenutviklet switchbar kryptering
Lydutganger: XLR og 6,3 mm balansert
Lydsampling og komprimering: 24-bits, 48kHz med Beyerdynamics 
egen TriplePlay Codec 
Størrelse: 1U
Pris: 19 996,- eks. mva.

Beyerdynamic TG 1000-H håndsender
RF ut-effekt. Justerbar mellom 10mW og 50mW
Batteri levetid/type: ca. 8 timer (NiMH 2100 mAh). AA batterier.
Mikrofonkapsler: TG V50w, TG V56w, TG V70w, TG V90w, TG V96w
Pris: 6 712,- med TG V70w kapsel eks. mva.

Beyerdynamic TG 1000-B Beltpack
RF ut-effekt. Justerbar mellom 10mW og 50mW
Lyd inn: TA4 mini-XLR
Batteri levetid/type: ca. 8 timer (NiMH 2100 mAh). AA batterier.
Pris: 5 516,- eks. mva.

Tekst: Martin Leisborn

GUIDE TRÅDLØSE MIKROFONER

Trådløs lyd 
– hva kan du velge
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Den som ser TV-titting i sammenheng med økonomi har truffet spikeren på hodet. Enten du slår på nyhetene 

eller Idol er du en del av et globalt og innviklet økonomisk system der din oppmerksomhet er målt i sekunder, 

minutter og timer.  Men dersom TV-tid er valuta, hvem spiller da rollen som sentralbank? Eller ”revisorer”, som 

Magnus Anshelm fra undersøkelsesselskapet MMS sier.  Monitor har besøkt de skandinaviske TV-målingenes hjerte. 

Tekst & foto: Jonatan Kruse

REPORTASJE SEERANALYSE

Streng revisor med 
stålkontroll på seerne

J eg er et kvarter for tidlig på det 
sentralt plasserte kontoret til MMS. 
Resepsjonisten serverer meg fersk-
brygget kaffe og morgen-TV, ikke 

mindre enn seks skjermer viser sendinger fra 
en vegg. Fra en av skjermene viser en kvinne 
brystene sine og prøver å promotere en BH 
jeg garantert ikke vil kjøpe. Men dersom en 
av tusen seere gjør nettopp dette får MMS 
hva de lever for. Og det et derfor det er helt 
avgjørende å kjenne til hvor mange seerne 
som følger kanalen. 

– Vårt oppdrag er å sikre stabilitet og 
troverdighet for fjernsynsinvestering, og 
samtidig utvikle en inntekt for Web-TV, 
innleder Magnus Anshelm og viser meg inn 
til konferanserommet. 

– Målingene våre må oppfange minst 99,5 
prosent av hva TV- seernes øynene følger med 
på, og vi må være nøyaktige for at bransjen 

skal kunne stole på at våre måledata kan 
konverteres til valuta. 

Sammenligningen høres ut noe komplisert, 
men dersom en setter det hele opp matematisk 
er oppgaven snarer svært enkel og rett å finne 
ut av. 

La oss si at Johan driver en bedrift som 
selger sjokoladeiskrem. For forenklingens 
skyld bruker vi lette sifre og sier at Jon betaler  
en TV-kanal 10 000 kroner for å nå 10 000 seere 
med en reklamefilm for sitt produkt. Det gir 
oss forholdet 1:1, som viser at hver seer koster 
en krone, og at verdiene dermed kan byttes 
mot hverandre. Johan regner selvfølgelig 
med at inntektene for iskrem vil skyte fart  
når seerne får opp øynene for produktet, og 
med dette tar det hele en annen statistisk  
vrid: Det er viktig, både for TV-kanalene og 
Johan, å bli enige om akkurat 10 000 kroner 
mot 10 000 seere. Kronene kan vi jo legge på 

bordet og telle, men hvordan gjør man dettet 
med seere? Og hvordan garanterer man at 
Johan virkelig har fått det han betaler for den 
dagen regningen kommer?
– Dett er en sak for MMS, nikker Magnus 
Anshelm, men er nøye på å skille selskapets 
rolle fra TV-kanalenes. MMS leverer måledata 
som skal være korrekte og pålitelige. Hva 
kanalen siden gjør med den innsamlede 
informasjonen er deres eget ansvar. 

Antall tittere i stede for spotter
Det å se på eksponering uten pålitelig 
måling kan både være stort og spennende, 
men så lenge en mangler målingsdata er det 
vanskeligste å drive en god økonomi i denne 
bransjen. 

- Klokka 07.00 hver morgen får vi gårsdagens 
måledata og ved nitiden publiserer vi de, 
forklarer Anshelm. 

Avleserne som jobber i redaksjonen forholder seg til morgenmøter 
med en nesten religiøs karakter, når tallene kommer blir det avgjort 
om det blir champagne eller fortynnet vann til lunsj. Jubel sprer seg 
lett hos TV-selskapene etter en overraskende MMS-beskjed med 
uventet utfall. 

– Vår eksponering er på 30 sekunders nivå så vi har ingen 
problemer med å se om et TV-program gjør det dårlig eller bra, 
forklarer Anshelm inne fra konferanserommet. Om litt kommer 
rapportene for reklamefilmene som ligger til grunne for TV-
kanalenes debitering. 

Tilbake til Johan med sjokolade-is, det er altså her man begynner 
å regne ut om filmen har nådd ut som forventet, eller om man må 
sende reklamefilmen flere ganger. TV-kanalene selger ikke antall 
avspillinger, men garantere et antall seere som skal bli eksponert for 
budskapet. Og det er denne måledataen som leveres av MMS. 

– Du lurer sikkert på hvordan vi kan være så sikre med tallene våre, 
og jeg kunne gitt deg et svar som ville fylt et helt kapittel, spøker 
Magnus Anshelm, - Men  la meg først forklare hvordan det hele går 
for seg. 

Magnus tar to skritt mot en TV-benk og tar opp en vanlig 
fjernkontroll med hurtigtaster. 

– Grunnlaget for TV målingene, forklarer Anshelm, er 1350 
husstander som er utvalgt for å være et statistisk utvalg av 
gjennomsnittsbefolkningen. Hver og en husstand logger seg inn på 
TVen via en fjernkontroll, og deretter lagres dataene om TV-tittingen 
i en kontrollboks. Dataene overføres til oss en gang om dagen og 
er grunnlaget for tallene vi representerer. Kontrollboksen fungerer 
gjennom lydanalyse, så alt som vises på TVen registreres i målingene 
våre, til og med om kilden for eksempel er C More Play. Dersom 
en mamma tar over for sønnens titting trykker hun på sin knapp på 
fjernkontrollen og dermed får vi demografiske, statistiske pålitelige 
data for våre analyser. 

Kontrollsystem som sikrer analyse
Anshelm ved MMS viser videre elektronikken bak målingssystemet 
som består av en kontrollboks og en fjernkontroll. Påkoblede 
husholdninger får en boks for hver TV og logger deretter inn både 

Magnus Anshelm kan tallene 
og statistikken flytende som 
vann, noe som merkes tydelig 
mot skribentens gjettinger.

VR-3EX

www.rolandsystemsgroup.no
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stue, soverom eller kjøkken. Det store spørsmålet er; fungerer systemet?
– Det hele stammer fra en statistisk avansert prosess som bare fire 

analyseselskaper i verden i dag holder på med, forklarer Anshelm samtidig 
som han forteller at grunnteknikken leies inn fra selskapet Nielsen. Vi har 
flere separate styresystemer for å sikre at dataene vi leverer til kundene  
er troverdig, hele valutaavtalen er jo basert på akkurat det. 

Videre forteller MMS om kontrollsystemet deres, som helt enkelt 
går ut på å ringe opp seerne på kveldstid og spørre hva de gjør. Dersom 
svarene ikke samsvarer med kontrolldata tas de ut av systemet. Den 
gjennomsnittlige tiden for deltakelse er fire år, og kontroll skjer noen 
ganger helt nede på individnivå. 

– Dersom en seer tidligere bare har fulgt med på nyheter og fakta-
programmer og plutselig bruker mye tid på underholdning, kimer det 
en varselklokke hos oss. Da ringer vi og sjekker situasjonen; kanskje 
seeren har besøk i familien? Og dersom noen sitter og ser TV natt etter 
natt, ringer vi for å sjekke nattesøvnen, bare for å forsikre oss om at 
informasjonen vi får er riktig.  

Basert på intervjuer
Oppdraget til MMS er altså å måle skandinavisk sendetid og levere  
tall og analyser til oppdragsgivere fra hele mediebransjen. Men, hvor 
pålitelig bildet kan egentlig 1350 husstander skape av hva nesten ti 
millioner mennesker gjør?

– Vi utfører mer enn 10 000 dybdeintervjuer i året for å lage en 



www.monitormagasin.no34  1-2014 www.monitormagasin.no 1-2014  35

matrise for de 1350 husstandene som er med 
i utvalget, begynner Anshelm.

– Noen husstander har andre visnings-
mønstre, og matrisenes oppgave er å gjenspeile 

nettopp dette. Deretter bruker vi en rekke med  
avansert statistisk teknikker for å skape et full- 
stendig og rettvisende bilde av universet. 
Selskapet Nielsen, som vi kjøper prosessen 
av, er ansvarlig for dette, men vi kontrollerer 
også informasjonen i etterkant. Våre kon-
trollmålinger viser at våre data treffer rett.  
Magnus forteller at selskapets 22 ansatte er 
både system-forskere og analytikere, nettopp 
for å ha kompetansen til å  kunne kontrollere 
og finjustere resultatet. 

– TV-reklamer har en omsetning på seks 
milliarder kroner per år. Hvordan pengene 
skal fordeles og  investeres videre er av-
hengig av hvilke seertall vi presenterer.  Dette  
gjelder helt ned til den enkelte films nivå, for 
eksempel hvis man merker en reklamefilm feil 
slik at seertallene avviker mot det estimerte. 
Dersom dette skjer vil vi fort fange opp feilen 
og rette på den,  forsikrer Anshelm.

Flere valgmuligheter 
Samtalen med MMS blir lang detaljert, og  
etter en time føler Magnus Anshelm seg 
bekvem med å briljere med  de detaljerte 
kunnskapene han har om emnet statistikk, 
TV-seere og kontrollmålinger. Mens under-
tegnede gjetter og sjanser på tall og statistiske 
sammenhenger, har Magnus tallene i hodet. 

– Allsang på Grensen har et visst antall seere 
på TV, men et helt annet på nettet. De fleste 
populære programmer sikter til et en bestemt 
målgruppe, mens enkelte TV-kanaler har så få 
seere at de knapt er synlig i våre målinger. Men 
hvordan kan man egentlig studere et forbruks-
mønster som er i så rask endring? Hvordan 
kjenner MMS til hva vi gjør i TV-sofaen når 
vi knapt er klar over dette selv?

– Vi har syv ansatte for å holde styr på akku-
rat det, begynner Anshelm og vi er langt i fra et 
fullført svar. – Så lenge bevegelige bilder vises 
på TV, kan vi måle det  ved å matche lyden 
med en av våre lyddatabaser.  Og flere ulike 
verktøy for å måle din TV kikking er på vei; 
alt fra å merke spillere og apps til å innhente 

paneldata og undersøke TV-kikking fra andre 
avspillere på samme måte som det i dag gjøres 
med TV.

MMS forklarer at en av vanskelighet-
ene med uavhengige målinger på nettet er  
avspillingsmulighetene; det finnes uendelige 
mange flere valgmuligheter enn TV kanalenes 
rundt 130. 

– Jo flere valgmuligheter, desto flere  
brukere, desto flere deltakere i panelet,  
forklarer Anshelm. – Jeg vil gjette at rundt  
50 000 deltagere, i stede for  dagens 1350,  
er nødvendig for å gi et treffsikkert bilde av 
Internett-bruk. Og også med dette antallet  
ville mange små nettsider slippe usett gjen-
nom nåløyet. En nettside med to treff om  
dagen  for eksempel, ville ikke blitt plukket 
opp av en så stor radar. 

Kostnadene for det overnevnte målings-
instrumentet ville blitt langt større enn hva 
investorenes lommebok ville tillatt. Samtidig 
forklares nytten med et slikt verktøy med at 
man ikke alene kan stole på web-statistikken 
til dagens leverandører. 

– I dag skjer målingene uavhengig av   
selve TV-kanalen, tallene som presenteres og 
kontrolleres jo av oss. Vi er TV-selskapenes 
strenge revisorer. Men på nettet faktureres 
man for klikk og besøkende som  levrandø-
ren selv måler- ofte uten å kontrollere. Kunden 
kan da bli usikker på hva man faktisk betaler 
for, og kursen faller. 

– TV og det levende bilde vil fortsette å 
styrke sin posisjon hos seeren, sier Anshelm. 
Skjermer og protokoller kommer å smelte 
sammen, og det som er mest tilgjengelig for 
tiden vinner. Seertallene er stabile og reklame-
mediet kommer til å eksistere lenge fortsatt. 
Men blant den yngre målgruppen ser vi radi-
kale forandringer, og om disse fortsetter vil 
nok avisenes krise spres videre. 

På spørsmålet om TV´ens utryddelse, 
vinkler heller Anshelm dette til en kulturell 
tilbakegang. 

–  Først hadde vi radio i hjørnet og familien 
samlet i stuen. Så kom TV-hjørnet med sofa. 
Etter en kort periode hadde vi TV i alle rom, 
men her tror jeg faktisk vi ser en tilbakegang 
til den tradisjonelle TV-og sofahjørne. Det  
levende bilde har en sosial funksjon. Dersom 
vi vil se Melodi Gran Prix og Idol på samme 
tid, tar vi heller frem i padden eller telefonen, 
enn å henge opp en ekstra TV på veggen. Jeg 
tror den tradisjonelle familietradisjonen rundt 
TV kommer  til å bestå.  n

MMS vil ikke fortelle hvilke familier som er 
tatt ut til undersøkelsen – boksen minner om 
hvilken som helst elektronikk boks. 

Hemmeligheten. Her logger alle deltakerne hos familiene eg 
inn, samtlige data registreres og overføres dermed til MMS.

Utfordringen for MMS. Vi kommer snart til å spørre oss hva en 
TV er for noe, og hva som skiller den fra andre typer skjermer. 
Å finne et uavhengig målingssystem for fremtiden er ingen 
lett oppgave.  

ISE 2014 var større enn noen gang før og en messe man ikke kan komme utenom lengere. Tendensene var 

krystalklare: Uansett om det er snakk om audio eller video skal det være ultraenkelt for sluttbrukeren å betjene 

utstyret. ISE 2014 viste på tvers av alle formater at teknologien i installasjons-industrien blir stadig mer kompleks, 

men som sluttbruker vil man oppleve det motsatte. Og det stiller krav til installatører og produsenter.

Tekst & foto: Peter Hyldahl

REPORTASJE  ISE 2014

I SE (Integrated Systems Europe)  
messen har 10 års jubileum og her var  
det ikke færre enn 51.000 besøkende 
i jubileumsåret. AV-installatørernes 

messe er med dette i ferd med å vokse seg like 
stor som IBC, broadcastmessen som foregår 
på høsten i samme store haller i Amsterdam 
RAI. For ISE er dette en vekst på 15% fra 2013! 
Messen har økt ganske så eksplosivt de siste 
årene.  

Selv danske Bang & Olufsen hadde fun-
net plass i en av de mange haller. De fortalte 
til Monitor at de har besøkt messen de siste 
par årene for å se, om det var noe som kunne 
være interessant for dem. I år satset de med 
en større stand og var overrasket over, hvor 
mange besøkende de hadde fått allerede på 
dag to. Dette på tross at de var plassert i en 
av de ytterste hjørnene i en ikke helt sentralt 
plassert hall! At ISE er en messe man som  
installatør eller produsent bør overveie ble  
tydeliggjort ved et møte med Director of  

Sales Simon Westland fra Black Magic Design;   
– Vi er jo en aktør pro-broadcast markedet 
men vi er meget overrasket over mulighetene 
og omfanget av ISE. Det har vært ganske så 
fantastisk å oppleve utviklingen i de fire årene 
vi nå har vært med. Om det er Digital Signage, 
teater, film eller noe annet man jobber med, er 
denne messen meget interessant for oss. Vi har 
jo løsninger til mange formål og derfor er det 
også mange potensielle kunder. Simon fortel-
ler også at han finner messen særdeles inspi-
rerende da det her er én avgjørende forskjell 
mellom broadcast og installasjonsbransjen; - 
innen for broadcast finner man ut hvilken tek-
nologi, som er til rådighet og bruker så denne. 
På ISE møter man mange med den motsatte 
ideen – de starter med en idé om, hva de vil få 
til og løser det så med den teknologien de kan 
finne. Hele koblingen mellom at det er ideen 
før teknologien og ikke omvendt liker jeg vir-
kelig godt, og derfor er ISE et meget inspirerende 
sted å være for oss, forteller Simon Westland.

4K stormer frem
Overalt på ISE messen kunne man se 4K/
UHD skjermer og projektorer samt alt det 
tilbehøret man kan få tak i. Det var faktisk 
litt overveldende for mange å oppdage, hvor 
meget 4K utstyr, som er tilgjengelig allerede 
nå. Dette er et tydelig tegn på  ISE messen sin 
utvikling – man lar seg ikke begrense og nå 

ISE 2014: En messe i vekst 

”Installatørenes fest”

Director of Sales Simon Westland fra Black Magic Design er 
overrasket over kreativiteten hos folkene som besøker ISE 
og Black Magic Design.
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mangler UHD kun innhold. Mye er dog på vei, 
ikke minst streaming tjenester.

4K er ikke kun en visningsteknologi for  
hjemme, som helt sikkert vil ta i bruk 4K. 
Mens det for profesjonelle å gå fra SD til HD 
tok noe tid, så vil det å gå fra HD til UHD gå 
langt raskere. Det er lettere å forstå at flere 
piksler gir bedre bilde og derfor vil folk ras-
kere adoptere ny teknologi. I samme takt er 
det tydelig at 3D mere eller mindre er på vei 
framover igjen  – nå som flere brillefri løsning-
er er lansert. 4K/UHD er et meget interessant 
alternativ for Digital Signage og undervisning, 
hvor man kan stå helt tett på skjermen uten at 
det er synlige piksler uansett om dette skulle 
være skjermer på 60, 70 eller 80 tommer.

Et godt eksempel på at Signage løsninger 
med 4K og touch ikke behøver å være en mer 
kostbar løsning viste CTouch, som er kjent for 
å lage prisoverkommelige display løsninger. 
Her kunne man se deres nye 55” og 84” UHD 
displays med touch funksjon. Og her var også 
en lydbar til profesjonelt bruk, slik at man kan 
løfte lydkvaliteten på monitoren.

Software løsninger alle kan bruke
Hos Sony møtte vi Jacob Barfoed, som viser 
oss Sonys nye Software Vision Presenter – et 
stykke software, som gjør presentasjonene 
til møter og undervisning ganske så enkelt. 
Altså helt i tråd med den klare trenden på ISE 
2014 – teknologien, også softwaren skal være 
lett å håndtere for alle.  -Programmet har opp 
til 14 templates, hvor man kan åpne vinduer, 
hive dem inn og ut som man har lyst til, og 
programmet finner selv ut av hvordan avvikle 
forskjellige formater. Derfor slipper du å gjøre 
som i PowerPoint og lignende programmer, 
der du må bekymre deg for om videoen fung-
erer teknisk eller ikke. forklarer Jacob Barfoed. 
Programmet kan brukes i alle forskjellige sam-
menhenger med projektorer, skjermer eller 
touchskjerm. Det hele kan styres av en liten 
fjernkontroll med få knapper eller man kan 
styre det fra sin iOS, Android eller Windows 
PC. Programmet er i utgangspunktet Win-
dows basert.

På Sonys stand kunne man også se deres 
nyeste generasjon med Digital Signage via 
HTML5, som ble introduseret på ISE sist år. 
Det fine er at man som bruker ikke behøver å 
ha et stort setup, men kan håndtere sin egen 
Signage løsning hjemmefra eller hvor i verden 
man befinner seg – bare man har internettfor-
binnelse. I den nye versjonen kan man ha en 
Digital Signage løsning for 10 Euro om måne-
den og så kan man selv lage content. -Man skal 
kun ha en Sony Bravia Pro skjerm til Signage, 

da den har HTML browseren innebygget. 
Men så kan man også styre Signage løsningen 
hvor i fra i verden man er. Man kan sette den 
opp til å kjøre loops, lage endringer på bestem-
te tidspunkter og så videre. Det har aldri vært 
lettere og løsningen kan vokse til en komplette 
videovegg hvis man ønsker det – programmet 
finner selv ut hvordan man kan dele content 
mellom skjermene, avslutter Jacob Barfoed.

Digital Signage med power
Hos Samsung var det også masse med Signage 
løsninger, og i fjor introduserete man SOC 
systemet, som gjorde det lett for alle å ha 
Signage. I bunn og grunn er dette en komplet 
softwareløsning for Signage. SOC systemet er 
utvidet og man mener nå at dette her er gene-
rasjon 2. Forskjellen er umiddelbart ikke så 
stor, men i praksis vil man som den Signage 
leverandør og ikke minst som seer merke en 
stor forskjell. Grunnen er at det nå er mulig 
både teknisk og økonomisk å bygge inn 4-kjer-
net prosessorer i skjermene. -Det gir en helt 
annen og hurtig avvikling av video og det gir 
mulighet for å lage touch-oppsett som fung-
erer raskt og med et godt resultat forklarer Mi-
cahel Bailey fra Samsung.  -Markedet har bruk 
for et system som kan ekspandere og med de 
nye quad-core processorer gir dette , det hel 
et kraftig løft. Det gir en mulighet for inter-
aksjon mellom skjerm og mottaker, som er 
enestående – naturligvis ikke minst i forhold 
til touchløsningerne. Et annet godt eksempel 
er at man kan ha 10 skjerme med 10 forskjel-
lige visninger av en tøykolleksjon. Hvis nå en 
av varene er utsolgt vil systemet automatisk få 
beskjed og skifte varene på skjermen til en ny 
vare.  Man kan også kjøre spesielle kampanjer 
og veksle disse etter klokkeslettet avslutter 
Michael Bailey.

NEC: kun holdbare løsninger vil overleve
En av de helt store innen Digital Signage 
er NEC og her møter vi Sales & Marketing  
Director Henrik Breda, som forteller at man 

fra NEC kun velger og selger løsninger, som 
har en lang levetid. -Våre kunder forventer at 
våre løsninger er holdbare både teknologisk og 
i praksis i minst 5-6 år framover i tid. Og dette 
er fornuftig, da det kan være en stor investe-
ring for den enkelte. Derfor lar vi oss heller 
ikke forføre av plutselige trender – vi satser 
på den nyeste teknologien, men kun hvis vi 
mener dette er en den som er framtidsrettet 
og har perspektiv sier Breda.

– Det handler om å kunne skreddersy løs-
ningene og tilpasse i forhold til behov forklarer 
Henrik Breda. Han understreker også viktig-
heten av å velge profesjonelle displays. Mange 
forstår ikke at man skal kjøpe en pro-monitor, 
men grunnen er at lysintensiteten er lengere 
og den holder hele skjermens levetid. På den-
ne måten vil den ha like så lang lysstyrke i star-
ten som etter fem års konstant bruk.  I tillegg 
har en en profesjonell skjerm mindre reflek-
sjoner.  Hos NEC lager vi mange spennende 
og intelligente løsninger. Vi har skjermer med 
innebygget sensorer og/eller kameraer, som 
kan sanse om det er en ung eller gammel per-
son som kikker på reklamen. Dette kan man 
bruke til å se, hvilken reklame, som fungerer 
best i forskjellige aldersklasser og kjønn. Man 
kan også bruke dette til å slukke eller dempe 
lyset i skjermen, slik at det spares strøm. Slik at 
skjermen kun viser bilder når det er publikum 
i nærheten. Og denne formen for integrasjon 
er noe vi satser  på og vi har et bredt program av 
dette i vårt sortiment, avslutter Henrik Breda 
fra NEC.

AV gjennom eksisterende nettverk
En annen klar tendens generelt på messen var 
muligheten for å distribuere lyd og bilde gjen-
nom eksisterende nettverk. Det er altså ikke 
tale om en normal routing gjennom Ethernet 
fra point to point men gjennom eksisterende 
nettverk. Fordelen er åpenlys: Mange steder 
er det allerede et kablet eller trådøst nettverk 
som håndterer for eksempel et firmas inter- og 
intranet. Så hvorfor ikke bruke det til å distri-
buere audio og video er tanken.

Denne løsning så vi flere steder og i forskel-
lige konfigurasjoner. Fordelene er åpenlys da 
man slipper å gjør nye installasjoner. Ulem-
pene består i en begrenset båndbredde og 
at man maksimalt kan trekke kabler opp til  
90 meter innen man skal ha en extender el-
ler annen forsterkning på. Her viste SVSi seg 
særdeles sterke. Dette er et merkevare, som har 
eksistert i seks år og de leverer også til andre 
produsenter. Oppskriften er enkel: Koble en 
boks til kilden, og en til mottakeren og du kan 
sende lyd og bilde gjennom ditt nettverk. 

Det smarte med dette distribusjonssystemet er at man kan sende 
nærmest alle kilder til et hvilket som helst display. Har man HDMI, 
DVI, VGA inkl. lyd, kan man sende dette via sitt nettverk. Ved hver 
kilde har man en sender(encoder) og ved hver monitor/display har 
man en mottaker (decoder). Alle sendere og mottakere på nettverket, 
danner en virtuell matrix. Systemet benytter JPEG2000 kompresjon 
og leverer tett på broadcast kvalitet. Lengden på kablene er begrenset 
av standarden på nettverk, og en maksimumlengde som er 90 meter. 
Denne kan dog forlenges via svitsjer.

Man vil kunne bruke systemet på f.eks. et universitet, hvor man 
gjerne vil ha forelesning i flere rom, eller som infosystem i bedrifter, 
hvor man sender informasjon til forskjellige medarbeidere. Man kan 
også koble opp sykehus sine operasjonsrom, for å drive telemedisin 
og distribuerer kompetanse til mange.  SVSi systemet kan brukes til 
alt fra live video til digital skiltning. 

Videokonferanse på tvers av formater
En annen klar trend var at videokonferanser og møteteknologi  
generelt blir lettere og lettere. Tiden hvor man hadde et fastlåst sys-
tem er det slutt på – dette er det ingen som er tjent med å opprett-
holde. Så uansett om det står Cisco, LifeSize eller et tredje navn på 
videokonferanse utstyret, skal de kunne fungere på tvers av formater 
og fabrikater. Man forventer å kunne snakke sammen med alle, bare 
de har nett, skjermer og kamera.  Mobile devices som iPads, tablets 
og ikke minst smartphones skal kunne kobles på videokonferanse 
systemer uansett, hvor i verden man er. Gjort på denne måten vil en 
kraftig server og videoscalere sørge for at det hele bare spiller.

Helt generelt skal all teknologi være tilgjengelig for brukeren og 
så er det opp til installatøren av AV og IT at få det hele til å kjøre, slik 
at alle kan benytte dette.

Netop LifeSize viste på ISE 2014 en løsning, som samler ”trådene”. 
Konseptet med systemet fra LifeSize er at det kan arbeide på tvers 
av alle formater. Om det gjelder et stort videokonferanse system fra 
en annen produsent, en bærbar PC, en tablet eller en smartphone. 
Systemet håndterer selv å skalere de forskjellige formatene, slik at de 
kan snakke sammen. Slik brukeren opplever det vil man kun oppleve 
at bildet er litt pikselert til systemet finner ut hvordan det kobles opp, 
for eksempel hvis en forbindelse har SD oppløsning og den andre 
kilden har Full HD.  I tillegg finner man ut at den tilgjengelige bånd-
bredden blir håndtert slik at bilde og lyd er optimal i begge ender.

Her er det snakk om en banebrytene video-infrastruktur, som til-
passes kundens behov. Man skal kun kjøpe det man har bruk for og 
så kan vi bygge det ut etter hvert som behovet oppstår. Det smarte 
med systemet er at man setter opp en serverløsning opp hos kunden. 
Denne serveren sørger for at alle formater og systemer kan snakke 
på tvers av hverandre. Den kraftige serveren sørger så for å håndtere 
alt slik at det flyter godt. Da det kun er snakk om virtuelle serverløs-
ninger, som brukes til pro-IT i dag, er det ikke behov for en masse 
hardware. Det er lett å bygge ut etter behov. Og så er det likegyldig 
om videokonferansen foregår på en Android telefon, en bærbar Mac, 
et LifeSize videokonferansesystem eller noe fra en annen produsent.

Møterom gjort enkelt
Et annet godt eksempel på dette så man flere steder og ikke minst hos 
Sennheiser, som med deres TeamConnect system vil sørge for at alle 
kan være med på et møte. -Man skal kun sette seg ned, så er man med i 
møtet. Har man en smartphone eller lignende, man ønsker å koble til, 
vil det være en kabel med et par kontakter, som passer til nesten alle 

standarder forklarer Lars Knobloch, Key Account Manager Integrated 
Systems hos Sennheiser. Team Connect er et system som håndteres av 
en sentral enhet (CU1), som både håndterer WiFi og LAN tilkobling. 
Hele oppsettet kan gjøre via iPad eller PC og via et eget grafisk software. 
Det er høyttalere med i pakken, så det er alltid audio tilstede i rommet. 
Sennheiser har med dette systemet laget et  partnerskap med ClearOne, 
som står for DSP delen. Det unike ved Sennheiser systemet er at du ikke 
behøver å være audio eller IT spesialist for å ta det i bruk. Den intuitive 
software som vi fikk demonstrert på messen gjør det enkelt å sette opp 
en løsning for installatøren og lett å bruke for folk, som ikke har prøvd 
systemet før.

Laserbaserte projektorer er en installasjons løsning
En annen helt klar tendens overalt på ISE 2014 var laserbaserte projek-
torer. De finnes som fra semistore til meget store modeller, men felles-
nevneren er høy kvalitet, mange installasjonsmuligheter og ikke minst 
en oversiktelig eierkostnad.

Hvis vi tar det første først, så har de laserbaserte projektorene generelt 
en meget høy kontrast, høy skarphet og høy lysstyrke.  I tillegg kan de 
roteres som man ønsker. De kan i tillegg vendes slik at de projiserer nedo-
ver. Da det ikke dannes varme fra pæren som i en tradisjonell projektor 
stiger varmen ikke oppover, og derfor kan lampen vendes nedover. Sist 
men ikke minst er det meget lett å lage en oversiktelig pris for eierkostnad 
for en kunde. En laserbasert projektor er mer kostbar enn en tilsvarende 
med lampe, men har en gjennomsnittelig levetid på 20.000 timer. Det 
vil reelt si 4-6 års bruk. Levetiden gjelder også filteret, så grovt sagt er 
det ingen service på projektoren i hele levetiden. Sitter den plassert på et 
loft eller annet sted, hvor det er vanskelig å komme til eller man trenger 
et stillas for å komme til projektoren, kan det være en billigere løsning å 
velge en laser frem for en lampe. De fleste modeller kan man også skifte 
laseren på, men de fleste mener at med 20.000 timer vil de fleste skifte 
ut projektoren før lampen. n

Fjernkontroll med en knapp er nok for å håndtere Sonys nye 
software, hvor du kan styre din presentasjon, uansett om det 
er snakk om regneark eller live video. Her presenteret av Jacob 
Barfoed fra Sony.

Lars Knobloch fra Sennheiser demonstrerer det nye Team Connect system fra Sennheiser.  
Illustrasjonen under viser hvordan systemet fungerer via én central boks, som håndterer det hele.
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Postproduksjon var opprinnelig en mekanisk prosess. Filmer ble produsert scene for scene, tagning for tagning, 

og filmklippere klippet celluloiden for å bruke de beste tagningene med riktig rytme for å fortelle filmens historie. 

Visuelle effekter ble laget med langsomme optiske skrivere, og fargekorrigering innebar rett og slett justering av 

ulike fargenivåer for å skape en nogenlunde enhetlig stil gjennom å justere eksponeringsbelysningen.

Tekst: Mark Burton, markedssjef i FilmLight

Foto: FilmLight

INDUSTRY OPINION   POSTPRODUKSJON

Nye arbeidsmetoder innen 
postproduksjon

Mens etterarbeid har gått fra 
å dreie seg om håndtering 
av filmremser til å bli en  
digital prosess, har arbeids-

metodene forblitt ganske like. Klippere lager 
den ferdige klippen, visuelle effekter legges til 
og sluttresultatet fargekorrigeres. Moderne 
digitale verktøy har gitt flere muligheter for 
kreativ bruk av fargekorrigering, men det 
har likevel vært en separat prosess; vanligvis 
den siste i produksjonsleddet. Den pågående 
tekniske utviklingen generelt, og økningen 
i beregningskapasitet spesielt, har medført 
to større endringer i hvordan bildemateriale 
håndteres i postproduksjonsprosessen. For 
det første, lagres og modifiseres bildemateriale 
som digitale filer i stedet for lineære strømmer. 
Det gjør deling av bildemateriale mellom ulike 
enheter enklere og smidigere.

Den andre, og enda viktigere, endringen er 
at økningen i beregningskapasitet medfører at 
hvert trinn i etterarbeidet er ikke-destruktivt: 
Det vil si at originalmaterialet forblir uendret. 
Det man lager, er en samling instruksjoner som 
beskriver hvordan materialet skal behandles. 

Alt som trengs, er at hver skjerm kalibreres 
én gang og at resultatene lagres i et system 
som for eksempel FilmLights Truelight. 
Det resulterer ikke i at man lager identiske 
skjermer. De ulike gjengivelsesegenskapene 
hos hver skjerm gjør dette umulig. Skjermenes 
fargegjengivelse vil likevel samsvare så mye at 
man kan stole på at avgjørelser som tas på ett 
sted gjengis korrekt på andre steder også.

Samspill
Når materialet ankommer postproduksjon, 
kan alle jobbe med bilder som ser ut som 
regissøren ønsker. Klipperne kan fokusere 
på historiefortellingen uten å forstyrres av 
at ulike scener ser forskjellige ut. Visuelle 
effekter og spesialeffekter kan designes og 
genereres på en slik måte at de med sikkerhet 
passer inn i det innspilte materialet. I 
fargekorrigeringsstudioet kan fargesetteren 
begynne å raffinere prosjektets utseende. 
Siden arbeidsmetodikken er ikke-lineær, 
kan fargesetteren enten hente alle scenene 
fra samme sted og justere dem for å få et 
konsekvent utseende, eller se på de forskjellige 
bestanddelene i en kompleks spesialeffekt for 
å sørge for at de passer sammen.

I tillegg til å sikre et bedre utseende, 
medfører evnen til å matche fargesettingen 
på enkeltelementer at kompositørens arbeid 
blir lettere. Scener som tidligere ville krevd 
separat bearbeiding av visuelle effekter, kan nå 
integreres i Baselight, også når de inneholder 
mange lag datagenerete komponenter. 
Fargesetteren kan justere separate lag 
individuelt for å påse at de passer sammen 
når de kombineres.

Den nye arbeidsflyten innebærer også at 
det som før var en jobbb for én person nå kan 
deles på flere. Den ansvarlige fargesetteren 
kan eksempelvis designe en overordnet stil 
for en produksjon, som deretter tilpasses av 
assisterende fargesettere. Det gir den ansvarlige 
fargesetteren mer tid til å jobbe med finesser 

Tilgang til større beregningskapasitet betyr at 
disse instruksjonene kan tolkes og tilpasses 
i sanntid, slik at vi kan se hva vi gjør mens 
etterarbeidet gjennomføres. Resultatet blir 
at etterarbeidet virkelig har blitt ikke-lineært, 
noe som gjør gjennomgående samspill i 
arbeidsprosessen mulig. Flere kan jobbe med 
samme bildemateriale samtidig. Endringer 
som gjøres på ett sted, kan gjenspeiles 
overalt, men trenger ikke å innvirke på andres 
kreative prosess, siden det eneste som skjer 
er at hver handling danner et eget oppsett 
av instruksjoner for hvordan bildematerialet  
skal tolkes.

Praktisering av fargekorrigering
Hvis vi et øyeblikk konsentrerer oss om 
fargekorrigering som ett av elementene 
i postproduksjonsprosessen, kan vi se at 
samspillet mellom arbeidsprosessens ulike 
ledd kan begynne før dagens tagninger når 
frem til studioet; det kan starte allerede på sett.

De fleste spille- og reklamefilmer filmes i 
dag med digitale speilreflekskameraer i stedet 
for film. Det har noen store fordeler: Regissør 

og fotograf kan umiddelbart se hva som har 
blitt filmet, i stedet for å måtte vente til dagen 
derpå når filmen kommer tilbake fra labben. I 
praksis er det dog ikke så lett som det kan virke. 
Spillefilmkameraer er utformet for å gi bilder 
med høy kontrast, noe som gir fargesetteren 
mye spillerom med materialet. Å se materialet 
direkte fra kameraet på en tradisjonell HD-
skjerm, gir imidlertid et veldig flatt bilde med 
lav kontrast.

Noen regissører venner seg til å ha det 
på denne måten og lærer seg hvordan man 
skal tolke lavkontrastbildene. Majoriteten 
av regissører forventer nok likevel at det 
som spilles av på sett skal ligne det ferdige 
resultatet, slik at regissør og fotograf kan 
forsikre seg om at den innspilte sekvensen vil 
passe inn i prosjektets helhetlige utseende.

Den enkleste måten å virkeliggjøre dette 
på er å ha verktøy for fargekorrigering på sett. 
Da kan materialet umiddelbart bearbeides fra 
kameraet med et system for dagstagninger, 
som Baselight TRANSFER, eller ett portabelt 
fargevisualiseringssystem som FilmLight 
FLIP, som legger konvertering av fargerom, 

korrigering og filtereffekter direkte på bildene 
fra kameraet under tagning og gjøre det  
mulig å justere for å realisere regissørens 
visjon. Dette kan håndteres av en produksjons-
tekniker. På større prosjekter kan det gjøres 
av en person fra fargekorrigeringsteamet 
som har ansvar for prosjektets endelige 
utseende. Når man bruker FLIP skaper 
farge-setteren forhåndsdefinerte stiler for å  
hjelpeteknikeren å imøtekomme regissørens  
ønsker raskt på opptaksstedet.

Det er viktig å huske at alle fargekorrigeringer 
som gjøres under tagningen gjenspeiler 
regissørens ønsker, uavhengig av hvilket 
verktøy som brukes. Derfor er det lurt å bevare 
denne informasjonen som støtte når sekvensen 
kommer til studioet for fargekorrigering. 
Husk at det handler om ikke-destruktiv 
fargekorrigering, der originalmaterialet fra 
kameraet beholdes uendret, mens metadata 
med instruksjoner for hvordan mateiralet skal 
tolkes legges ved.

Metadataene består av en såkalt “colour 
decision list”, fargekorrigeringsliste, som 
fungerer på omtrent samme måte som en 
redigeringsliste, eller ”edit decision list”, 
laget av et redigeringssystem. I begge tilfeller 
vil metadataene justeres og økes under 
ferdigstillingen av produksjonen, men begge 
deler gir et godt grunnlag å jobbe ut fra.

Fargegjengivelse
Før vi går videre til å diskutere postproduksjon 
i studiomiljø, er det et viktig aspekt å ta hensyn 
til. Forutsetningene for å se på materiale 
på sett, vanligvis på en HD-monitor, er 
ikke de samme som forutsetningene i 
fargekorrigeringsstudioet og vil også skille 
seg fra miljøet det ferdige resultatet skal 
vises i – for eksempel på en kinoprojektor. Å 
begynne med fargekorrigeringen på sett er 
bare et poeng hvis skjermen som brukes ikke 
legger til sin egen forvrengning av fargene. 
Billige, lyssterke LCD-skjermer som vanligvis 
brukes på sett har en annen fargegjengivelse 
enn monitorene som brukes til fargekor- 
rigering i et studiomiljø, og tilsvarer ikke 
nødvendigvis noen standard for digital 
projeksjon. Evnen til å gjengi farger varierer 
fra produsent til produsent.

Det man må gjøre, er å etablere en 
standardreferanse, for deretter å kalibrere 
hver skjerm tilsvarende denne referansen. 
Igjen er det økningen i beregningskapasitet 
som gjør at dette er praktisk mulig. Små 
forskjeller i fargegjengivelse kan justeres med 
tredimensjonale ”look-up tables”, LUT, som 
justerer signalet, slik at hver tilkoblet skjer får 
samme utseende som referansen. FilmLight FLIP

og sluttproduktets utseende. Dette påvirker 
ikke bare store filmproduksjoner: Fleksibilitet 
og samspill i arbeidsflyten kan også være 
verdifulle for produksjoner med lavere 
budsjett der materialet må bearbeides raskt. Et 
eksempel er det tyske produksjonsselskapet 
GrundyUFA som produserer fire forskjellige 
daglige dramaer samtidig, hvert med inntil 50 
stående sceneoppsett.

Hver gang en produksjonsenhet byttet 
mellom ulike oppsett, gikk mye tid tapt på 
lyssetting og kamerakalibrering. Dette gjorde 
det enda vanskeligere å holde et allerede 
stramt produksjonsskjema. Løsningen 
var å bruke Baselight FLIP, forberedt med 
referansescener som ble brukt til å legge 
inn "normalkorrigeringen" på de aktuelle 
kameraene. Fotografen kan umiddelbart se om 
lys og kamerainnstillinger er korrekte og gjøre 
justeringer av lyset eller fargekorrigeringen 
hvis nødvendig. Ved å bruke prinsippene 
om samspill i arbeidsflyten fra innspilling 
til leveranse, er resultatet i praksis en stor 
innsparing for såvel tid som penger ved 
rutinemessig produksjon av dramaserier på 
daglig basis.

Dette belyser hvordan fordelene av en 
filbasert arbeidsflyt til slutt virkeliggjøres: 
gjennom samspill i arbeidsflyten ved bruk 
av metadata og ikke-destruktiv bearbeiding. 
Postproduksjonen endrer seg ved at repetitive 
arbeidsoppgaver elimineres og prosessen blir 
mer dynamisk. I siste instans gir dette bedre 
kvalitet til en lavere pris, og med større kreativ 
frihet. n

FilmLights kontrollpanel Blackboard med monitorer.
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AKTUELT BRANSJENYTT

Nettsted for kreativ læring
Utdannet.no heter nettstedet som tilbyr nettkurs i foto- og video-
relaterte programvarer. Tjenesten ble  lansert i starten av 2013 og har 
i dag over 700 kursdeltakere.  Hos Utdannet.no kan du blant annet ta 
et fullstendig  kurs på ni timer i Photoshop. Utdannet.no er utviklet 
av  tidligere Volda-student Espen Faugstad og han forteller at  per 
dags dato består tjenesten av 828 kursvideoer, som   tilsvarer om lag 
60 timer med nettbasert undervisning. 

Det siste halvåret har også kurs i WordPress, Word,  Powerpoint 
og sosiale medier fått plass på siden.  – Fordelene med nettbasert 
undervisning er mange, det er rimeligere å utvikle, rimeligere å 
distribuere, dermed også rimeligere å kjøpe. I tillegg er det umulig å 
matche den fleksibiliteten som nettbasert undervisning gir brukeren.  
De kan studere fra hvor de vil, når de vil og hvor lenge de vil. 

For Faugstad har ideen bak tjenesten hele tiden vært å emulere 
hvordan det er å være i et ekte klasserom, hvor  det skal være mulig 
å delta og påvirke undervisningen. Ved bruk av kommentarfelt har 
kursdeltakeren mulighet  til å få hjelp av kursinstruktøren underveis,  
i tillegg til forum hvor kursdeltagerne kan diskutere og dele  erfaringer 
seg i mellom. Som kursdeltaker hos Utdannet.no blir du en del av  
et større nettverk, avslutter Faugstad.

NRK-journalist Petter Svaar setter seg på flyet til Bejing. Morten 
Jentoft inntar NRK-kontoret i Moskva etter Hans-Wilhelm Steinfeld.

Peter Svaar (34) blir NRKs nye mann i 
Beijing etter Anders Magnus. Svaar jobber i 
dag i økonomi- og politikkredaksjonen i NRK 
Nyheter, og jobbet også med NRKs dekning av 
22. juli-rettssaken. Nå blir han korrespondent i 
Bejing etter Anders Magnus.

Tove Bjørgaas (41) blir en av to NRK-
korrespondenter i USA når hun avløser Anders 
Tvegård. Hun skal der jobbe i tospann med 
NRKs andre USA-korrespondent, Gro Holm. 
Dette blir andre gang Bjørgaas inntar NRK-
kontoret i Washington, etter at hun også var 
NRKs korrespondent i perioden 2006–2010.

Morten Jentoft (57) inntar NRK-kontoret i 
Moskva etter Hans-Wilhelm Steinfeld. Også 
Jentoft gjør comeback i jobben, etter å ha dekket 
Russland for NRK i perioden 1996–2000.

– Tove Bjørgaas, Peter Svaar og Morten Jentoft 
er erfarne, kunnskapsrike og faglig sterke medarbeidere. Vi er svært 
glade for å få disse tre som NRKs nye korrespondenter i USA, Asia og 
Russland, sier nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk i en pressemelding.

Tar over etter Magnus
Steen Horstmann Larsen  
(48) er ansatt som direktør i 
AVIT-Systems.

Steen Horstmann Larsen er 
utdannet ingeniør og kom-
mer fra en stilling som Head 
of Sales i Teracom. Han har 
mange års erfaring med salg 
og ledelse innenfor broadcast, 
nettverk, IT og telecom, bl.a. 
fra Siminn Danmark, Eltel 

Networks Telecom og Ericsson.  Steen Horstmann Larsen avløser 
Claus Bech Espensen.
– Vi har gjennom den siste tiden sett et skifte mot mere software- 
og nettverksbaserte løsninger, og det passer godt til Steens profil, 
sier Claus Falk, styreformman for AVIT-Systems. – Dessuten har vi 
flyttet AVITs hovedkontor fra Aalborg til København, og ledelsen 
skal derfor samles København.

Fakta om AVIT-Systems
AVIT-Systems er Skandinavisk leverandør av produkter, løsninger og 
konsepter til kringkastere, postproduksjon og produksjonsselskaper, 
næringsliv samt offentlige sektorer i de nordiske landene. AVIT-
Systems har avdelinger i København og Aalborg i Danmark, Stavanger 
og Oslo i Norge samt i Stockholm i Sverige. Ytterligere informasjon 
på www.avit-systems.dk

Ny direktør hos AVIT-Systems Felles lagringsserver
Snöball Film AS har i mange 
år vært helt i elitedivisjonen 
når det gjelder produksjon av 
kunnskapsfilmer. Selskapet - 
som ble startet i 2000 - har de 
siste årene vokst kraftig og har 
i dag 20 ansatte. I 2012 pro-
duserte selskapet mer enn 
80 filmer - og stadig større 
oppdragsmengde gjorde at 
selskapet tidligere i år beslut-
tet å oppgradere sine arkiv- og 
lagringssystemer både for å 
forbedre arbeidsflyt og for å 
ivareta sikkerheten i sine pro-
duksjoner.

– Frem til i år har vi jobbet med eksterne harddisker, sier produsent 
Marte Bruksaas. – Men dette er en dyr og arbeidskrevende måte å 
arbeide på, med det dette innebærer av doble kopier, komplisert  
logistikk når flere skal jobbe på det samme materialet - og generelt 
en ganske dårlig sikkerhet. Vi startet derfor en sondering for å finne 
frem til den løsningen som passet vår arbeidsform best, noe som også 
måtte ta hensyn til at vi i år også har gått over til å klippe på Adobe 
Premiere, samt bruk av andre Adobe-programmer. 

– Basert på kunnskap i selskapet og gode råd fra Video 4, bestemt 
vi oss for å gå for GB Labs’ Space løsning - og har pr. i dag en 40TB 
lagrings- og arkivløsning som er satt opp etter våre egne definerte 
ønsker. Våre klippere, grafikere, regissører og loggere opplever  
det nye systemet som veldig enkel og oversiktlig - og problemfritt. 
Vi har etter hvert faset ut alle eksterne harddisker, og opererer nå  
i et diskfritt miljø som gjør nær sagt alle oppgaver enklere. Nye  
prosjekter legges rett inn på server, og våre medarbeidere kan jobbe 
på ulike prosjekter fra forskjellige maskiner uten å måtte tenke på å 
ta med seg materialet. 

– Vi er i det hele tatt kjempefornøyd med løsningen, avslutter  
Bruksaas. – At kunnskapen vår nå er ivaretatt på en sikker måte,  
gjør at vi kan konsentrere oss om det som tross alt er det viktigste:  
Å lage gode, informative kunnskapsfilmer.

GB Labs Space er en enkel, raskt og skalerbar sentral lagrings- 
løsning, spesielt utviklet for større arbeidsgrupper innen pro- 
fesjonell kringkasting og post-produksjon. Snöball Film har  
valgt en 40TB GB Labs Space og en 24 porters Brocade-switch  
med 10Gbit uplink-porter. Løsningen er plassert i kontorlandskapet 
i et lyddempet rackskap fra Usystems.

Løsningen er levert av Video 4 AS som representerer GB Labs i Norge.
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Video 4 har inngått avtale med Calrec Audio Ltd for salg av deres 
lydmiksere for live kringkasting i Skandinavia.

Calrec Audio har siden 1971 produsert høykvalitets lydmikse-
konsoll for live produksjon med eksklusivt fokus på kringkastings-
bransjen. Calrec er kjent for byggekvalitet, lang levetid og stabilitet 
samt utmerket lydkvalitet. Dette har gjort at de er den foretrukne 
lydmikser hos en stor mengde kringkastere.

– Vi ser frem til å jobbe sammen med Calrec for å bygge det  
skandinaviske markedet. Selv om de har base i England har deres 
fokus, ved siden av hjemmemarkedet, lagt utenfor Europa. Der har 
de hatt stor suksess fått rykte på seg som en av de beste innenfor 
feltet” sier Lars Petter Ommundsen, daglig leder i Video 4. Calrec 
sine produkter dekker et hull i vårt sortiment og gir oss mulighet til 
å tilby komplette løsninger for live produksjon. Vi er veldig stolte  
av å kunne introdusere disse produktene til våre kunder i det  
Skandinaviske markedet fortsetter han.

Calrec tilbyr en rekke digitale lydkonsoll i forskjellige størrelser. 
Fra flaggskipet Apollo til deres nyeste konsoller i form av Callisto-
familien med unikt touch screen brukergrensesnitt. Calrec sine  
konsoll er støttet opp av prisvinnende teknologi. Hydra2 nettverk 
gir kostnadsbesparende muligheter innen deling av ressurser og  
kontroll mellom Calrec konsoll. Bluefin2 er deres unike DSP- 
teknologi som gir Apollo mulighet for opptil 1000 kanaler prosessering på  
kun ett DSP-kort. For surround miksing gir dette industriens  
mest avanserte og økonomiske løsning.

Video 4 inngår skandinavisk 
avtale med Calrec Audio

Vibeke Fürst Haugen (45) er ansatt som 
programdirektør for NRKs Marienlystdivisjon, 
som har om lag 1.000 medarbeidere og som 
er landets største produksjonsmiljø. Hun får 
dermed ansvaret for programavdelingene 
Sport, Dokumentar og samfunn, Kultur, Ung, 
Super og Arkiv og research. Fürst Haugen 
har jobbet i NRK siden 1994, og var tidligere 

redaktør for NRK Super og programutvikler.

Øyvind Lund (50) er ansatt som mediedirektør 
med ansvar for NRKs programbestillinger og 
publisering. Lund har fungert i stillingen som 
mediedirektør siden sommeren 2013 og får 
nå permanent ansvar for NRKs arbeid med 
bestillinger av programinnhold fra interne 
og eksterne produsenter. Divisjonen han 
skal lede, har også ansvaret for hvordan NRK 

spiller ut sitt innhold på de ulike plattformene samt det overordnede 
ansvaret for nye medier. Lund har lang erfaring fra ulike deler av NRK, 
og har blant annet vært sportsredaktør og medieredaktør

Nye NRK-direktører

Fredrik Arff/NRK

Anne Liv Ekroll/NRK

Anne Liv Ekroll/NRK



www.monitormagasin.no42  1-2014

Navn: Digital Video Produksjon AS
Adresse: Eivind Lychesvei 6,
1338 Sandvika
Telefon: 67 80 57 80
E-post: digital@digitalvideo.no
Internett: www.digitalvideo.no 
Tjenester: Redigering, konverte-
ring, CD/DVD Prod & kopiering.

Navn: TV-Team 
Adresse:  Sandakerveien 24, 
0473 Oslo
Telefon: 22 11 12 58 
E-post: tv-team@tv-team.no 
Internett: www.tvteam.no
Tjenester: Utleie prod. utstyr.

Navn: Deluxefilm 
Adresse: Enebakkveien 69,
0192 Oslo
Telefon: 22 11 12 13
Mobil: 91 14 05 30
E-post: mail@deluxefilm.no
Internett: www.deluxefilm.no
Produkter: Dedolight (lyskas-
tere), Chimera (softbokser), 
FilmGear, Photoflex, Schneider 
Optics.

Apriori AS • Hedmarksgt. 15, 0658 Oslo
Tlf: 22 68 73 83 • Fax: 22 68 30 03 
post@apriori.no • www.apriori.no

Apriori as
Alt av opptaksmedia, harddisker, 

minnekort, batterier og cover. 
Leverandør av opptaksmedia 

siden 1986.

www.monitormagasin.no

Navn: Danmon Norge AS
Adresse: Hans Nielsen Hauges 
gate 50 B, 0481 Oslo
Telefon: 23 400 400
Telefaks: 23 400 401
E-post: info@danmon.no
Internett: www.danmon.no
Totalleverandør av utstyr til 
det profesjonelle produk-
sjonsmiljøet.
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Navn: Soundware Norge 
Adresse: Hans Nielsen Hauges 
gate 50 B, 0481 Oslo
Telefon: 23 400 390
Telefaks: 23 400 399
E-post: info@soundware.no
Internett: www.soundware.no
Totalleverandør av lydutstyr 
til profesjonelle brukere.

For annonse i galleriet
RING 48 03 41 83

- Kabel og materiell for lyd og bilde
- System design og installasjon 
 
Tlf: 4000 4994 - post@infigo.no - www.infigo.no

For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag

.no

Fortløpende oppdateringer
Kun betalte oppdrag
Gratis å publisere
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Rohde & Schwarz seminar 

Fremtiden for IT-kringkasting

I løpet av en kort formiddag fikk vi presentert software løsninger 
for håndtering av videomateriale i lagringsenheter som i dag 
brukes i alt fra produksjon av tv-serier og Hollywood block-
busters til distribusjon av 4K filmer. Vi fikk også demonstrert 

hvordan streamingtjenester kan tilpasses og optimaliseres. Eller i 
den andre enden av skalaen, hvordan tv-sendinger og streaming kan 
økonomiseres og gjøres kostnadseffektive. Det var mye vitenskap i 
software løsningene som nøye vurderte hva øyet ser og hjernen opp-
fatter av farge- og detaljinformasjon. Som seer får du det du ser og 
hva distributørene mener det skal koste og gi det godt nok bilde og 
lyd. Kringkastingskvalitet gjelder for opptak, ikke hva som vises på 
skjermen hos deg som sluttbruker.  

Med oppkjøpet av DVS, Digital Video Systems AG, kan Rohde & 
Schwarz Norge AS tilby høy kvalitets løsninger innenfor hele spektret 
fra opptak, lagring og sending. Oppkjøpet signaliserer også at Rohde & 
Schwarz ønsker en langsiktig satsing mot fjernsyns- og videomarkedet 
også i Norge.  n

Rohde & Schwarz Norge AS inviterte på nyåret spesielt interesserte fra kringkastere og tekniske produsenter  

til et innholdsrikt møte med en ny verden i hele produksjonskjeden innenfor fjernsyns- og videoproduksjon.  

Mr David Smith fra R&S var invitert som foredragsholder.

David Smith, Business Development Headend Europe.

Publikum fra kringkasting og multimedia var tilstede.




