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Lydinstallasjon i Bergen
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10 n  KARPE I ALLE RETNINGER
Karpe, tidligere kjent som Karpe Diem tenker utenfor boksen, eller 
scenen.  Barnfind leverer løsninger som gjør det mulig for Bary å sette 
opp et show teknisk på en helt ny måte. 

14 n SKAPTE DOKUMENTAR UT AV FORTID
Dawson City var gullgruver byen i Alaska, basert på gamle  filmer funnet 
i hundre år gamle hus ble det produsert en dokumentar.  Vi forteller 
hvordan.

17 n NYTT BLANT 7 FJELL
7 Mountains er det nyeste tilskuddet  i Mediability familien, de lanserer 
programvaren DiNA som tar nyhetspulbisering til et nytt nivå.       

20 n ITALLIENSK LYD OG DESIGN
Vi var med Prolyd når Bergen Lydutleie, i samarbeid med Totallyd 
fra Trondheim og db Technologies demonstrerte det siste innen ViO 
høyttalere..

24 n MEDIABILITY HAR FUNNET FORMEN
Etter over to års drift har Mediability kommet seg gjennom de første 
utfordringene og funnet en driftsmodell som de mener er riktig for 
selskapet.   Vi har vært i Bergen for å få vite  mer

26 n SE  VERDEN GJENNOM FILTER 
NISI-filtersystem hever kvaliteten for de som fanger levende bilder .  Vi 
har tatt en nærmere titt på deres løsninger. 

32 n ET SLAG FOR BÅNDLAGRING
Lagring  på bånd har blitt brukt i mange år, men mulighetene det gir er 
ikke døde, vi forteller hvorfor. .

34 n TRUSSELEN I  TV-VERDEN
Nett- og  IT-kriminalitet blir stadig mer softikert. Vi har sjekket med 

Akamai hvordan de tenker vi kan beskytte oss.  
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I hvert nummer
  4 n PRODUKTNYHETER

  8  n LEDEREN

38 n BRANSJENYTT 

43  n GALLERIET

I dette nummeret

Det nye NiSi-filtersystemet hever bildekvaliteten for de som fanger levende 
bilder. Vi har sett på hva det kan gjøre for deg som fotograf.

Trusselen i TV-verden blir større ved digitaliseringen. Vi har pratet med Akamai 
om hvordan vi bør tenke sikkerhet.

Are Bakstad fra Bary, har vært prosjektansvarlig for løsningen Bary har laget 
for KARPE sammen med Barnfind.

Coverfoto:  Vancouver Public Library og Anders Olsen
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AKTUELT    PRODUKTNYHETER Tips om produktnyheter? 
epost: geir@monitormagasin.no

Allsidig skiltprojektor
Fra Epson kommer EB-U50, en skiltprojektor som i følge produ-
senten har blitt utformet for å kunne i belyse og projisere på en 
rekke forskjellige flater.  Løsningen kan brukes som en projektor 
eller spotlight og lampelys for alt fra butikkskilting, utstillingsloka-
ler varepresentasjon i butikk, dynamisk eller empirisk innhold for 
digital kunst, kommersiell skilting, dekor, utdanning eller selskaps-
presentasjoner. Pris: Opplysninger mangler.

Produsent: Epson, 
www.epson.no

Pixel Controller og strømforsyning i 
en og samme løsning
Innen løsninger for pixelmappning introduserer ungarske Ledblade 
løsningen Creon, som kommer med navnet Hybrid Pixel Drive, som 
gjør at man kan kontrollere LED-stripes. Her har vi en “Pixel Con-
troller” og strømforsyningsenhet i en og samme pakke. Boksen, som 
er utstyrt med en 2,8-tommers robust skjerm og støtter protokol-
lene ArtNet, sACN, Kling-Net, SPI og DMX, levererer 1 000 pixler 
output og kan strømforsynes  via daisy-chain, som via Ethernet. 
Pris: Opplysninger mangler.

Produsent: LedBlade, 
www.ledblade.com

Første Ethernet-tester
Løsningen fikk heder tidligere i år på PLASA Innovation Award 
og ble omtalt som LDI Debuting Product Award i fjor.  TMB er nå 
tilbake med  kontrollenheten ProPlex IQ Tester LV. Dette er den 
“første Ethernet-testeren” for underholdningsbransjen. Løsningen 
kommer med hva de kaller Wireshark, en analyseløsning 
for Ethernet-protokoll,  samtidig som den inkluderer 
feilsøkningsmuligheter.  Ekstra funsjoner er ting som: PoE tester, 
SMPTE Timecode, LTC receiver/analyzer, LTC transmitter, 
DMX recieve/transmit, DMX timing analysis, DMX recorder, 
RDM controller, Bidirectional Ethernet-DMX gateway och 
“Smart” cable tester. Pris: 15 000 kroner.

Produsent: TMB, 
www.tmb.com

Kondensatormikrofoner 
kommer som trådløst
Electro-Voice introduser det  trådløse mikrofonsystemet RE3 UHF, 
noe som gjør at kondensatormikrofonene ND, RE 420 og RE 520 
overføres til den trådløse verden. Serien består av mottakere, belte-
pakker og håndholdte mikrofoner, samt en rekke med tilbehør, in-
kludert rackmontering, avtagbare kapslar, passiv og aktive antenner, 
samt båndvariantene 5L, 5H og 8M. Pris: Opplysninger mangler. 

Produsent: Electro-Voice, 
www.electrovoice.com
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Kommer med første 4K DLP-
projektoren
Canons første Native 4K DLP-projektor for store lokaler går under 
navnet LX-4K3500Z. Denne kommer med spesifikasjoner  som 
10-bits fargegjengivelse, mer enn en milliard farger i fargerommet 
DCI-P3 uten ekstra filter, laseroptisk system med to fargelyskilder 
og et fosforhjul med en sentral lysstyrke på 40 000 lumen. Maskinen 
håndterer flere utbyttbare objektiver og løsningen sies å  ha stor ka-
pasitet for “fleksible og utmanende” installasjoner. Pris: Oppgaver 
savnes. 

Produsent: Canon, 
www.canon.no

Chauvet med mer EVE
Chauvet EVE P-100W W er en 
100-watts wash/flowlys-armatur 
med meget høy grad av belys-
ningsstyrke og med utbyttbare 
linser. Chassit er i aluminium, 
med egenvekt på 3,5 kg. Lyset er 
varmt hvitt med en CRI-verdi på 
98. 

Armaturens sprednings-
vinkel er cirka 35 grader og 
kan endres etter behov med 
de ekstralinsene som følger 
med (25 grader, 53 grader 
osv). Linsene er utstyrte 
med styrespor og magnetlås.

Armaturen er vifteløs og meget 
stille under drift, den har valgbare 
dimmekurver og er flimmerfri for bil-
deopptak. Filterramme følger, og armaturen kan kombineres med 
barndoors (OF625, tilbehør). Den kan styres via trådløs DMX (D-
Fi-USB er tilbehør). Pris: 379,99 dollar.

Produsent: Chauvet DJ, 
www.chauvetdj.com

Lover tydlig lyd 
med meget lav distorsjon
De nye hodetelefonene fra Sennheiser går under navnet IE 400 PRO 
og IE 500 PRO og bygger både på samme teknikk. Hodetelefonene 
er utstyrt med symillimeters dynamisk membran, noe som utnytter 
Sennheisers teknikløsning TrueRespons som en måte ” å skape tyd-
lig lyd med meget lav distorsjon”, kun 0,08 prosent. Hodetelefonene 
er utformet for å ”sitte bekvemt i de fleste ører”, og kommer med 
både silikon- og skumgummitopper i flere størrelse. 

Forksjellen mellom hodetelefonene er at IE 500 PRO kommer 
med avtagbare partvinnete kabler, økt frekvensomfang fra 6 Hz til 
20 kHz og kraftigere konstruksjon. Pris: IE 400 PRO: 3 265 kroner, 
IE 500 PRO: 5 600 kroner.

Produsent: Sennheiser, 
www.sennheiser.com

Multifunksjonell arbeidshest
CLF Lighting hadde nylig Europapremiere av sin multifunksjonel-
le, hybride moving-head, Orion, som omtales som en arbeidshest 
med det meste pakket inn i løsningen. Den kommer med en bred 
linse som åpner opp for effekter innen for området “mid-air”. Ly-
skilden, som er en 471-watts Osram-variant, kan zoomas fra to til 
42 grader. Mens fargene kan mikses ved hjelp av CMY, ved hjelp at 
et fiksert fargehjul. Og på effektsiden finnes blat annet fikserte og 
roterene gobohjul, begge utstyrt med autofokus ved zoom, samt to 
prisme-hjul og et animasjonshjul. Pris: 39 995 kroner.

Produsent: CLF Lighting, 
www.clf-lighting.com
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AKTUELT   PRODUKTNYHETER

Ny møteteknikk fra Audix
Nytt fra det amerikanske lydselskapet Audix Microphones er 
en lansering innenfor møte- og konferanseteknikk-segmentet, 
mikrofonene M63 og M65. Mens den førstnevnte er en så kalt  
“boundary”-variant for mere diskrete installasjoner med kulemik-
rofon, kompletteres med den nye mikrofonen M65, som kommer 
med en svanehals i robust metall og sikrer på denne måten innma-
ten i mot skader Pris: Opplysninger mangler. 

Produsenter: Audix Microphones, www.audixusa.com

Soundbar for møterom 
med AI-løsning
Crestrons soundbar UC-SB1 er en løsning for høykvalitativ lyd 
og mikrofonteknikk av høy kvalitet.  ”Lydplanken” har seks 
innebyggete mikrofoner, som passer best til små til middel-
store møterom og installeres enkelt under et 50-tumsdisplay. 
Kameramessig finnes soundbaren i to varianter: med kamera 
(UC-SB1-CAM) eller uten kamera (UC-SB1). Velger man den 
kamerautstyrte modellen får du også Huddlys modell IQ , som 
er en spennende enhet med AI-teknologi. Pris: Opplysninger 
mangler.

Produsent: Crestron, 
www.crestron.se

En komplett LED-lampe? 
High End Systems framing-serien SolaFrame består, av den 20 000 
lumens sterke 1000-modellen, samt lamper i 750, 2000 og 3000, 
noe som gjør at SolaFrame 1000 ender i skiktet for mellomstore 
applikasjoner. Funksjonene er nærmest identisk uannsett hvilken 
modell man investerer i. Med lampene kan  man ”frame” lyset i en 
rekke ulike former,  her finnes gobohjul, farghjul, CMY-mix, ani-
masjonshjul, LED-animasjon, prism, iris, frost, lens-defogger, 12 til 
40 graders zoom og et CRI-verdi på 85+. Pris: 89 900 kroner.

Produsent: High End Systems, 
www.highend.com

 
LED-lys på filmsetet
Lysteknikere på filmopptak er Rosco-eide DMG Lumieres mål-
gruppe, ved lanseringen av det kompakte LED-lyset Mini Mix. Med 
denne kan yrkesgrupper raskt legge til farge, og mulighetene be-
står i en mix av seks LED:lys : rød, lime, grønn, blå, amber og hvitt. 

Og menydesignets enkle oppsett er det som sørger 
for den raske arbeidsflyten, som kan gjøres i 
tre valg: White Mode, Gel Mode og Color 
Mode, ut fra dette velger man fargetempera-
tur, nyanse eller farge. Alt styres enten via 
bakpanelet eller appen myMIX. Pris: 26 745 
kroner.

Produsent: 
DMG Lumiere, 
www.dmglumiere.com
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HDMI-kabel 
med løse kontakter
Procab CLV220A er en optisk HDMI 2.0-kabel tenkt for fast in-
stallasjon. Kabelen kan overføre opp til 4K ved 60Hz 4:4:4 med 
en båndbredde på 18 GB per sekund via optisk fiber. Ingen forster-
ker  eller ekstra strømforsyning trengs. Kontaktene i begge endene 
(HDMI A) er avtagbare: Kabelen har faste kontakter (HDMI D) 
og  dette skal forenkle kabeldragningen i rør ned til 20 mm i diame-
ter.  Sammen med hver CLV220A følger med en beskyttelseskapsel 
(med hull for linje) som beskytter kontakten når kabelen dras gje-
nom rør. Som tilbehør finnes også en kontakt/overgang til DVI 
(COP140, tilbehør). Pris: Opplysninger mangler.

Produsent: Procab, 
www.procab.be

Sømløs integrering 
av analogt og digitalt 
Som en effekt av en kraftig digitalisert musikkverden, har vinylfor-
matet nå etter hvert kommet tilbake. I radioverden har man tidligere 
kanskje anvendt seg av en analog preamp til sine platespillere, som 
etter dette har gått videre til en ekstern analog-til-Dante-konverte-
rer for å integrera den analoge sfæren med den digitale. Nå har brit-
tiske Glensound tatt fram en løsning for å gjøre denne prosedyren 
litt smidigere: Athens 2. Boksen er utviklet for spillere med doble   
plater og den er forsynt med en nettverksport for Dante/AES67 på 
baksiden. Detta skal gjøre vinylspilleren integrert og mer sømløs, 
sier selskapet. For å se hvordan løsningen operer, og sjekke ut spe-
sifikasjoner, finner du en bra video på Glensoud sin hjemmeside. 
Pris: 1 464 euro. 

Produsent: Glensound, www.glensound.co.uk
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Drepte Google Huawei?
Google kutter forretningssamarbeidet med Huawei, etter en ordre 
fra Trump-administrasjonen, som hindrer amerikanske selskaper i å 
selge til det kinesiske techfirmaet uten en amerikansk regjeringslisens.

-Vi overholder ordren og vurderer konsekvensene, sa en talsmann fra 
Google. Huawei, verdens nr. 2 smarttelefon leverandør, er avhengig 
av en rekke Google-tjenester (GOOGL) for sine enheter, inkludert 
Android-operativsystemet og software via Google Play.
Silicon Valley-giganten Google fulgt av en rekke andre Software-
aktører suspenderer mye av denne tilgangen, ifølge flere rapporter, 
etter at Washington satte Huawei på en liste over utenlandske firmaer 
som anses å undergrave amerikanske nasjonale sikkerhets- eller 
utenrikspolitiske interesser. Børsnoterte selskaper i USA er derved 
sperret fra å motta komponenter og programvare med mindre 
handelen er lisensiert.

Min påstand er at dette vil også påvirke 5G utrullingen i Europa og 
kostnadene ved å levere en infrastruktur for økt bruk av levende bilder 
vi mobile terminaler.  Kortsiktig vil dette føre til økte teknologiske 
kostnader, hva den langsiktige effekten vil være er vanskeligere å si.  

Kanskje fører dette til at Google mister totalt det kinesiske markedet, 
dette kan også bety at Google som en global aktør får økt software og 
infrastruktur konkurranse i Sørøst-Asia.

Fram mot 2030 skal man ikke være for sikker på at det er amerikanske 
software aktørene som vil være ledende i 
utviklingen.  Jeg tror man kanskje kan 
komme til å se en økt diversifisering av 
markedet, det hadde vært en gode.  
Resultatet kan kanskje bli at vi får 
et voksene infrastrukturmarked fra 
Huawei i Latin-Amerika, Asia og 
Afrika og at USA låser seg inne i sitt 
eget hjemmemarked.
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KARPE I ALLE RETNINGER
Karpe, tidligere kjent som Karpe Diem tenker utenfor boksen, eller scenen, på sin Sas Plus/Sas Pussy turne i 
2019. I stedet for et tradisjonelt oppsett med scene og band i en ende med publikum i front har bandet spredt 
seg i hele lokalet, på alle spillesteder, og lagt opp til et unikt show for publikum. Og hodebry for de som skal 
løse det teknisk. Barnfind leverte den tekniske løsningen som gjorde det mulig for Bary, som bidro med sin 
kompetanse, til at showet har blitt en suksess både musikalsk og teknisk.

Utfordringen som vi fikk fra Karpe var å sende 
signaler i flere retninger til flere små scener med 
varierende avstander, forklare Arne Bakstad fra 
Bary. I tillegg var det ikke snakk om en arena, men 
en rekke forskjellige spillesteder der signalene 

skulle frem og tilbake over varierende avstander. Å løse dette med 
tradisjonelle kobberkabler var i realiteten umulig, selv om det 
teoretisk kunne løses. Mengden kabler, og faren for tekniske svikt 
var likevel så stor at det var avgjørende at det ble funnet en bedre 
og mer stabil løsning for å sende lyd- og bildesignaler, både ut til 
publikum og til monitorer. I tillegg håndterer løsningen kom-
munikasjon mellom musikere, teknikere og sikkerhetspersonalet. 
Alt går over fiber. 
Lars-Morten Larsen er lysdesigner og teknisk ansvarlig for Karpes 
turne. Han avslører at det satt fart på tankene å skulle løses 
bandets bestilling i forkant av denne turneen, men også at det er en 
takknemlig oppgave å jobbe med så ambisiøse artister. Ambisiøse 
på den måte at de er villig til å sette fortjeneste til side for å levere 
et spektakulært show for sine tilhengere. Planene for denne 
turneen var et tydelig bevis på det siste, for det er ikke en løsning 
av det billigste slaget.

  - Først og fremst krever et prosjekt som dette grundig 
planlegging. 
Alle spillestedene ble skissert opp i SketchUp og de forskjellige 
podiene ble plassert ut digitalt for hvert enkelt sted, kan Larsen 
forklare. 
 - Videre ble det basert på disse tegningene lagt en plan 
for hvordan vi skulle legge opp lyd, lys og bilde, og det var da det 
gikk opp for oss at det krevdes andre løsninger enn konvensjonelle. 
Med kobberkabler ville det vært nødvendig med flerfoldige hundre 
meter med kabel. Løsningen som Bary har lagt til rette for, med 
produkter levert av Barnfind, er som følger:

2 stk BarnOne BTF1-04, 32 SFP ports med doble power og Stagebox breakout.

6 stk Spesial bokser med 12x Gigabit ethernet konvertere i hver, hvor 

halvparten er switchet. 10/100/1GBit og resten er ren GigaBit.

16 stk 16ch Fiber Mux/demux.

5 stk 200m SM fiber tromler (1 i reserve).

BarnOne og alle fiber overvåkes via Barnstudio

Tekst: Anders Olsen
Foto: Anders Olsen og Michael Angels

KARPEREPORTASJE
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Siden man har fire selvstendige scener uten 
betjent systemland, har man valgt å fordele 
strøm til alle disse med Soca, så får man 
overvåkning av alle kurser via SmartPDU 
fra FOH.
Hver av scenene har da en Soca og en fiber 
fra FOH, med unntak av hovedscenen 
hvor det går flere Soca for å forsyne alle 
lampene. Fordelen med fiber distribusjon 
er uten tvil reduksjon av mengden kabel. I 
det systemet Karpe reiser med går video, 
lys, lyd, led effekter og kommunikasjon 
i samme kabel, men ingen av signalene 
blandes. Innebygget kapasitet i hver boks er 
16 kanaler full duplex gigabit ethernet, al-
ternativt 3G SDI, som passivt multiplekses 
inn på samme fiber. Dette gjør systemet 
ekstremt kompatibelt med alle mulige 
protokoller uten at man må ta hensyn til 
hverandres IP-adresser og båndbredde.
 Ikke bare takler denne løsningen flere 
tekniske utfordring, men den fjerner alt 
hodebry i forhold til de mange forskjellige 
spillestedene som er på denne turnéen. 
Lokalene er veldig forskjellige fra by til by, 
og nboen steder er avstandene større. Dette 
er en jobb som fiberkablene ikke har noe 
problemer med. 
- Det kanskje viktigste med løsningen er 
jo at vi nå reiser rundt med infrastruktur 
som i mange tilfeller er på plass ved de 
fleste spillesteder, forklarer Larsen. Men 
den er montert med tanke på tradisjonelt 
sceneoppsett, der scenen er i en ende, og 
publikum foran. Slik er jo ikke Karpes 
turné, og det krevde en mobil løsning.

Planlegging
Det først som ble gjort av det tek-
niske teamet bak Karpe var å skaffe seg en 

detaljert oversikt over hvilke signaler som 
skulle hvor. Det er forskjellige protokoller 
i de forskjellige signalene. Lyd har sine 
protokoller, som DX-net og Dante, lys har 
Artnet, skjermer og p3-nett, i tillegg til 
intercom og noe internt midi-nett mellom 
musikerne. Dette ble til sammen et ganske 
omfattende behovskart, som først ble det 
tegnet opp med signalgang, og hvor det var 
ønskelig og mulig å gjøre det. Når det var 
klart, kunne man sette i gang med å velge 
den løsningen som skulle til for å få dette på 
veien. - En tradisjonell løsning ville krevde 
rundt regnet 40 single linjer på separate 
LAN, forteller Larsen, og spekulerer i om 

det ville krevd en egen bil bare til kabler 
for å løse det på den måten. Og utvilsomt 
flere teknikere for å holde oversikt over alle 
kontaktpunkter, med lyd, lys og bilde, til og 
fra de forskjellige scenene rundt i lokalet. 

Dette detaljerte kartet var det Arne 
Bakstad i Bary fikk oversendt, og hadde 
som utgangspunkt for bestillingen, og han 
forstod raskt at dette var en løsning som 
krevde samarbeid med Barnfind, som de 
har samarbeidet med lenge. - Det er enkelt 
oppsummert fire systemer som styres fra 
hovedsystemet, en til hver scene. Og en 
singel fiberkabel til hvert sted som sender 

Arne Bakstad er prosjektansvarlig hos Bary.
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signalene frem og tilbake. Alle signalene 
går over ethernet, på gigabitslinjer. For 
noen av signalene er det faktisk litt i 
overkant, og bød på enkelt utfordring med 
signaler som ble sendt som megabit, men 
det fantes det løsning for. 
 - Fordelen med Barnfinds system 
er at den er helt uavhengig av hvilken 
protokoll du bruker, legger Larsen til. 

Barnfind sin løsning
I stedet for at Barnfind konverterer 
signalene inn og sender de videre, er det 
ren overføring helt uavhengig av hvilket 
signal som kommer inn i systemet. I tillegg 
er det helt uten latency, det er opp med 
en gang man plugger en kabel inn og det 
fungerer helt sømløst. Larsen fremstår som 
litt nyfrelst i sin omtale av løsningen, men 
ikke hjernevasket. Når man ser på sceneløs-
ningen som Karpe har valgt er det klart at 
det er en løsning som krever noe utenom 
det vanlige av det tekniske personalet 
bak. Og av utstyret. Kanskje nettopp fordi 
teknologien ikke har gjort dette mulig 
tidligere har liknende idéer blitt skrotet 
på tegnebrettet. Nå er det altså mulig, og 
variasjonen i hvordan vi opplever konsert 
og events i fremtiden vil sikkert øke i takt 
med bruken og fantasien til brukerne.

Bary har inngått en avtale med Barnfind 
hvor de skal samarbeide om utvikling av 
nye produkter for Pro AV markedet. Det 
systemet som nå er på turne med Karpe er 
laget for å høste erfaringer som skal være 
med å legge grunnlag for nye produkter 
fra Barnfind. Det er en forutsetning at 
det finnes et behov for at nye systemer og 
løsninger skal få en viss popularitet blant 
brukerne, men da må disse mulighetene 
også være kjent. Dette kommer til å være et 
område både Bary og Barnfind skal jobbe 
videre med fremover. Karpe har på mange 

måter vært banebrytende artister, og 
kanskje er de med på å sette en ny standard 
for fremføring av musikk. Det som kanskje 
gjør akkurat denne løsningen litt ukurant 
er at den krever en at man tar en viss risiko 
i forhold til artistenes sikkerhet. Det er 
dermed ikke gitt at dette er noe som passer 
for alle. Men for mange artister, og for 
events og andre typer fremføringer, som 
teater der det blandes mange forskjellige 
typer signaler, er dette en løsning der 
teknikken legger til rette for kreativitet.

På Karpes turné er det Lars-Morten Larsen som styrer lysshowet.
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På slutten av 1800-tallet brøt gullrushet ut i den lille byen Dawson City i Yukon, Canada. En epoke hvis kulturelle 
opprinnelse først nå kan oppleves i det bevegelige bildeformatet. Og midt i denne produksjonen finner du den 
svenske utvandrede fotografen Eric A. Hegg.

Tekst: Michael Dee
Foto: Kathy Jones-Gates, Courtesy Vancouver Public Library, 
Hypnotic Pictures, Picture Palace Pictures & Eric A. Hegg

DAWSON CITY FROZEN TIME

En svensk fotografs skildring 
av gullrushet i Canada 
i en unik dokumentar

Den amerikanske filmskaperen Bill Mor-
rison har siden midten av 90-tallet bygget 
seg en sterk profil med atmosfæriske filmer 
basert på gammel arkivfilm. Hans nyeste 
film heter Dawson City – Frozen Time og er  
basert på et av de mest bemerkelsesverdige 
arvestykkene som gullrushet i Klondike-
regionen  i Yukon i nordvestre Canada et-
terlot seg. 

Gullrushet brøt ut etter at noen lokale 
gruvearbeidere fant gull i jorden den 16 au-
gust 1898. Først året etter nådde nyheten 
om funnet Seattle og San Francisco og da 
brøt feberen for virkelig ut. Det er anslått at 
over 100 000 mennesker satte kursen mot 
Yukon, en utrolig hard tur som gikk gjen-
nom et robust, snødekt fjelllandskap med 
Dawson City som det endelige sluttmålet.

Ufattelige tomtekostnader 
under rushets storhetstid
I 1896 var Dawson City knapt mer enn en fis-
keleir, som huset hundrevis av First Nations. 
I 1898 hadde befolkningen økt til 30.000 og 
deretter til 40.000. Boliger, banker, kontorer, 
barer, hoteller og butikker kom raskt til. Og 
dyrt ble det. Da rushet stod på som mest, kos-
tet en tomt i Dawson City hele 9 millioner 

I 1978 støtte en observant gravemaskinsfører på noe 
som stakk opp fra bakken i Dawson City. Det var en 
filmrull. Og flere skulle det være.

FILMTIPSET
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dollar i dagens pengeverdi. Og de som endte 
opp med å tjene mest under rushet var de 
som startet de ulike virksomhetene. Det var 
svært få gullgravere som gjorde noen funn, 
og mange av dem døde fattige.

Brente, senkede og nedgrave filmer
Det var viktig å underholde seg selv mel-
lom slagene. Det ble blant annet dannet 
en sportsforening, The Dawson Amateur 
Athletic Association. I 1902 begynte foren-
ingen å vise filmer, som kom fra Hollywood-
distributører. Det var aldri de siste filmene 
som ble sendt til Dawson City, de hadde ofte 
et par år på baken, og det var derfor ingen 
grunn til å bruke penger på å transportere 
dem tilbake ettersom de ble ansett som ut-
daterte. Så, hva skjedde med filmene etter 
at alle i Dawson City hadde sett dem? Noen 
ble brent, andre ble sunket i sjøen, og noen 
ble begravet i bakken. Og det er her Mor-
risons oppstår.

Hundrevis av filmruller under skøyteba-
nen 
Idrettsforeningen i Dawson City hadde 
laget en ishockeybane, som også kan ha 

fungert som et basseng. Det ble revet i 
1978, og i forbindelse med dette støtte en 
observant gravemaskinsfører på noe som 
stakk opp fra bakken. Det var en film-
rull. Videre oppdaget han 533 ruller med 

nitratfilm som lå begravd under anlegget. 
Filmene ble tatt vare på, og funnet ble kalt 
The Dawson Find. Skadene som mange av 
filmene har en slags merkelig poesi over 
dem og ble kjent blant filmaktører som The 
Dawson Flutter. Morrison hadde visst om 
funnet siden 80-tallet og bestemte seg for å 
lage en film om det.

Bollnäsfotografen Eric A. Hegg
Midt opp i alt dette dukker svensken Eric A. 
Hegg (1867–1947) opp. Han ble født i Boll-
nästraktene men utvandret till USA hvor 
han etablerte seg som fotograf. 1897 begav 
han seg till Dawson City, der han startet 
opp et fotostudio samtidig som han lette et-
ter gull.

Eric tok noen av de beste og mest drama-
tiske bildene av gullet. 200 av hans glassne-
gative var ansett som verdiløse og ble senere 
brukt i en husbygging i Dawson City, 

Bill Morrison, den amerikanske filmskaperen bak do-
kumentaren Dawson City – Frozen Time, gir et unikt 
bilde av gulfeberen i Canada på 1800-tallet. 

I 1898 hadde befolkningen i Dawson City økt til 30.000 og deretter til 40.000. Boliger, banker, kontorer, barer, hoteller og butikker kom raskt til. 

Da rushet stod på som mest, kostet en tomt i Dawson City hele 9 
millioner dollar i dagens pengeverdi.
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som isolasjon i veggene. De ble oppdaget 
på 1950-tallet da huset ble kjøpt av et ungt 
par som bestemte seg for å flytte det litt 
utenfor byen. Og dermed ble de reddet for 
ettertiden.

Av ypperste klasse
Jeg vil nesten beskrive Dawson City - Frozen 
Time som en kunstutstilling, og den er av 
ypperste klasse. Morrison forteller histo-
rien om Dawson City og gullrushet gjen-
nom å bruke frekvenser av de gamle spil-
lefilmene som sammen med stillbilder og 
tekster hjelper å dramatisere historien. For 
eksempel, hvordan banksektoren oppsto i 
Dawson City og om bedragere, svindlere og 

lurendreiere som dro dit. Og så utvides fil-
men. Ved hjelp av film og stillbilder forteller 

Morison hvordan mange av de som senere 
ble store navn i Hollywood, hadde det 

Dawson City da rushet var i gang for fullt. 
Som Sid Grauman, som bygde det berømte 
Grauman’s Chinese Theatre i Los Angeles 
og filmregissøren William Desmond. Han 
trekker paralleller mellom kapitalismen i 
Dawson City og Hollywood. Filmfunnet 
inneholdt også journalfilmer, inkludert The 
World Series i baseball i 1919, da Chicago 
White Sox tapte med vilje slik at Cincinnati 
Reds tok hjem seieren. Spillerne ble straf-
fet hardt, men de forretningsmennene som 
planla alt og tjente mest på det, slapp unna. 
Morrison ser på dette som et speil for vår 
egen tid.

Det er en komplisert og fengslende film. 
Jeg så den selv i London hvor Morrison be-
svarte spørsmål og kommenterte etterpå.

– Gullrushet i Yukon fant sted 50 år et-
ter det opprinnelige gullrushet i California. 
Dawson City tiltrakk akkurat samme ty-
pen haier, bedragere og drømmere som da. 
Noen år senere innså de at Hollywood var 
den nye gullgruven, hvor fantasier kunne 
skapes og leves ut (våren 2018.).

Louise Lovely (1895 - 1980) var en australsk skuespillerinne som etablerte seg i Hollywood, hvor hun registrerte totalt 
50 filmer. Her i rollen som Marjorie Woods i Jack Conways Rarity Roll The Social Buccaneer.

Eric tok noen av de beste og fremfor alt
mest dramatiske bildene av gullrushet.

I 1897 dro den Bollnäsfødte fotografen Eric A. Hegg til 
Dawson City, hvor han åpnet et fotostudio mens han 
lette etter gull.
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Navnet levner liten tvil om hvor det hører hjemme, selv i internasjonal 
drakt. 7 Mountains er nyeste tilskudd i Mediabilityfamilien, og sorterer 
under paraplyen Fonn Group, sammen med nevnte  selskap og Mjoll.
 I september 2019, i forbindelse med IBC lanserer de sin programvare DiNA, 
som tar publisering av nyheter og publiseringsplanlegging til et nytt nivå. 
Ambisjonene er som navnet, internasjonalt.

NYTT SELSKAP 
BLANT DE 7 FJELL

Robert Stand er markedsansvarlig 
for det nye selskapet, som er et 
resultat av eksternt initiativ i 
kombinasjon med investering 

fra Fonn Group, som står bak all aktivitet 
i Mediability. Bak disse igjen står Atlantis 
Vest AS, som har vært den økonomiske 
drivkraften bak selskapene siden sam-
menslåingen noen år tilbake. Selskapet 
består av en rekke folk med lang fartstid 
i mediebransjen. Strand selv kommer 
fra TV2, men flere av hans kollegaer har 
bakgrunn fra den norske suksessbedriften 
Vizrt, som blant annet har levert Mosart 
programvaren, for automatisering av stu-
dioproduksjon. Disse har nå gått sammen 
for å lage verdens beste journalistverktøy, 
etter egen uttalelse. Utgangspunktet for 
produktet var i følge Strand hans egen 
datter, som hadde utplassering på TV2. 
 - I hennes virkelighet var 
nyheter noe man leste på nett, mens de 
journalistene hun kom i kontakt med lagde 
TV-nyheter, forklarer han og legger til. 
 - Den oppvoksende generasjonen 
forholder seg til nyheter og all annen 

INTERVJU  7 MOUNTAINS
Tekst: Anders Olsen
Foto: Anders Olsen og 7 Mountains

Utviklingsteamet i 7 Mountains har bred og variert erfaring
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kommunikasjon på en annen måte, og vi 
tar høyde for å lage et publiseringsverktøy 
som legger til rette for nyheter på tvers av 
publiseringsplattformer.  
 - Systemet har et brukergrense-
snitt som er en tidslinje, og som gir god 
oversikt over progresjonen i arbeidet og 
publiseringen av en nyhetssak. Fra man 
oppretter en sak, som ikke trenger å være 
mer enn en idé til man har den ferdig 
publisert kan det være en lang vei, men så 
snart en sak er opprettet kan man begynne 
å benytte seg av programmets ressurser og 
potensiale.
  - Ved at man bruker forskjellige 
emneknagger kan man raskt få tilgang på 
tidligere bildemateriale, ved at programmet 
er koblet opp til for eksempel mimir, eller 
man man få oversikt over kontaktpersoner 
man har snakket med i forbindelse med 
liknende saker, eller samme tematikk. 

Enklere hverdag
En annen stor fordel er at systemet gir 
journalister kun et verktøy å forholde seg 
til, mens de i dag kanskje må gjennom tre 
eller fire forskjellige verktøy selv om de 
arbeider på samme sak. Med DiNA vil 
man kunne gjøre hele denne jobben på en 
plattform, og spare seg for både tidsbruk og 
frustrasjon. Etterhvert som man arbeider 
frem en sak vil programmet foreslå en 
publiseringsplan over flere plattformer. 
Både for TV-publisering, men også for 
publisering på nett, på Twitter, Facebook 
med flere. 
 - Publiseringstidspunktene er 
forslag, og brukeren må selv ta avgjørelsen 
om det skal slippes til de tidene, forklarer 
Strand. Det er likevel en fordel at systemet 
selv plotter en plan, og til og med skriver 
et tekstforslag til hver publisering, som 
selvfølgelig også kan endre. Tanken er at 
hele prosessen med publisering skal være 
klarlagt allerede mens man begynner å 

jobbe med en sak, enten det er snakk om 
breaking news, eller en sak med langt 
perspektiv. 

Med andre ord er dette et verktøy som 
bidrar til arbeidsflyt, og til å få oversikt 
over kilder og innhold. Etter at idéen ble 
unnfanget har arbeidet med å lage DiNA 
gått raskt. Under IBC 2018 ble en rekke 
internasjonale kringkastere invitert til 
idémyldirng, der behovene og ønskene i 
bransjen ble kartlagt, og erfaringene fra 
dette var med på å legge grunnlaget for hva 
slags verktøy DiNA skal være. 
 - Det har ingen hensikt å lage et 
program uten at brukerne selv er involvert, 
så vi har lagt vekt på å lytte til de, kan 
Strand fortelle. For at det skal ha noe for 
seg å lage et nytt verktøy har er det viktig 
at det er kommersiell interesse og at man 
lager noe som bransjen vil ha. derfor var 
det en forutsetning at de ble gjort grundige 
undersøkelser blant de som til sist skal 
bruke DiNA før de satte i gang med selve 
utviklingen. 

Strand legger til at han mener at styrken 
til gode digitale plattformer er evnen til å 
tilpasses seg brukernes behov kontinuerlig, 
med stadige og hyppige oppdateringer. 
Kanskje først og fremst på kode-nivå, 
men også evnen til å tilpasse seg innspill 
og gjøre endringer som også påvirker 
brukergrensesnittet og funksjonalitet er 
viktig, der det er nødvendig
 - Tradisjonell programvare 
kommer med oppdatering et par ganger 
i året kanskje, men vi ser at det er de som 
er flinke til å stadig gjøre endringer til det 
bedre som lykkes best. Som eksempel trek-
ker Strand frem selskaper som Netflix, som 
flere ganger daglig oppdaterer kildekode 
for å gi brukerne bedre tjenester. Ikke noe 
hver og en merker med andre ord, men ble 
det ikke gjort ville man sikkert fort tatt 
notis av det.

Mye og bred kompetanse
Det er et ganske stort team som står bak 
7 Mountains, og de er fordelt på kontoret 
i Bergen og i Bangladesh, der en egen 
utviklingsavdeling sitter og programmerer. 
Mads Grønbæk, som er hjernen bak Vizrts 
Mosart leder den tekniske utvikling. 
 - Det er en trygghet og ha med 
solid kompetanse som har realisert 
tilsvarende prosjekter tidligere, kan 
Strand fortelle. Likevel er DiNA så mye 
mer enn det Mosart er, og tar sikte på å 
knytte sammen den type teknologi for 

Robert Strand er ansvarlig for utviklingen av 7 Mountains DiNA-verktøy
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fremtidens journalister, som jobber i en 
medievirkelighet der informasjon skal 
ut på flere plattformer samtidig. På den 
måten blir programmer som Mosart et av 
flere som sender innhold gjennom DiNA 
ut til nyhetskonsumerne. Når prosessen 
var i gang ble det gjort et grundig arbeid 
med infrastruktur, og de har brukt 
forholdsmessig mye tid på å få dette på 
plass. 
 - Infrastruktur er på mange måter 
ryggraden i denne typen programvare, og 
det er viktig at vi legger et godt fundament 
å bygge videre på. 

Selve programmet er en skybasert løs-
ning der 7 Mountains bruker Amazons 
teknologi, og det handler selvfølgelig om å 
gjøre både samarbeid, som tredjepartsinte-
grering så enkelt som mulig. 
 - Lokale nettverk er på vei ut, og 
med DiNA vil vi være med på utviklingen. 
Fordelene med skybaserte løsninger er jo 
mange i forhold til samarbeid, både lokalt 
og gjennom partnere, og utvikling av digi-
tal sikkerhet gjør dette til en uproblematisk 
måte å løse utfordringer som tidligere 
skapte forsinkelser og misforståelser. 

Ser mot fremtiden
Selv om DiNA ikke er helt klar er det 
allerede noen utvalgte partnerkunder i 
Norge og utlandet som er med å tester ut 
verktøyet i bruk, og følger med på endrin-
gene etterhvert som det finpusses frem mot 
høsten. Det er i hovedsak kringkastere, 
men også et avishus er å finne blant disse 
kan Strand avsløre.
 - Vi ligger godt an, og ser frem til 
å slippe DiNA løs på verden i Amsterdam. 
Og vi tror vi kommer til å revolusjonere 
journalistyrket, legger han til med påtatt 
ydmykhet. Det er ikke noe i veien med 
ambisjonene hos 7 Mountains, men så har 
det også, hver for seg, vist at det går an å 
lage teknologiske løsninger som holder 
mål. internasjonalt tidligere. Det er derfor 
ingen grunn til å legge lista lavt før de 
lanserer DiNA på IBC i september.

DiNA er et journalistisk verktøy som:
Partnerkunder i Norge og utlandet (TV-
stasjoner og en avis)

Et verktøy som journalisten må forholde seg 
til.

Ta inputs som kan være en idé eller et konsept
bygd i skyen basert på amazon

Brukt mye tid på å bygge infrastruktur

Fremtiden handler om hurtig oppdatering og 
tilpassing av brukernes behov

Riktig fokus kommersielt - Samarbeid med 
internasjonale broadcastere startet på IBC 2018

- Lokale nettverk er på 
vei ut, og med DiNA vil vi 
være med på utviklingen



www.monitormagasin.no20  2 – 2019

Tekst og foto: Anders Olsen

På et hotell på Flesland har Bergen Lydutleie, i samarbeid med Totallyd fra Trondheim, Prolyd 

og db Technologies rigget til et stort konferanserom, både for demonstrasjon av sistnevntes ViO 

høyttalerserie, og for sertifisering for bruk av dette. Monitor tok turen for å lære om lyd på italiensk 

vis, og hvorfor dette klinger så godt i ørene til bergensere og trøndere. Fra syd har Andrea Brasolin 

tatt turen for å bistå og bidra med demonstrasjon av to systemer, altså ViO L208 og L210 line array 

topper med alternative kombinasjoner av S318 og S118R subwoofer..

PROLYDINTERVJU
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Italienske lyd 
og design
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Stian Sælen i Bergen Lydutleie har 
bare positivt å fortelle om utstyret 
de gikk til innkjøp av i mai 2018. 
- Ikke bare gir det oss muligheten 

til å ta på oss større arrangementer enn 
tidligere, men den pakken vi har skaffet oss 
er også skalerbar, og gjør at vi kan dekke alt 
fra små innendørsevents, med få behov til 
større konserter utendørs. 

Han forteller videre at det gjør at de kan 
senke skuldrene litt, at både publikum og 
teknikerne deres får en bedre opplevelse. 
Hovedhensikten med denne samlingen er 
jo å få gitt opplæring til sine egne ansattet, 
men det har også vært mulig for andre å 
komme. Rett under 20 stykker har benyttet 
seg av dette, der hoveddelen har vært 
teknikere tilknyttet et av de to selskapene. 
 - Det har lite for seg å kjøpe 
utstyret, om man ikke har folk som kan 
bruke det, forklarer Stian Husby, fra 
Totallyd i Trondheim. Begge blad Stian 
understreker hvor viktig det er for de som 
bedrift at de har nok folk som kjenner deres 
utstyr, for at de skal kunne ta på seg så 
mange oppdrag som de har kapasitet til, og 
som det er behov for i markedet.

Forsiktige steg mot perfeksjon
Italiensk kvalitet er et begrep som gir 
assosiasjoner i begge ender av skalaen når 
det kommer til teknologi. Blant biler er 
dette en kjent sak, men hvordan er det med 
høyttalere? En ting er sikkert og det er at 
nesten 40 års fartstid har gitt de mulighet 
til å perfeksjonere sine produkter til det 
de er i dag. Dessuten er den tradsjonelle 
brukeren av lydsystemer often en gangske 
særegen typen, der det er enten eller. Noen 
har likevel konvertert, og en av de er deres 
egen representant, Andrea Brasolin. 
 - Da jeg tidligere arbeidet 
aktivt som lydtekniker vil jeg helst ikke 
jobbe med utstyret til dBTechnologies, 
men etter å ha gjort det noen ganger, og 
virkelig forstått hva det kan levere, var jeg 
overbevist. Det var derfor en enkel sak å 
legge turnelivet som lydtekniker bak seg 
da han ble tilbudt jobben som ambassadør 
for det italienske selskapet for fire år siden. 
Tidligere hadde dBTechnologies kanskje et 
rykte på seg at de lagde lette line arrays, der 
fordelen med den lave vekten på kassene 
gikk på bekostning av lydkvaliteten, men 
ViO-serien er ikke en videreføring av dette. 
 - Med dette er det et annet fokus 

på kvalitet, forteller Brasolin, og legger inn 
en liten avstikker om dBTechnologies noe 
sære måte å teste utstyr på. Enkelt fortalt 
står det en polstret kontainer på bedriftens 
område der alt av blir testet ved at det 
kjøres på full guffe til det kneler. Basert på 
hvor lang tid det tar, og hva som går galt 
først, gjør de forbedringer. En slags crash 

Inge Skaland fra ProLyd har tatt turen over fjellet for 

å bistå ved demoen.



www.monitormagasin.no22  2 – 2019

trest for høyttalere med andre ord. Der 
kassene tidligere var bygge i plast, er de 
nå utført av tre, noe som fjerne problemer 
med klang, og har samtidig åpnet for  
forbedringer på andre måter også. - Det 
som kanskje mange trekker frem som noe 
positivt, utover lydkvaliteten, er riggesys-
temet, som dBTechnologies er alene om, 
fortsetter Brasolin. Det består av både egne 
deler, og selve konstruksjonen av kassene, 
slik at en enkelt teknikker kan gjøre, i 
mange tilfeller, hele jobben selv. Noe som 
er svært praktisk i forbindelse med små til  
mellomstore arrangementer.

Design ikke bare for syns skyld
Mens det har vært stilt spørsmål ved kva-
liteten på italiensk teknologi, er det få, om 
noen, som kan være negative til italiensk 
design. Og selv om kassene ikke ser ut 
som en Ferrari, er det likevel viktig for 
bildekvaliteten hvordan disse er utformet. 
Fasekorrektheten til ViO-høyttalerne er 
upåklagelig, og er ved siden av elementene 
som er brukt, noe av det som gjør disse 
til svært gode tekniske høyttalere. De 
bruker en velprøvd metode for å begrense 
tidsforskjellen fra elementet til ytterkanten 
av hornet, som gjør at det er er en tilnærmet 
sømløs overlapping mellom elementene, og 
den totale lydopplevelsen blir bedre. Både å 
lytte på og å jobbe med. 

Mye av forbedringen ligger altså i den 
akustiske konstruksjonen av kassene, og 
det er her dBTechnologies har lagt inn 
de største forbedringene. Noen som ikke 
bare gjelder for den nye ViO-serien som 
ble lansert på markedet i 2015, men for alle 
deres produkter, helt ned til forbrukerhøyt-
talere. Det var også i sistnevnte segment at 
selskapet startet opp i 1974 og det skulle 

gå 30 år før de la om kursen og satset på 
proffmarkedet. Med DVA-serien entret de 
scene, i flere betydninger i 2004, og selv om 
disse høyttalerne var produsert i plast for 
vektens skyld, var de likevel gode nok til 
at de gjorde dBTechnologies til et etablert 
selskap på verdensbasis. ViO-serien kom til 
verden som et resultat av en beslutning om 
å tenke nytt, og sikkert også et ønske om å 
konkurrere om enda større markeder, noe 
det kan virke som om de har fått til også. 
Det er et tradisjonelt system som fungerer 
i takt med den moderne utviklingen. Blant 
annet kan den enkelt kontrolleres via 
RDNet-protokoll med Aurora Net.

Elementært
Måten elementene er konstruert, med 
fokus på akustikk gjør det mulig å styre 
lyden på best mulig måte, og det er nettopp 
det en slik opplæringsprosess handler om, 
får vi forklart av Stian fra Bergen. Det går 
ikke bare på hvordan software fungerer, 
og hvordan de forskjellige elementene 
oppfører seg i bruk, men også¨hvordan 
man skal tenke i forhold til lyd. 
 - Mye handler om å gjøre våre 
teknikere i stand til å planlegge frem i tid 
også. At de skal vite hva de skal gjøre før 
de skal på jobb, og forberede de riktige 
løsningene, tatt på det beste beslutnings-
grunnlaget. Brasolin, så vel som de andre 
er opptatt av opplæring, og sammenlikner 
det med å skulle kjøre bil profesjonelt. Alle 
kan lære å få en bil på veien, men skal man 
bli virkelig god, og kanskje vinne billøp, 
kreves det trening. En annen ting som er 
viktig er at hverdagen for utleiebransjen er 

hektisk, og gjør man først en feil når man 
rigger opp kan det få store konsekvenser 
for leveransen, selv om utstyret er aldri så 
godt. Grundig opplæring, der fokuset ligger 
på å heve det generelle kompetansenivået, 
og sørge for at alle brukerne har samme 
minimum, reduserer risikoen for at noe går 
galt, og gjør alle tryggere på at de kan gjøre 
den jobben de skal gjøre.

Italiensk lyd med norsk drahjelp
ProLyd, som er den norske distributørene 
av dBTechnologies er veldig glade for å 
kunne delta på arrangementet i Bergen. 
Inge Skaland, som har tatt turen over 
fjellene for å være tilstede, forteller at de 
opplever å bli godt mottatt i markedet, og 
ser at stadig flere, særlig blant utleieselska-
per, benytter dette utstyret. 
 - Vi får ganske unik oppfølging 
fra Italia, og det at Andrea Brasolin er 
her i dag, viser hvor opptatt de er av av at 
deres produkter ikke bare skal brukes, men 
brukes riktig. Skaland er opptatt av sine 
kunder skal få mulighet til å få både kvalitet 
og kompetanse ved å samarbeide med 
ProLyd, og er glad for å kunne støtte seg 
på italienernes velvilje i den sammenheng. 
Ellers er de et selskap som favner bredt om 
lydproduksjon, selv om dBTechnologies 
utvilsomt leverer først og fremst til konsert- 
og eventsegmentet.

Stian Husby er daglig leder hos Total Lyd i Trondheim, 

som er en av to arrangører.

Stian Sælen fra Bergen lydutleie har tatt intiativet til demonstrasjonen og kursingen i Bergen.
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Andrea Brasolin har kommet fra fabrikken 

i Bologna for å veilede norske brukere.
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MEDIABILITY HAR FUNNET 
FORMEN
Etter over to års drift har Mediability kommet seg gjennom de første utfordringene og funnet en driftsmodell som 

de mener er riktig for selskapet. Det handler om å fokusere på kjerneverdiene og det de er gode på, og å utstyre 

sine kunder med relevante produkter og tekniske løsninger. Satsingen på å være ledende på kompetanse og 

support har ikke blitt mindre, men de har tatt noen grep, der blant annet fokuset på utvikling av programvareløs-

ninger har blitt skilt ut i et egne selskaper. 

Vi er høyt oppe i et av tårnene som utgjør Media City 
Bergen, og utsikten over byen er upåklagelig. De har 
nylig ansatt Knut Alfred Andersen som ny CEO. 
Andersen er rekruttert internt fra tilsvarende stilling 

i søsterselskapet 7 Mountains, som han skal fortsette å bekle 
parallelt. Men det er Mediabilityhatten har har på når Monitor 
snakker med han. 
 - Vi har fokus på å være leverandører av blant annet 
LiveU, Nevion, AWS, NewTek, Quantum, Viprinet og Vizrt, som 
nylig annonserte at de har kjøpt opp NewTek, som Mediability har 
lang fartstid med å representere i Norden. Videre har Mediability 
tilknyttet seg to selskaper som de deler både lokaler og eiere med, 
nemlig nevnte 7 Mountains og Mjoll. I disse to selskapene er 
det større fokus på å levere skybaserte programvareløsninger og 
kompetanse til mediebedrifter; og spesielt inn mot de som jobber 
med innhold (journalister) og med videoproduksjon. Mediability 
vil fortsette med et sterkt fokus på profesjonelt utstyr, systeminte-
grasjon og support. 

De tradisjonelle kundene til Mediability er store mediebedrifter, 
men også mindre produksjonsselskaper er stadig mer interessert i 
hva de kan tilby. I tillegg er det mye etterspørsel fra maritim sektor 
og det offentlige, som politi, brannvesen, militære og andre, som 
får øynene opp for hvordan deres jobb kan bli enklere ved bruk av 
stadig mer moderne teknologi for videoproduksjon, lyd og bilde. 
Dette handler ikke bare om overvåkning, men også om utstyr 
som krever minimalt med lys for å fange opp innhold, til bruk i 
søk og lignende, og skybaserte løsninger for lagring av video og 
automatisert logging. 

Det er også en del ideelle organisasjoner som ser behovet for å 
produsere mer video på en enkel måte, og for at det skal kunne 
løses effektivt ønsker de muligheten til å få det gjort internt. Da 
har Mediability gode løsninger for dette. Det handler om å nå ut til 
sine medlemmer og kunder gjennom de kanalene som finnes i dag. 
For mange av desse, er fokuset web og sosiale media. Det finnes 
gode løsninger for både kringkasting av konferanser og seminarer, 

Tekst: Anders Olsen
Foto: Anders Olsen og Mediability

MEDIABILITYINTERVJU
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for utegående reportere og for å dele opplevelser fra land og strand, 
i tilnærmet TV-produksjonskvalitet. 

Newtek er blant en av de som gjør dette svært enkelt for våre 
kunder. Her gjør også teknologi som NDI (Network Device 
Interface - utviklet av NewTek), software basert IP teknologi 
tilgjengelig for flere. Ellers har Mediability en visjon om å være den 
foretrukne leverandøren i markedet, både blant kundene men også 
som representant for sine leverandører.

Ungt selskap med lang historie
Selv om Mediabilitynavnet kun har eksistert siden sommeren 
2016 må man helt tilbake til 80-tallet for å finne starten av 
Video4. Legger man til Avit og Mediateket får man både bredde 
og kunnskap som tilsier at dette er et selskap som har vært med 
på den eventyrlige tekniske utviklingen man har sett de siste 30 
til 40 årene i bransjen. På eiersiden finnes Atlantis Vest, som er 
en langsiktig og strategisk eier, som ser verdien i å bygge opp et 
selskap som står solid på egne ben. De har erfaring som investorer i 
både lange og korte perspektiv. 

Mediability er fortsatt i utvikling, og med de to nye selskapene 
inn under samme paraply, altså Fonn Group, så ligger det an til 
at dette er et prosjekt med langsiktighet. Sammen med Nils Olav 
Sundsteigen (CCO) og Ole Johan Skogheim (CTO) har Andersen 
ansvar for at denne utviklingen går i den retning som er ønskelig. 
 - Det handler om å finne balansen i ny drakt, og det 
mener jeg vi langt på vei har gjort, forklarer Andersen. Han legger 
til at der det i starten kanskje var litt mye fokus på å være en nyten-
kende mediebedrift, har det nå kommet dit at de også ser seg litt 
tilbake og drar veksler på de mange årene med erfaring som finnes 
i bedriften, samtidig som de har fokusert nytenkning og nyvinning 
i nye selskaper. Det handler vel som mye om organisering internt 
som det gjør om å plassere fokus på de tingene som de kan, og det 
som de vil vise i fremtiden.
  - Når vi nå er organisert under Fonn Group får vi en del 
fordeler som gjør at vi kan nyte godt av funksjoner som er delt 
på alle tre selskapene, som finansiering og markedsføring, blant 
annet. 

Skandinavia og resten av verden
Mediability har hovedkontor i Bergen, men er godt representert 
fire steder i Norge, i tillegg til Sverige og i Danmark. Kontorene i 
Stockholm og København er moderne og sentralt plassert.
  - Sentral plassering gjør det lettere for mange av våre 
kunder å komme til oss, da de ofte selv arbeider sentrumsnært. 

Bredt kundespekter med tradisjonell overvekt
Det er de store Skandinaviske kringkasterne og avisene som utgjør 
hovedvekten av Mediability's kundegruppe. Dette gjelder både 
de de offentlig finansierte og de kommersielle kanalene. Men 
fremtiden vil også gi plass til flere av mediehusene som tidligere 
har levert statisk materiale på trykk eller nett. 
 - Avisene ser et stadig økende behov for levende bilder, og 
vi har løsningene som gjør dette mulig. LiveU er en av leverandø-
rene som i flere år har sørget for at avisenes målgruppe har kunne 
følge med nyhetsbilde direkte. Dette er selvsagt også utstyr som 
kan brukes til å dekke både sportssendinger og underholdning. 
Flere av de store aktørene, som VGTV, Dagbladet og TV2 bruker 
i dag blant annet LiveU, med 4G-overføring når de sender direkte. 

Innen undervisning muliggjør live overføring av forelesninger, 
tilgang for de som studerer hjemme. Her handler det om å sende 
signaler fra et klasserom til enkeltpersoner som følger fagene, 
og tilrettelegge for toveis kommunikasjon mellom student og 
foreleser. Samme teknologi kan man se innen helsesektoren, der 
forskere og medisinsk personell fra andre deler av verden kan følge 
med og bidra ved f.eks. konsultasjon og operasjon. Det er også 
andre deler av næringslivet som Mediability ønsker å nå ut til i 
fremtiden. 
 - Vi har kompetansen og teknologien våre kunder trenger 
for å kunne tenke nytt og for å oppnå bedre effektivisering. Vi sitter 
på løsninger som gjør dette mulig for mange flere enn de vi når ut 
til i dag, forteller Andersen. Han trekker frem maritim sektor og 
oljenæringen, som allerede er ledende på innovasjon og å benytte 
seg av nye løsninger, men som kan bli enda bedre. På Vestlandet 
er mange sysselsatt i Havbruksnæringen, og den er i vekst. Der ser 
Mediability for seg at de kan bidra.

Full fart fremover
Selv om mye har falt på plass for Mediability, og selskapet har 
fordelt satsingsområder og kompetanse over flere navn, er det 
likevel mange parallelle utfordringer i tiden fremover. Selve utsty-
ret er en ting, men innhold blir i stadig større grad både lagret og 
arbeidet med gjennom skybaserte løsninger. Dette er selvfølgelig 
en utvikling Mediability følger med på, og support og kompetanse 
finnes i selskapet for de kundene som har behov for det. 

En ting som mange kanskje har fått med seg er Mediability's 
demobil, som er fullspekket med utstyr og kan være på plass for 
å gjøre små og mellomstore produksjoner ved behov. I tillegg 
til utstyr fra leverandører som LiveU, NewTek, RTS og andre, 
kommer den også med bemanning for de som har det behovet.
Å kle seg i nye klær, som selskapene bak Mediability har gjort etter 
fusjonen i 2016, gir nødvendigvis behov for både omstilling og 
tilpassing. Det er en pågående prosess å finne seg selv og sin plass 
i en bransje som stadig endres, men inntrykket er at de har tatt 
steget fra ungdomstiden inn i de voksnes rekker.

Knut Alfred Andersen er ny direktør hos Mediability.
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Se verden 
gjennom filter
NiSi-filtersystem hever bildekvaliteten for de som fanger levende bilder, så vel som stills. De 

har et omfattende sortiment som kan kjøpes enkeltvis eller som sett. Vi har tatt en titt på deres 

100 mm Advanced kit, som passer utmerket for de som bruker DSLR til film og foto. Det dekker 

de viktigste behovene, samtidig som de ikke gjør for store inngrep i budsjettet. Til tross for at 

det ikke er det mest avanserte stette de tilbyr, dekker det langt på vei de vanligste behovene 

man måtte ha for å gjøre gode bilde enda bedre. Det markedsføres mot landskapsfoto, men 

den kreative bruker vet å nytte seg av det på flere måter. Så hva kan det gjøre?

Tekst: Anders Olsen
Foto: Anders Olsen og NiSi

NISIREPORTASJE
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Se verden 
gjennom filter

NiSi Natural Night-filter
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Det er nok enkelt å tenke at filtre er for viderekom-
mende, og i det daglige kan nok også det stemme. 
Likevel er vi i en teknisk situasjon der det er både 
praktisk mulig og ønskelig å heve kvaliteten på film 

og bilder uten for mye arbeid. Alt handler om tilgjengelighet 
og hvor enkelt det er å ta utstyret i bruk. Filtersystemet er laget 
slik at det kan holde flere filtre, samtidig som det også er mulig å 
feste et sirkulært polafilter i selve innfatningen. Dette kan roteres 
uavhengig av holderen, slik at man får effekten av polafilteret, i 
kombinasjon med andre filtre, og er lett tilgjengelig når holderen er 
plassert på kamera. For å festet holderen på kamera kommer sette 
med tre filterringer, på 67mm, 72mm og 82mm. Det er også mulig 
å kjøpe andre størrelser uorginalt, som passer med holderen.

Pen presentasjon
Selve filtrene i settet kommer i et eget læretui, der det er plass til 
opp til 8 100mm rektangulære (eller kvadratiske) filtre. Advanced 
settet har ikke så mange, men den er laget med tanke på Pro-settet, 
og gir mulighet til trygg lagring av en utvidelse av filtersamlingen 
senere, skulle man ha behov for det. Selve filtrene i Advanced-
settet er, som nevnt, et greit utgangspunkt. Nano IR soft-gradert 
gråfilter, 3 stopp. Nano IR reversert gradert gråfilter, 3 stopp. Nano 
IR gradert gråfilter, 3 stopp. I tillegg følger det med 3 stk Nano IR 
gråfiltre med stoppene 3, 6 og 10. Disse siste er kvadratiske og har 
en tynn metallramme, som beskytter selve glasset.

Settet tar også høyde for behov for vedlikehold og det følger med 
renseklut, en blåsebelg og NiSis egne rensestift, som i seg selv er 
en festlig liten sak som kan foldes sammen inn i en holder som 
har likhetstrekk med en Zippo-lighter. Åpen har den en pute som 
effektivt renser. Det som kanskje gjør filtrene spesielt unike er 

Nano-bellegget som er tilnærmet 100 % vannavstøtende. Dråper 
med vann på filteret renner av uten å sette igjen et eneste spor.

Filter i bruk
Å gjøre en inngående sak om bruken av filtre føles litt overflødig, 
men det er ting ved NiSis filtre som gjør det verdt å ta en liten 
gjennomgang likevel. Filter er jo tradisjonelt forbundet med 
landskapsfotografering, selv om det vel strengt tatt er fantasien 
som begrenser bruksområdet. For enkelhets skyld går vi for 
det tradisjonelle. Et vanlig gråfilter gjør det mulig å dra ned 
lukkerhastigheten, og når det kommer til foto, gir det muligheter 
for lang lukkertid når man fotografer f.eks. vann i bevegelse (den 
klassiske) eller ved å kunne benytte stor blenderåpning, for mindre 
dybdeskarphet. Dette siste er jo også særlig effektiv ved filming av 
nærbilder i sterkt sollys. Som verktøy for å få den perfekte ekspone-
ringen er gråfiltre egentlig uvurderlige. Utfordringen med å bruke 
filtre er redusert skarphet og fargestikk. NiSis filtre håndterer dette 
overraskende mye bedre enn konkurrerende merker. Det er gjort 
sammenlignende tester der andre filtre gir tydelig fargestikk, mens 
NiSi overhode ikke etterlater feil farge. Videre har tester vist at selv 



ved bruk av filtre med 10 stopp, som er det kraftigste i settet, så 
reduseres skarpheten ikke mer enn 30%, noe som er til å leve med, 
og langt bedre enn hva konkurrentene kan tilby. Nettopp disse 
egenskapene gjør NiSis filtre til gode alternativer for fotografer og 
filmere av alle kalibre. Det handler om de små forskjeller som løfter 
en produksjon fra bra til brilliant. Dette gjelder uansett produsent, 
men NiSi imponerer med sitt sett.

Varierende lysforhold
Andre bruksområder for filtre er når lysforholdene varierer i moti-
vet, og et særlig godt eksempel er når man skal fange en solnedgang 
på film (eller sensor, som i vår dager er mer tiktig beskrivelse). Da 
er graderte filtre løsningen, og de kommer i to varianter. Vanlig 
graderte filtre finnes i tre styrker, hard, medium og myk (som er 
det som følger med Advanced-settet) eller reversert gradert, som er 
gradert fra midten av bildet og oppover. Altså slik at den mørkeste 
delen skaper en stripe midt på filteret, som blir gradvis lysere mot 
toppen av filteret. Graderingen på NiSis filtre strekker seg noe 
lengre enn hva konkurrerende filtre gjør. Det medfører at man må 
tenke litt annerledes om man er ny bruker. Men, det er som med 
mye annet, en vanesak. Og det er fordeler og ulemper med denne 
mer gradvise graderingen, sammenliknet med andre varianter. 
Det opplagte er selvsagt at det kan bli utfordrende med bilder av 
tydelig horisont, særlig med landskap mot himmel, der horisonten 
er tydelig og strak. Dette kan selvsagt til en viss grad justeres ved 
at glassplaten, som er 150 mm høy flyttes i holderen, og det mørke 
området kommer nærmere midten. Likevel er det avstanden fra 
lyseste til mørkeste område som i noen tilfeller er for stort, og som 
kan gi en ujevn utjevning av lyset. I motsatt tilfelle vil det være en 
fordel, så det handler til syvende og sist om til hvilket bruk man 

NiSi IR 32000 ND-filter



www.monitormagasin.no30  2 – 2019

har anskaffet seg filtersettet. Samme utfordring finner 
man ikke i det reverserte filteret, som også har et litt annet 
bruksområde. Det er kortere avstand fra midten, der det 
er mørkest, til toppen der det er lysest. Dette filteret er 
jo også det man kan kalle "solnedgangsfilteret, der det 
nettopp er i midten av bilde det er lysest, mens både topp 
og bunn er relativt mørke områder.

For bedre bilder
Konklusjonen er at NiSis Advanced sett gir fotografer og 
filmskapere det verktøyet som skal til for å kontrollere 
tilgjengelig lys på en effektiv måte, og at produktet står 
seg, sammenliknet med tilsvarende produkter. Det som 
står seg som mest unikt med systemet er polafilteret, 
som er justerbart på en veldig enkel måte, og som NiSi er 
ganske alene om å levere. Det at man enkelt kan justere 
dette i kombinasjon med andre filtre er en styrke og noe 
som gjør deres filtre til attraktive produkter. Internet er også enig i at NiSi har levert filtre som er noe for seg selv og som kan konkurrere 
både på pris og kvalitet. 

Nye brukere av NiSi, men som har erfaring med andre systemer kan synes at det er uvant å sette opp holderen i forhold til det de har gjort 
tidligere, men det handler om tilvenning. Selv om dette ikke gjelder for Advanced-sette kan man kanskje kritisere filteretuiet noe. Det 
kunne vært mer solid, og er det helt fullt er det en mulighet for at fronten presses inn om første tilter og på den måten skader det. Det 
løser man rimelig nok ved å være litt ekstra forsiktig med hvordan man pakker utstyret sitt.  

NiSi Reverse Nano IR GND-filter
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NiSi SoftaNano IR GND-filter

NiSi IR 1000 ND-filter
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Lagring på bånd er en metode som har blitt brukt i så mange år at man kanskje tror at den i dag er foreldet eller 
helt utdødd. Men i stedet kan vi se at den har fått nytt liv og er fortsatt en integrert del av den moderne arbeids-
flyten. I Industry Opinion, argumenterer Spectra Logics Senior Vice President for Logics Senior Vice President of 
Business Development and Alliances, Hossein ZiaShakeri Hossein ZiaShakeri, for at metoden fortsatt er relevant. 

Tekst: Hossein ZiaShakeri
Foto: The Broadcast Bridge

LAGRING

Et slag for båndlagring

Historisk sett har båndformatet vært løs-
ningen man har tydd til i forbindelse med 
sikkerhetskopiering og arkivering. Og over 
tid kom prosessen til å føles tung, sakte og 
plagsom, nærmest utålelig. Til slutt ble for-
matet beskrevet som et sted hvor innholdet 
ender opp for så å sakte, men sikkert gå i 
glemmeboken.

Hvis vi setter båndformatet opp mot 
harddisken, er det et tregere medium, med 
en tilbakekallingstid som brukerne i noen 
tilfeller har opplevd som tungt belastende. 
Og når vi bruker det som et eksempel i da-
gens moderne produksjonsflyt, hvor enkel 
tilgang og tilgang til flere filer er alfa og om-
ega, kan formatet gjøre at mye verdifull tid 
blir tapt.

Da båndlagringens gode navn og rykte 
fikk seg en knekk, ble brukerne oppfor-
dret til å finne nye arbeidsmetoder for å 
unngå problemet, noe som gjorde harddis-
ken til det meste populære mediet for rask 

INDUSTRY OPINION

Hossein ZiaShakeri er Senior Vice President of Business 
Development and Alliances på Spectra Logic,og ser ingen 
grunn til at båndformatet skal miste sin relevans i bransjen.

filtilgang. Men det er selvsagt en bakside av 
medaljen. Fordi når filmmengden vokser 
opp til hundrevis, tusenvis eller millioner, 
medfører diskformatet uoverkommelige 

kostnader.

Nye krav til lagring
Med ett spenn som i dag dekker virtual 
reality, augmented reality,, live streaming, 
sosiale medier, spill, film, kringkasting, 
liveunderholdning og mer, gjennomgår 
medielandskapet en utrolig forandring. 
Filstørrelsene blir bare større og større, 
hvor den store etterspørselen etter å kon-
sumere innholdet over flere plattformer er 
en sterk medvirkende faktor, og viser ingen 
tegn til endring i nærmeste fremtid. Dette 
betyr at organisasjonene der ute trenger 
å lete etter pålitelige, kostnadseffektive 
løsninger for å administrere, lagre og be-
skytte sitt uvurderlige innhold. Og her vet 
vi at båndlagringen er et bevist, men også 
et trygt, holdbart og pålitelig medium.

Nytt liv
Fra å være i arkivets mørke i mange år, 
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har det kommet 
flere og flere bevis 
på at båndforma-
tet har fått nytt 
l iv. Dette delvis 
på grunn av pris 
og kapasitet til å 
møte dagens og 
f remtidige inn-
holdsbehov, men 
også fordi det skil-
ler seg positivt ut 
på f lere plan, for 
ek sempel leve-
ring, datainnsam-
ling, kontinuitet 
i forretningsvirk-
som heten og i 
forbindelse med 
g jenv i n n i ng av 
tapt mater ia le . 
Enkelt sagt opp-
fyller båndlagring 
dagens moderne 
lagringsflyt og be-
hovet for datalag-
ring. Et comeback, 
man kan gjerne kalle det. Noe som dessu-
ten har styrket båndformatets posisjon 
er de nye Asset Management-systemene, 
som effektivt automatiserer og forvalter 
innholdet. Sånn sett har man lykkes med å 
integrere båndformatets historiske verdi i 
dagens arbeidsflyt hvor brukerne nå raskt 
kan plukke ut spesifikke deler av materia-
let eller rubbel og bit. 

Det er ingen tvil: båndformatet er det ri-
meligste innholdsmediet som finnes tilgjen-
gelig. Andre viktige fordeler som følger med 
er fleksibiliteten til å levere den fra ett sted 
til et annet via LTFS-formatet, muligheten 
til å lage flere kopier på flere steder, rask og 
enkel migrering av innhold fra en genera-
sjon båndteknologi til en annen, og - sist, 
men ikke minst - viten om at materialet er 
trygt og tilgjengelig. Tids - og kostnadsef-
fektiv.

Båndformatets fire nøkkelegenskaper

Stigende verdi
Med dagens vekst og nye lagringsbehov 

vil mange ikke ha mulighet til å adminis-
trere og beskytte innholdet på en effektiv 
og økonomisk måte. Dette krever tilgang 
til bånd. Dette gjør formatet ekstremt 
kostnadseffektivt og rimelig. LTO-konsor-
tiet har også publisert et dokument som nå 
strekker seg opptil tolv generasjoner, med 

en lagringskapasitet som da når 92 tera-
byte (native) per kassett.

Sikkerhet
Vi kjenner alle viktigheten av sikkerhetsko-
piering i flere forskjellige formater og på fle-

re forskjellige steder - på bånd, på disk og i 
skyen. For å beskytte seg mot alt fra ransom-
ware, til nettverksangrep, og at innhold går 
tapt på andre måter. Også her spiller forma-
tet fortsatt en viktig rolle. 

Åpenheten
Muliggjør lagring av innhold i en ikke-pro-
prietært, åpen standard, LTFS-formatet.
Båndene kan enkelt transporteres mellom 
produksjon og etterproduksjon og er billi-
gere enn å bruke FTP. Og det åpne LTO-
formatet eliminerer også behovet for paten-
tert programvare og gir dermed en veldig 
jevn måte for redaktører, innholdsskapere 
og lignende å få tilgang til materialet på.

Effektiviteten
Med hjelp av Asset Management-systemene 
som er tilgjengelige i dag, som gjør det mu-
lig å også etterkalle mindre partier redu-
seres tiden betydelig. LTO-8-båndene for 

eksempel går opp til 360 MB / sek (native). 
Og med en ekstrem skalerbarhet tilpasser 
båndformatet seg uten problemer til den 
overdådige mengden innhold som er for-
bundet med vår tid. 

Når det er sagt, ta en nærmere titt og gi 
båndet en ny sjanse, for den kan tilby utro-
lig høy verdi på flere nivåer for både deg og 
industrien som helhet, og bør ikke under-
vurderes når virksomheten skal strømlinje-
formes og moderniseres. n

Denne artikkelen ble først publisert av The 
Broadcast Bridge den 4 juni 2018, i spalten 
Out With The Old – In With The New: Tape 
Storage For M&E.

Fra å være i arkivets mørke i mange år, har det kommet flere og flere bevis på at 
båndformatet har fått nytt liv.

Man har lykkes med å integrere båndformatets historiske verdi i dagens 
arbeidsflyt hvor brukerne nå raskt kan plukke ut spesifikke deler av 

materialet eller rubbel og bit. 
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Nett- og IT-kriminalitet blir stadig mer sofistikert. Å beskytte sin virksomhet og sitt innhold har blitt en stadig 
viktigere bekymring for bedrifter og kringkastere. Men hva skal vi beskytte oss mot? Informasjonsmanipulering? 
Kopiering av kryptert materiale? DDoS-lignende angrep? Og med hvilke teknikker kan vi beskytte oss selv? Dette 
er noen av spørsmålene som Johan Skaneby, konsulent og videospesialist ved Eyevinn Technology, utreder 
sammen med Akamais Senior Solution Engineer Anders Näsman.

Tekst & foto: Johan Skaneby

ANDERS NÄSMAN, AKAMAI

Trusselen i TV-verden

Det er en regnfull natt på Wayne Manor. 
Bruce Wayne og Alfred ser på TV sammen 
som de pleier. Plutselig blir bildet kornete 
og begynner å flimre. En kjent figur vises 
snart i boksen. Det er den nasjonale fienden 
Jokeren som har overtatt TV-sendingen for 
å presentere sitt nye show "The Joker and the 
Mayor". Jokeren rapporterer at programmet 
vil bli sendt senere på kvelden så snart by-
ens borgmester blir kidnappet og kan delta. 
Wayne reiser seg umiddelbart for å kle seg 
om... [dramatisk musikk, og så videre.]

Hvor mange ganger i tv- og filmhistorien 
har vel ikke det ovennevnte scenariet blitt 
utspilt for å vise hvor mektig og farlig en 
skurk kan bli? Men kan det faktisk skje? Har 
det skjedd? Og i isåfall, hvordan?

TV og radio har blitt en viktig og sentral del 
av vårt hverdagsliv i løpet av det siste århun-
dre. I begynnelsen var TV og radio en infor-
masjonskanal der befolkningen kunne tilbys 
underholdning, nyheter og sosial informa-
sjon fra et statseid kringkastingsselskap her i 

Ficksändaren SK 6000 är liten och 
väger bara 147 gram.

INTERVJU

Norge. I den siste delen av forrige århundre 
begynte vi å tillate flere kommersielle aktører 
- og kanaler. Innholdet ble utvidet, men ikke 
den tekniske plattformen. Distribusjonen 
foregikk fortsatt i ganske lukkede domener 
for publikum - som forenklet distribusjons-
kontroll. Men det varte ikke lenge.

Trusselen har endret seg over tid
Om du besøker SVT i Stockholm vil du leg-
ge merke til en mengde skilt som tilsier at 
dette er en sikkerhetsklassifisert sone. Fak-
tisk må Sverige, som andre land, så langt det 
er mulig kunne kontrollere jordbasert infor-
masjon til befolkningen i tilfelle krig og / 
eller katastrofe - derfor er dette tradisjonelle 
distribusjonsnettet selvsagt ekstremt viktig.

Men truslene har endret seg over tid. 
Beskyttelsen av jordbaserte nettverk var 
- og er fortsatt - et spørsmål om å beskytte 
anlegg mot fysisk sabotasje av forskjellige 
slag, hvor master, kabler, etc. blir ødelagt 
som en del av et forsøk på å skape kaos. Men 

at noen utenforstående kunne overta over-
føringsfrekvensen, som vi har sett så mange 
ganger i de gamle actionfilmene, har ikke 
skjedd hos oss, og det skyldes trolig stivhe-
ten i distribusjonsarkitekturen - det finnes 
simpelthen ingen nødvendige offentlige til-
gangspunkter.

I dag er mye fjernsyn distribuert over in-
ternett - noe som endrer de truslene og ut-
fordringene som har eksistert tidligere. 

Akamai
Akamai er en av verdens største  CDN- og 
skytjenestevirksomhet med hovedkon-
tor i USA. CDN står for Content Delivery 
Network og beskriver en arkitektur som 
muliggjør overføringsytelse, for eksempel 
av media i vårt tilfelle, over hele verden 
gjennom et system for kopierte servere.

På Akamais Sverigekontor i Solna,  møter 
jeg Anders Näsman, Senior Solution Engi-
neer. Anders Näsman har lang erfaring med 
både de gamle TV-systemene og de nye. 
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Nylig kommer han fra Ericsson hvor han 
jobbet som produkteier. Det føles som om 
jeg har møtt den rette personen for temaet 
sikkerhet og trusler for internettdistribuert 
fjernsyn. Vi får begynne med å rede ut den 
vaklende introduksjonen til denne artikke-
len.

Hvordan er det nå, Anders? Kan man 
overta hele tv-sendingen på samme 
måte som vi ser i filmverdenen? 
- Med digital distribusjon øker faktisk risi-
koen for at noe sånt kan skje. Ta dette med 
reklame for eksempel. Si at du lykkes i å 
hacke spilleren eller DNS-en slik at den ikke 
lenger henter reklame fra reklametjeneren, 
men i stedet fra en helt annen, mer ondsin-
net kilde. For eksempel nettsiden til en ter-
rorgruppe. Problemet er enda større i peer-
to-peer-nettverk, der alle som konsumerer et 
mediavsnitt også via peer-to-peer-arkitektu-
ren bidrar til litt av filmen. Deretter kan hver 
klient i teorien erstatte forskjellige deler av 
filmen som distribueres til eget innhold. Det 
var faktisk sånn platebransjen gikk ut mot 
det tidlige fildelingsnettverket (BitTorrent) i 
begynnelsen - som deltakende kunder byttet 
plateselskapene helt enkelt ut tilfeldigvalgte 
segment till ett tresekunders pip. Hvis man 
som kommersiell leverandør velger en slik 
teknikk, må man også sørge for at det finnes 
en teknologi som forhindrer denne typen 
segmenteringsmanipulering.

Ja, det har vi faktisk et omvendt eksempel. 
Før jeg går videre, føler jeg fremdeles at jeg 
trenger avklaringer på hva DNS og peer-to-
peer.

DNS og peer-to-peer
DNS er en internett-teknologi som over-
setter faktiske IP-adresser til navn og om-
vendt. Når du skriver inn https://www.

monitormagasin.no/, oversettes denne 
adressen til et faktisk IP-nummer og adresse 
som nettstedet ligger på. Hvis noen hacker 
en DNS, kan man altså ende opp et helt an-
net sted når du skriver inn  en nettadresse i 
nettleseren din. 

Peer-to-peer er en protokoll som BitTor-
rent bruker, hvor alle som ser eller laster 
ned, også bidrar til å laste opp sin bit til hel-
heten. (Det var disse "kontrollfilene" som 
The Pirate Bay indekserte - ikke filmene 
selv). BitTorrent-tjenesten handler om filer, 
men peer-to-peer-teknologi fungerer også 
for live materiale. 

Unwanted syndication 
– ufrivillig syndikering
Uønsket syndikering handler om å samle 
inn og publisere innhold på et ikke-god-
kjent nettsted eller en plattform, for ek-
sempel XBMC eller lignende, og deretter 
ta besøkende til det aktuelle nettstedet eller 
plattformen. Dette gjøres vanligvis auto-
matisk og kalles "scraping". Anders gir oss 

et eksempel.
–La oss ta en rekke pay-per-view-tjenester 

som leier ut den samme filmen, men til for-
skjellige priser. Ved hjelp av automatiserte 
prosesser som "scraper" de ulike pay-per-vi-
ew -sidene og bruker informasjonen i egen 
database, kan du nå lage din egen uautori-
serte side der besøkende kan sammenligne 
hvor det er billigst å leie filmen. Dette betyr 
at det nå er reklameinntekter som plutselig 
ender opp et annet sted.

Så vi forstår prinsippet. Leieinntektene i 
seg selv består, men det er ikke vanskelig å 
samle inn andre partiers innhold på en egen 
side for å bygge en reklamefinansiert portal. 
Det finnes også en rekke avtalte, lignende 
tjenester som vi bruker daglig. Jeg bruker for 
eksempel nyhetssiden Omni.no som samler 
alt innhold i aviser. 

Original Mezz theft – tyveri av filmoriginal
Dette er kanskje den mest bekymringsfulle 
delen. Den mer dramatiske versjonen hvor 
et avansert kriminelt hacker-nettverk går 

Anders Näsman, Senior Solution Engineer på CDN-  og 
skytjenestevirksomhet på Akamais Sverigekontor i 
Solna.

For å forstå de ulike punktene som kan bli utsatt for angrep, lekkasje eller manipulasjon, har Anders Näsman pedago-
gisk satt sammen et samlet bilde av de ulike delene i produksjon og distribusjon av film og fjernsyn..
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inn i selskapet og laster ned den nyeste epi-
soden av Game of Thrones eller lignende, er 
ikke så vanlig som man blir ledet til å tro av 
å lese nyheter. Faktisk er det mye mer vanlig 
at noen fra personalet, eller lignende, kan-
skje en misfornøyd eller uærlig ansatt, står 
bak lekkasjen

–Vi har snakket med flere innholdsei-
ere, og bare mezzanin-tyveri (filmmaster) 
er det som anses å være bransjens farligste 
problem i dag. En aktør i markedet regnet 
på dette og konkluderte med at det er rundt 
400 personer, ansatte, konsulenter, tredje-
partsfirmaer og mer, involvert i håndtering 
av en filmmaster til den er online, sier An-
ders.

Jeg har selv vært og besøkt transkodning-
hus som håndterer de store aktørene innen 
filmvirksomheten og rammes av den stren-

ge sikkerheten. Her er det ID-sjekk når du 
går inn, selv om du har kjent eierne i flere år, 
samt gitterdører og rom som man absolutt 
ikke får besøke. Bare en betrodd og avtalt 
person får håndtere den rykende ferske epi-
soden som overføres med høyeste sikkerhet 
over Atlanteren om natten.

Programvareselskaper har det samme 
problemet, fortsetter Anders. Program-
vare og kode kommer ut tidlig. Derfor har 
Google utviklet en teknisk tilnærming kalt 
Beyond Corp (https://cloud.google.com/
beyondcorp/). I den store internettver-
denen kaller du vanligvis det samme for 
Zero Trust - det vil si "ikke stol på noen". 
Tradisjonelt har IT-sikkerhet handlet om 
å beskytte innsiden mot utsiden som er lett 
beskrevet. BeyondCorp og Zero Trust er 
utviklete strategier slik at hvem som helst 
kan jobbe hvor som helst uten å få tilgang 
til materialet.

– Man kan si at du kobler deg opp via en 
tunnel, en VPN (Virtual Private Network), 
men likevel ikke. Faktisk jobber du med 
et skjermbilde av produksjonsmiljøet. Du 
kommer aldri til filene du ellers ville kunne  
gjøre ved tradisjonell IT-sikkerhet. Filene er 
bare på en server andre steder, og du bare 
kommer gjennom grensesnittet til det mil-
jøet, forklarer Anders.

De at mennesket selv ofte er det svakeste 
leddet i den tekniske kjeden, er igjen bekref-
tet. Enten vi med vilje eller ubevisst deltar i 
lekkasjen.

Ulovlig distribusjon
Her har operatørene hatt et stort fokus i lang 
tid - ikke bare av egen interesse, men også 
på ordre fra innholdseiere. DRM (Digital 
Right Management) er kanskje den vanlig-
ste formen for beskyttelse og betyr faktisk 
at distributøren av selve filmen eller sports-
sendingen krypterer tilkoblingen og innhol-
det på en måte som gjør det umulig å spille 
hvis du ikke har nøkkelen, som automatisk 
distribueres til spilleren din etter bekreftet 
innlogging. (Veldig enkelt beskrevet.) 

Dette betyr at hvis du på noen måte har 
lyktes å laste ned filen, vil konvertereren du 
prøver å bruke, ikke kunne se en piratver-
sjon i mp4, fordi dekodingsnøkkelen man-
gler. Det finnes også forskjellige nivåer av 
DRM - flere tillater ikke å ta opp innspilling 
av skjermen heller. Et eksempel på hvordan 

teknologien fungerer her er faktisk når du 
vippser. Prøv å ta et skjermbilde på mobilen 
og send det til kameraten din slik at han kan 
legge inn samme betaling. Det går ikke.

Usynlig vannmerke 
– forensic watermarking
Vannmerking skulle kunne være et utdødd 
ord i dag, dersom det ikke var for sikker-
hetsaspekter ved digital distribusjon. Den 
klassiske videoens vannmerke handler om å 
plassere et synlig gjennomsiktig symbol el-
ler et navn over materialet for å ødelegge den 
kommersielle opplevelsen uten å påvirke be-
handlingen av materialet. Et godt eksempel 
er filmer sendt til teksting - disse kan være 
vannmerke på bildet, noe som ikke påvirker 
oversetterens arbeid, men hindrer interessen 
for å spre filmen videre.

Ellers er skjermopptak, "screen scraping", 
når det er mulig, en svært vanlig måte å 
"rippe" media fordi datamaskinene i dag er 
så kraftige at de kan ta opp en fulloppløs-
ningsskjerm i tilstrekkelig antall bilder per 
sekund (25, 30, 50, 60). Live-sendinger av 
sport, såkalte "full stream", er nesten hver-
dags for mange sportsentusiaster. Svaret fra 
leverandørene er rettsmedisinsk vannmerke 
- et teknisk konsept som kan oversettes til 
usynlig vannmerking. Kort sagt handler det 
om å merke bildet med en visuelt usynlig 
digital signatur som gjør det mulig å spore 
kilden som lekket filmen eller live streamen. 
Det tror jeg er interessant lesning - spesielt 

for de som tilbyr full stream. 
– Nesten alt innhold er nå usynlig vann-

merket allerede fra produksjonsmiljøet. Du 
kan se hvilket kamera, hvilken redigering, 
og mer, som materialet har passert gjen-
nom. Det er derfor verdt å påpeke at det er 
teknologier som gjør det mulig for hver en-
kelt seer å få en unik versjon som er vann-
merket med sin ID - selv om du nettopp har 
filmet TV-skjermen, sier Anders.

Hva gjør man videre da? Hvis de som sprer 
materiale ikke engang vet at de blir avslørt?
– Det er selskaper som er involvert i å spore 
innhold på denne måten. Friend MTS er en. 
Deres oppgave er å spore disse brukerne og 
rapportere kilden til de berørte operatørene 
og innholdseiere. Da er det opp til dem å 
handle. Friend MTS, Irdeto, Verimatrix er 
alle selskaper som også har egne teknikker 
for å legge til usynlige vannmerker til video-
bildet. 

Passordlekkasjee – credential abuse
I beskrivelsen ovenfor er innholdet bevisst 
delt, men det kan også gjøres på andre må-
ter. Hva skjer hvis noen stjeler passordet 
ditt? Faktum er at det i dag finnes et marked 
for passord på DarkWeb, en del av internett 
som ikke myndighetene har innsyn til (el-
ler?) Der alle er anonyme. Her kan du kjøpe 
passord til forskjellige priser, avhengig av 
hvor pålitelige eller sikre disse passordene 
er. Det vil si hvor ofte de blir brukt, hvor 
mange innlogginger som er tillatt, og mer. 
For å bestemme og indeksere disse passor-
dene, brukes automatiserte prosesser, eller 
såkalte "boter", som kontinuerlig tester inn-
loggingssider.

Er det noen tjenester eller teknologi for å 
vite om det er et menneske eller en bot som 
prøver å logge inn? Det gjør det. Allerede 
når vi som menneske eller bot er i ferd med 
å logge på en TV-tjeneste, kan det være en 
teknologi på påloggingssiden som leser av 
den fysiske oppførselen.

- Selv om de useriøse aktørene er klar over 
denne typen avlesning, ser vi fremdeles at 
en persons påloggingsforsøk er mye mer 
unik enn det forventede mønsteret av en 
bot.

Ikke bare bevegelser, men også tidsin-
tervaller og rytme når du logger inn, kan 
detekteres og analyseres. Bildet viser tyde-
lig forskjellene mellom et menneske og en 
automatisk prosess.

– Informasjonen som følger med pålog-
gingsprosessen blir deretter videresendt 
til den respektive operatøren merket med 

Vi har snakket med flere innholdseiere, og mezzanintyveri (filmmaster) 
er det som anses å være bransjens farligste problem i dag.
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informasjon om at dette kan være et auto-
matisert påloggingsforsøk, sier Anders. 
Så langt er jeg ganske imponert over den 
pågående kampen mellom de ulike teknik-
kene. Logg på med en mobiltelefon og en 
rekke versjoner av disse er også en popu-
lær måte å teste påloggingsinformasjon på. 
Ifølge Anders finnes det store haller med 
vegger av mobiltelefoner montert for slike 
typer oppgaver. Anders viser hvordan du 
som mottrekk også kan fornemme hvordan 
en telefon holdes og vinkles i rommet av en 
person, noe som selvsagt er umulig for en 
automatisert prosess. Akamai vet selvsagt 
også fra erfaring hvilke IP-adresser som al-
lerede er brukt av automatiserte nettverk og 
kan blokkere tidlig på det nivået hvis det er 
nødvendig.

Å ødelegge distribusjonen – DDoS-attack 
(Distributed Denial of Service)

Det er få personer med interesse for disse 
områdene som ikke har lest om den kan-
skje mest vanlige og mest brutale formen 
for sabotasje - DDoS-angrep. Kort sagt, 
et stort antall brukere kontakter en server 
så mange ganger per sekund at serveren 
blir overbelastet og kan ikke svare. DDoS 
er en generell strategi for å forstyrre dis-
tribusjonen i mange bransjer, ikke bare 
fjernsynsindustrien."Blant de store angre-
pene har disse hittil vært via webkameraer," 
sier Anders. En hacket firmware fikk disse 
kameraene til å fungere som "boter". 

Det er altså IoT (Internet of Things) 
som er den største faren?
– Det stemmer. Det er ikke lenger så mange 
menneskers datamaskiner eller telefoner, 
men heller forskjellige enheter og klienter 
hjemme og i samfunnet som er koblet til in-
ternett. I TV-distribusjon består en CDN av 
mange noder (edge) for å spre overførings-
ytelse. Det største angrepet Akamai støtte 
på var 1,2 terabits per sekund da hackere 
prøvde, men ikke lykkes i, å senke en stor 
plattform med et DDoS-angrep. (For dere 
som er nysgjerrige på hvilke - google.)

Samtalen kommer først til CDN, og tra-
fikken er utenfor kontrollen. Her er det all-
tid nødvendig med en større kapasitet  enn 
selve angrepet krever. På den annen side, 
mellom CDN og de kritiske serverne og 
tjenestene som er målene for DDoS-angre-
pet, finnes det en rekke verktøy og teknik-
ker for å skille de ekte anropene fra de som 
er laget av "boter". For Akamai handler det 
like mye om kapasiteten til å håndtere sam-
talene mot CDN som å håndtere anropene 

intelligent.
- DNS er enda mer sensitivt. For å kunne 

surfe på et nettsted, er det nødvendig med 

en DNS som tar deg der. Et DDoS-angrep 
på DNS-servere er betydelig mer sensitivt 
og disse har ofte ikke samme beskyttelse i 
deres kapasitet. Så, her må en alltid ha en 
nøye gjennomtenkt plan for å takle et an-
grep, sier Anders. 

Infrastruktursikkerhet
Det er også mulig å plante skadelig kode i 
kommersielle produkter. Dette er noe vi 
har mottatt noen rapporter om de siste 
årene. Nylig var dette et påstått angrep på 
forsyningskjeden som produserer chiper for 
store amerikanske maskinvareprodusenter. 
Ifølge opprinnelig informasjon vil Kina 
plassere en designet chip på størrelse med 
et riskorn (!) for å kontrollere eller lese in-
formasjon i servere og logikkort produsert 
av SuperMicro. Mange store maskinvare-
produsenter har imidlertid nektet at denne 
informasjonen skal legges til.

– Når det gjelder infrastruktursikkerhet, 
adresserer vi primært risikoen med zero 
trust. Etter det jeg kjenner til er den mest 
omtalte sabotasjen den mot TV5 Monde i 
Frankrike for tre år siden. De ble rammet av 
et hackerangrep som førte til en vellykket 
hacking av firmware i selskapets nettverks-
brytere. Det tok opptil 20 timer før kanalen 
var online igjen.

Hvordan maskiner kommuniserer
Sikkerheten på internett blir selvfølgelig 
forbedret hele tiden. HTTP har blitt lagt til 

med SSL og blir et nytt håndtrykk mellom 
servere som i stedet kalles HTTPS. Kort for-
talt handler det om nettsiden du skriver inn 
- for eksempel http://aftenposten.no, kan 
ta deg hvor som helst. Men hvis du skriver 
https://aftenposten.no og får et grønt merke 
ved siden av søkefeltet ditt, er adressen be-
kreftet med et digitalt sertifikat, og du vet at 
du har havnet på rett sted.

Det har vært en ekstremt interessant 
samtale med Anders Näsman - og det er 
nesten som du blir litt bekymret for din 
egen internettsikkerhet når du har hørt om 
alle muligheter og umuligheter som finnes 
der ute. Generelt sett kan vi godt si at det at 
noen tar kontroll over og lukker ned våre 
medietjenester er skremmende for mange, 
og kampen føres åpenbart mellom de ulike 
aktørene der ute hele tiden. Manipulering 
av innhold er ikke like vanlig, selv om det 
faktisk har skjedd ved noen anledninger. 
Oppdaging av "boter" føles svært relevant. 
Hva gjør Facebook der for eksempel?

Jeg tror vi bør være mer forsiktig med inn-
holdet vi faktisk leser på sosiale medier og 
ser på TV. Cambridge Analytica-avtalen, 
det amerikanske valget og propaganda, 
er sannsynligvis kilden til minst like mye 
akutt manipulering av informasjon.

Her ser vi hvordan den fysiske oppførselen leses på innloggingssiden, i dette tilfellet musbevegelser.

Människa Bot

Det største angrepet Akamai har støtt på var på 1,2 terabit per sekund 
da hackere prøvde, men mislyktes i, å senke en stor plattform med et 

DDoS-angrep.
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Canon Norge er stolte av å presentere naturfotograf 
Knut Erik Alnæs som siste tilskudd til Canon Nordic 
Photographer-programmet.
Canon kunngjør i dag sitt samarbeid med naturfotograf Knut 

Velger Norsk fotograf
Erik Alnæs. Tross sin unge alder på 19 år har Knut Erik klart å 
opparbeide seg en imponerende portefølje av bilder. Han har 
vunnet en rekke priser siden 2015 og er en anerkjent naturfotograf 
i fagmiljøet.

 «Vi har fulgt Knut Erik i en del år allerede og er veldig 
imponerte over utviklingen han har hatt som fotograf. Han 
skildrer natur og dyreliv på en helt spesiell måte. Det er en glede å 
kunngjøre samarbeidet og vi ser frem til hva 2019 vil bringe.» Sier 
Thea Martinsen, PR-ansvarlig i Canon Norge.
Knut Erik ble introdusert for fotografi i 2009 da han oppdaget 
farens kamera. Noen år senere fikk han sin egen speilrefleks og 
siden har interessen bare blitt større.

 «Min første speilrefleks var en EOS 550D, og etter 
det har Canon vært med på hele reisen. Jeg har alltid vært svært 
fornøyd med utstyret. Kombinasjonen av brukervennlige funks-
joner og førsteklasses teknikk gjør at jeg alltid kan stole på at det 
leverer de resultatene jeg forventer. Jeg ser veldig frem til samar-
beidet med Canon og gleder meg til å i enda større grad kunne 
dyrke lidenskapen min. Og ikke minst følge med i utviklingen til 
EOS R - systemet, det er noe jeg synes er veldig spennende." Sier 
Knut Erik Alnæs.
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Future Group startet i Norge som utvikler av interaktive TV-
serier.  Nå er de leverandør av levende fotorealistiske virtuelle 
produksjonssystemer.  På NAB 2019 lansert de et samarbeid med 
Arraiy, leverandør av AI og maskinlæringsløsninger.

Future-gruppens sin Pixotope-live virtuelle produksjonsløsning, 
vil bli integrert med Arrays DeepTrack AI-baserte kamerasporing, 
for å levere en komplett programvarebasert sanntids VFX-løsning 
til film og TV-bransjen.

Denne integrerte løsningen vil tilby brukerne det mest avanserte 
virtuelle produksjonsverktøyet på markedet i dag, med nøyaktig 
kamera- og objektsporing i alle piksler, samt kraftige arbeidsflyt-
verktøy som er designet for å forbedre total effektivitet. Begge 
produktene vil bli tilbudt  programvareabonnement løsninger og 
er designet for å kjøre på kraftig hardware.

I siste kvartal av 2019 vil Arraiy lansere DeepMatte (matteløs-
ning uten grønn skjerm i sanntid) og DeepDepth (sanntids-
dybdeutvinning og okklusjonsløsning), som begge vil bli 
integrert i PixotopeTube. Ved å bruke disse revolusjonerende 

Norsk Future Group leverer teknikk
add-on-produktene, vil denne kombinerte løsningen åpne nye 

kreative muligheter for virtuell produksjon, levere mer effektive 

arbeidsflyt for operatører og designere.

Et langsiktig samarbeid
Halvor Vislie, konsernsjef, The Future Group sier,   - at i  Arraiy 

har vi funnet en partner som deler vår visjon om hva media og 

underholdningsbransjen vil se ut i årene som kommer. Deres 

maskinbaserte verktøy vil endre hvordan folk skaper visuelle 

effekter, og sammen vil vi endre hva media og visuelle opplevelser 

vil se ut i den nærmeste fremtid. 

Mark Tobin, administrerende direktør, Arraiy forteller på sin 

side, at vi er glade for å samarbeide med Future Group og tror at 

vi sammen har en innovativ hundre prosent programvarebasert 

løsning for virtuell produksjon. Våre produkter vil skape økt 

synergi, og sammen kan vi gjøre det mulig for våre kunder å lage 

nytt og innovativt innhold i sanntid uten å måtte ødelegges av alt 

for høye kapital krav. 
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Myreze er et gründerselskap med dyktige designerne og CG-
artister som har fått mye oppmerksomhet for grafikken i prosjekter 
som Kinas månelanding, fotball-VM og tv-konseptet Lost in Time, 
produsert i samarbeid med TV Norge og the Future Group.
Også Epic Games, selskapet bak spillsuksessen Fortnite, har fått 
øynene opp for Myreze - særlig den nyvinnende bruken av Unreal 
Engine i live produksjoner - og når NAB 2019 gikk av stabelen i 
Las Vegas før påske var det med Epic og Myreze på samme scene
.
 - Myreze er et av de mest fremstidsrettede selskapene i 
broadcast. Deres ekspertise i virtuelle produksjoner skaper nye og 
spennende former for innhold, slik som konserten de holdt her på 
NAB 2019. De flytter stadig grensene og vi gleder oss til å se hva de 
gjør fremover, sier Andy Blondin, teknisk produksjonsleder i Epic 
Games.
Blant de som var tydelig imponert over det de fikk se var den 
arabiske verdens nest største nyhetskanal, Al Arabyia, som når 25 

Myreze fra Bergen skal utfordre Al Jazeera

David Lieven begynner som Junior Sales Engineer hos Ikegami, 
hos dem vil han spesialiserer seg på kringkastingsutstyr. Lieven 
ble uteksaminert i 2018 fra University of Applied Sciences I Køln 
med en Bachelor innen medieteknologi.

 - Ikegami er i forkant med kringkastingskamera og overv-
åkning av utstyrsutvikling,  sier David Lieven.  Det som fascinerer 
meg mest om kringkasting, er symbiosen til mange forskjellige 
produkter og teknologier som kan kombineres for å skape best 
mulig seeropplevelse. TV-industrien er en stor sektor som har gjort 
rask fremgang med overgangen fra analog til digital produksjon og 
levering og den voksende populariteten til TV-visning på ipad og 
telefoner. 

Ikegami har en lang 
tradisjon for innovasjon, 
inkludert et tidlig HDD-
basert videokamera, den 
første applikasjonen av 
0,18 mikron ASICS i 
kringkastingskamera og nå 
deres SHK-810, det første 
8K-kamera på markedet. 
De første 8K-sendingene 
startet i desember 2018, 
men det er en evolusjon 
som kan ta lengre tid.

Cedric Ogon begynner også soom Junior Sales Engineer i Ikegami, 
ha vil spesialisere seg på Ikegami's utvalg av medisinske produkter. 
Han har en grad i IT-systemelektronikk fra IHK (Industrie- und 
Handelskammer Mittlerer Niederrhein).

Ungt tilskudd hos Ikegami
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- Webbasert booking av frilansere og ansatte
- Fordeling av utstyr og ressurser
- Få oversikt over hele produksjoner
- Gi involverte tillgang till oppdatert info
- Lag rapporter, få ekonomisk status
- Enkelt, effektivt og økonomiskt fornuftig

contact@qrew.org

millioner seere og 5 millioner husholdninger i 16 land, fra Tyrkia 
i øst til Marokko i vest. De tok raskt kontakt og i forrige uke ble 
kontrakten med Myreze signert.
 - Vi har beinhard konkurranse om å levere de mest 
fremtidsrettede TV-sendingene i vår region og med Myreze på 
laget har vi de beste forutsetningene. Vi er veldig fornøyde med å 
ha fått på plass et samarbeid som vil endre hverdagen for mil-
lioner av våre seere til det bedre, sier Fadi Radi, kreativ leder ved 
Alarabiya Network.

Dermed blir det grafikk fra Bergen som vil møte seere i Midt-
Østen og sør i Middelhavet når de får sine nyheter de neste årene. 
Alt fra åpningsvideoer i programmene til visuelle elementer på 
nettsidene vil leveres av Myreze. Det åpner et nytt marked og gir en 
ny type synlighet for selskapet.
 - Det er et privilegium å få jobbe med så mange spen-
nende aktører internasjonalt, fra det kinesiske romfartsvesenet til 
Epic Games. Når vi nå får på plass dette samarbeidet med en stor 
nyhetskanal som Al Arabyia betyr at vårt arbeid vil gå på luften 
hver dag i mange år fremover. Dette er på mange måter større enn 
å bidra til en enkeltstående produksjon, sier CEO i Myreze, Bjørn 
Myhre.
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Oslo Skytesenter tilbyr et unikt konsept for erfarne jegere og
nybegynnere. Skytekino er velegnet for alle som vil vedlikeholde
ferdighetene til jaktsesongen eller trene for å bli en bedre jeger.

På Norges første skytekino får man en så realistisk opplevelse, som
mulig, slik at du kan stille forberedt når jaktsesongen starter.

 - Du kan skyte med skarp ammunisjon, ha med din egen 
jaktrifle eller
leie våpen hos oss, sier Willy Røgeberg i Oslo Skytesenter.

Skal du bli en god skytter må du skyte regelmessig. Den største 
tabben man gjør før jakt er å være dårlig forberedt. Gjennom 
regelmessig øving på skytekinoen, blir man vant til våpenhåndte-
ring og trener på å komme i riktig skyteposisjon raskere.

Når du står i skytekinoen får man mulighet til å øve på
realistiske jaktsituasjoner. Dette gjør at man enklere klarer å ta
gode avgjørelser om når man skal og når man skal la være å løsne
skudd.

 - Alle gode skyttere øver regelmessig fordi skyteferdighe-
ter er ferskvare. Vi anbefaler alle som ønsker å bli bedre å trene
regelmessig, innenfor for egen skyttergren, sier Røgeberg.

Nå kommer SKYTEKINO
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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, konvertering, 
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.tv-team.no
Tjenester: Utleie prod. utstyr.

Navn: Deluxefilm AS
Adresse: Wedel Jarlsberg vei 36 
(Filmparken), 1358 JAR
Mobil: 91 14 05 30
E-post: mail@deluxefilm.no
Internett: www.deluxefilm.no
Produkter: Totalleverandør av lys- og 
kamera relaterte produkter til profe-
sjonell film- digital- TV- og videopro-
duksjon.
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