
YouTube, blogg og wikipedia – oslofilm på brukernes premisser 

1 
 

 

YouTube, blogg og wikipedia – oslofilm på brukernes premisser 
 
- studiearbeid i Digitalisering og digital formidling i museer ved Høgskolen i Oslo, høsten 2009 
 
 
 

  
 
 
Avdeling JBI ved Høgskolen i Oslo gjennomførte høsten 2009 i samarbeid med ABM-utvikling en ny 
videreutdanningsmodul innen museumsformidling. Dette notatet oppsummerer arbediet med temaoppgaven i 
dette studiarbeidet. 
 
Formålet med dette notatet er flere: 
1. Dokumentere arbeidet med temaoppgaven 
2. Presenterere hovedpunktene i temaoppgaven 
3. Drøfte noen av problemstillingene som ligger til grunn for valg av løsninger i temaoppgaven 
4. Gi et grunnlag for videre arbeid med digital formidling av oslofilm i Oslo byarkiv 
5. Oppsummere videre arbeid med de ulike publiseringselementene 
 
Vi har valgt den tradisjonelle formen med en papirbasert rapport eller notat for å dokumentere dette arbeidet. 
Dette er valgt fordi dette arbeidet skal benyttes videre i det ordinære arbeidet i Oslo byarkiv, og fordi denne 
målgruppa er mest komfortabel med dette formatet. 
 
Notatet er sparsomt med kildehenvisninger utover de rent faktaorienterte henvisningene, dvs. det er ingen 
henvisninger til den allmenne faglitteraturen på feltet. Denne formen er valgt fordi det har vært fokus på de 
mer konkrete nettbaserte formidlingsløsningene. 
 
Hovedkonklusjonene i temaoppgaven er også publisert som en bloggpost. 
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1. Oppsummering og konklusjoner 
Arbeidet har hatt følgende målsettinger: 
1.  Utvikle et godt nettbasert formidlingstilbud for historisk filmmateriale fra Oslo 
2.  Teste synlighet og popularitet (antall treff) for ulike formidlingskanaler 
3.  Utforske bloggens egenskaper til dialog med brukerne 
4.  Utforske bloggens egenskaper som formidlingskanal for statisk informasjon  
5.  Høste erfaringer med en digital og åpen arbeidsform i et studiearbeid 
 
Det er utviklet et formidlingstilbud bestående av: 
1. Oslo byarkivs nettsider 
2. Oslofilmer på YouTube 
3. Wikipedia-artikkel om oslofilm 
4. Oslofilm-blogg 
 
Trafikktallene for de ulike kanalene viser følgende hovedkonklusjoner: 
 
Formidlingskanal Visninger 

 per uke 

Oslo byarkivs nettside om oslofilm 50 
Wikipedia-artikkel oslofilm 50 
oslofilmblogg 60 
Alle YouTube-videoene 600 
T-banen i Oslo sentrum (mest populære) 120 
Viking – Oslos eget hotell 30 
Fra Ekely – byen og kunstnerne (minst poulær) 4 

 
Tatt i betraktning den korte tiden disse kanalene har eksistert er dette oppløftende trafikktall, og de bekrefter 
erfaringene med at mer brede og allmenne kanaler (YouTube og Wikipedia) har større trafikk og er mer 
eksponert for brukerne enn de smale og faglige kanalene (Oslo byarkivs nettsider). 
 
Bloggen har så langt ikke vist seg som kanal for dialog med brukerne, men det er for tidlig å trekke klare 
konklusjoner her. 
 
Bloggen er rimelig godt egnet til å formidle statisk informasjon, dvs. informasjon med en mer statisk struktur 
enn det tradisjonelle bloggformatet, men her er det store variasjoner hvilke muligheter de ulike temaene i 
Wordpress gir. Dette er ikke systematisk utprøvd i dette arbeidet. Men bloggen er svært godt egnet som et 
lavterskel publiseringsverktøy for denne typen informasjon. 
 
Bloggen har vist seg rimelig hensiktsmessig som arbeidsverktøy i dette studiearbeidet, og da spesielt som et 
forum for løpende publisering av resultater.  
 
Videre arbeid med formidling av oslofilm vil vesentlig omfatte: 

Oslo byarkivs nettsider 

• publisere informasjon om rettigheter og bruk av originalmateriale 
• lenker til publiserte oslofilm-titler på YouTube 
• rydde i struktur og innhold 

Publisering på YouTube 

• publisere alle oslofilmene på YouTube (antydningsvis 160 til 320 timeverk) 
• evaluere bruken av metadata og emneord ved registrering 

Bloggen 

• supplere bloggen med flere oppslag om de enkelte oslofilmene 
• publisere utvalgte problemstillinger og resultater (for eksempel om trafikktall og brukeradferd) fra dette 

notatet 
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2. Bakgrunn – problemstillinger 

2.1 Om oslofilm 

Hva er oslofilm 

Oslofilm eller Oslofilmene er en samling på ca. 180 kortfilmer produsert av Oslo kinematografer i perioden 
1947 til 1982. 
 
Hensikten med oslofilmene var å sikre dokumentasjon av Oslos 
miljøer og historiske utvikling (se for eksempel Hovedstadens 
gamle forsteder), og resultatet ble en samling historisk filmer med 
helt enestående verdi, både i en byhistorisk, kommunalhistorisk 
og filmhistorisk sammenheng. 
 
Kinostyret i Oslo, med direktør Kristoffer Aamot (til venstre) i 
spissen, var pådrivere i Oslofilm-prosjektet. Særlig hadde 
kinodirektøren klare meninger om oslofilmene. Bilde fra 1951. 

Titler og tematikk 

Filmene hadde en identitetsskapende funksjon. De ble skapt i en periode som var preget av framtidsdrømmer 
og gjenreisingstrang. Fellsskapstanken var sterk, og filmene skulle bidra til å styrke innbyggerens lojalitet og 
følelse for hjembyen sin. 
 
I noen av filmene er oppdragelse og formaninger tydelig til stede (Vann og kloakk). Det finnes også filmer 
som instruerer hvordan man beveger seg i trafikken, hvordan man krysser en gate (Trykk på knappen) og 
behovet for å samhandle som et kollektiv for å unngå kaos. Andre filmer er nesten rene turistfilmer, og noen 
også med et (forsøksvis) humoristisk og ironisk skråblikk på Oslos fortreffelighet. Se for eksempel Oslo – et 
filmkvad. 
 
Se Oslo byarkivs nettsider for katalog og fullstendig liste over titler. 

Restaurering og digitalisering 

Oslofilmene er avlevert til Oslo byarkiv, og sammen med Norsk filminstitutt er alle filmene restaurert og 
digitalisert. 

Eksisterende publisering 

DVD-produkter 
Ca. 70 titler er utgitt på tre DVD-produksjoner: 

• By og gate, buss og trikk (2005) 
• By og park, fjord og mark (2006) 
• By og blokk, dugnad og rock (2007) 

 
DVD’ene har solgt bra siden de ble lansert1: 
By og gate – buss og trikk (2005):   9 901 stk 
By og park – fjord og mark(2006):  5 185 stk 
By og blokk – dugnad og rock (2007):  3 336 stk 
Samlet salg:  18 422 stk 
 
                                                      
1 Info fra NFI/Vibeke Rydland, 28. okt 09.  
Bortsett fra By og park, som vi har ca 1 000 stk igjen av på lager begynner det å bli tomt for dvd-er her nå. Vi tenker å 
bestille opp igjen den første, som det var og er størst etterspørsel etter i en ”billig”-utgave nå. Dvs. at vi lager et enkelt 
cover uten booklet.  Filminnholdet blir det samme. Ellers vurderer vi å gi ut hele serien på nytt – i en rimeligere innpak-
ning, evt. som en samleboks. Vi undersøker interessen for et sånt produkt hos forhandlerne før vi setter i gang fordi vi 
er avhengig av en viss interesse i det leddet for å kunne forsvare en nyutgivelse. 
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Klikkefilm 
Filmene på DVD’ene er også tilgjengelige på nett som klikkefilm hos Filmarkivet.no (betaltjeneste): 
 

 
 
Her kan man se film på nett, for en betaling på 10 kr per film. 
 
De færreste titlene er besøkt, og typiske trafikktall for denne tjenesten er 1 til 4 visninger per halvår per film. 
Tendensen har vært avtakende, mend et har aldri vært noen store besøkstall. 
 
De mest populære titlene har 5 – 8 visninger per halvår2. 

Annet historisk filmmateriale fra Oslo byarkiv 

Nyhetsfilmer – OK-rullan 
OK-rullan (Oslo kinematograf-ruller) er  korte filmopptak som ble produsert  i perioden 1932 til 1941, og 
som ble vist som nyhetsinnslag i forkant av kinoforestillingene. 
 
OK-rullan regnes som forløpere til Filmavisen og dannet i sin tid skole for lignende nyhetsformidling i flere 
norske byer. Til forskjell fra Filmavis-stoffet er imidlertid materialet i liten grad blitt vist siden opptakene ble 
gjort. Det finnes i dag et relativt godt register over deler av materialet. 
 
Noen typiske titler er: 
• Fekteopvisning på Stadion juni 1934. Den franske fekter ltn. Faure 
• Frøken Marvel Abrahamsen svømmer fra Drøbak til Oslo på 13 ½ time (1937) 
• Flomkatastrofen i Simodalen i Hardanger (1937) 
• Atlanterhavsflyveren Thor Solbergs ankomst til og start fra Bergen (1935) 
• Parksvanene i Oslo tas inn 16. desember (1938) 
• Kong Zogu i Oslo (1939) 
• Finland – Treningsleir for frivillige bak fronten (1940) 
• Oppmarsj for der Reichskommissær (1940) 
• Hirdstafetten i Oslo 1941 
• Rikshirden starter for Riksmarsjmerket (1941) 
 
OK-rullan er nitratfilm, og pga. bevaringshensyn er de deponert i Nasjonalbiblioteket i Mo.  
 
Noen titler (ca. 300?) er kopiert til VHS, men ingen titler er digitalisert. 
 
Byarkivet har ambisjoner om å registrere materialet mer fullstendig, og vil undersøke mulighetene for å 
digitalisere hele eller deler av materialet, ev. i samarbeid med Nasjonalbiblioteket. 
                                                      
2 Første halvår 2009: Olsenbanden – Ruskenaksjon 7 visninger, T-banen i Oslo sentrum 6 visninger, Dette er også Oslo 
5 visninger, Buss og trikk 5 visninger 
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Oslo sporveier 
Byarkivet har mottatt et antall filmer med sporveishistorisk innhold, samt opplysnings- og 
informasjonsfilmer. Materialet er ikke katalogisert eller registrert. 

Trafikkfilmer 
Byarkivet har mottatt et antall trafikkfilmer av opplysnings- og informasjonsmessig karakter. Mye av 
materialet er produsert og/eller regissert av Finn Carlsby, Pallas film. Materialet er ikke katalogisert eller 
registrert. 
 

2.2 Formidling av oslofilm 

Oslofilmene er et særdeles spennende materiale. Filmene er tidstypisk dokumentasjon av Oslo både i film-, 
lokal/oslo- og kommunalhistorisk sammenheng. 
 
Levende bilder er et særdeles effektivt formidlingsmedium, og oslofilmene er meget velegnet i en 
formidlingssammenheng. 
 
Filmene kan brukes (og er blitt brukt) i mange sammenhenger: 

• egne filmkvelder, ev. med utvalgte tema 
• som del av et annet formidlingsopplegg – foredrag, utstillinger, etc. 
• undervisning 
• ”hjemmekino” 

 
Filmene må gjøres tilgjengelige for et bredt publikum, og da gjerne alle de ca. 170 titlene, og ikke bare de 
som er publisert på DVD. Filmene er av såpass kort varighet at en nettbasert formidling egner seg godt. 
 
Oslo byarkiv ønsker å gjøre dette materialet tilgjengelig på bred basis til en vid målgruppe, og da er allmenn 
tilgjengeliggjøring på nett en hensiktsmessig kanal. 
 
Formålet er altså å gjøre dette materialet tilgjengelig, gi brukerne tilgang – og ikke nødvendigvis 
historiefortelling eller å skape en opplevelse rundt oslofilmene eller hver enkelt film 
 
Målgruppene for formidlingsopplegget er i første rekke: 
1. Den generelt interesserte allmennhet 
2. Journalister, forfattere 
3. Forskere, historikere, studenter, skoleelever 
 
Vi tror at vi ved å tilrettelegge for disse målgruppene, så vil vi også i stor grad nå de aller fleste potensielle 
brukerne av oslofilm. 
 
Videre er det et mål for Byarkivet å treffe brukerne på de arenaene der brukerne selv er. ABM-sektoren 
benytter flere faglige eller ”smale” informasjonskanaler i sin formidling, for eksempel: 

• egne nettsider 
• kulturnett.no 
• Digitalt fortalt 

 
Vi har imidlertid en teori om at disse kanalene er underkommunisert, i betydningen at de ikke når ut til det 
virkelige store publikum. Som i større grad forholder seg til mer allmenne og ”brede” informasjonskanaler 
som det tradisjonelle google-søket. Frasen ”det som ikke finnes på nett, det finnes ikke” kan med fordel 
omskrives og presiseres til ”det som ikke finnes på google, det finnes ikke”.  
 
Dette er en virkelighet som vi må forholde oss til hvis vi ønsker å nå virkelig bredt ut med det vi publiserer 
på nett. 
 
Vi vil derfor utvikle et formidlingsopplegg som inkluderer brede og allmenne informasjonskanaler på nett. 
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2.3 Målsettinger for arbeidet med temaoppgaven 

Arbeidet med temaoppgaven er sentral i studiet ved HiO, og det har hatt følgende målsettinger: 
 
1.  Utvikle et godt nettbasert formidlingstilbud for historisk filmmateriale fra Oslo 
 
2.  Teste synlighet og popularitet (antall treff) for ulike formidlingskanaler 
Konkretisert ved de fire kanalene: 
5. Oslo byarkivs nettsider 
6. YouTube 
7. Wikipedia 
8. Blogg 
 
3.  Utforske bloggens egenskaper til dialog med brukerne 
 
4.  Utforske bloggens egenskaper som formidlingskanal for statisk informasjon  
 
5.  Høste erfaringer med en digital og åpen arbeidsform i et studiearbeid 
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3. Innhold i formidlingsprosjektet 
I formidlingsprosjektet vil jeg inkluderer følgende elementer: 
1. Oslo byarkivs eksisterende nettsider 
2. Publisering av filmer på YouTube 
3. En eller flere Wikipedia-artikler 
4. Opprette en oslofilm-blogg 
 

3.1 Oslo byarkivs nettsider om oslofilm 

Oslo byarkiv har egne nettsider om oslofilm: 
 

 
 
Målsettingen er at disse nettsidene skal inneholde all relevant informasjon om oslofilm, og være det 
foretrukne nettstedet for slik informasjon. 
 
Disse sidene skal oppdateres med bl.a. følgende elementer: 
• oppdatert katalog over filmtitler 
• informasjon om rettigheter og bruk av originalmateriale 
• lenker til publiserte oslofilm-titler på YouTube 
• rydde i struktur og innhold 
 
Det har dessverre ikke vært rom for mye arbeid med nettsidene innenfor rammene av dette prosjektet. 
 
Følgende arbeid er utført: 
• justert innledningsteksten 
• publisert oppdatert katalog over filmtitler 
• publisert henvisning til en av oslofilmene på YouTube 
 
Arbeidet med temaoppgaven – og spesielt arbeidet med oslofilm-bloggen – gir et godt grunnlag for å arbeide 
videre med Byarkivets nettsider. Dette arbeidet er omtalt i avsnitt XX i dette notatet. 
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3.2 Publisere filmer på YouTube 

Andre AMB-institusjoners erfaringer med bruk av YouTube 

Noen andre ABM-institusjoner har publisert materiale på YouTube: 
 
Norsk Telemuseum (YouTube-bruker Norsktelemuseum) har publisert 9 filmer: 

• Lufta er for alle  
• Historiske reklamefilmer - "Bærplukker" 
• Virtuelle Reiser 

 
Byarkivet i Tromsø kommune (YouTube-bruker Byarkivet) har lastet opp en film om brøyting og store 
snømengder 
 
Stockholm Stadsarkiv (YouTube-bruker Stockholmsstadsarkiv) har publisert fem korte instruksjonsvideoer: 

• 30 sekunder – Folkbokföring 
• 30 sekunder – Kyrkoböcker 
• 30 sekunder - Födelse- och dopbok 
• Hitta dom i Stockholms rådhusrätt - 2. Avdelningsdiarium 

 
Køge Byhistoriske Arkiv ”er fuldt af gamle film om Køge. Et udvalg af disse film er digitaliseret og overført 
il nye medier. Du kan også se filmene på vores kanal på YouTube.” (YouTube-bruker Byhistorikeren), se 
bl.a.: 

• Enigheden Daab af nyt skib i Køge Miniby  
• Køge Miniby får ny Borgmester 
• Boldklubbens Helsingørtur 
• Køgebilleder 1936-1938 Del 4 

 
Fredriksberg Stadsarkiv har publisert en rekke filmer på hjemmesidene (men ikke på YouTube). 
 

Hvorfor bruke YouTube? 

1. Effektiv filmserver 
YT er en effektiv server for publisering av film, inkludert lagringskapasitet, formatkonvertering, publisering 
av metadata, gode søkefunksjoner, internlenking, brukerstatistikk, tilbakemeldinger og kommentarer, 
delingsfunksjoner med andre 
 

2. God tilgjengelighet.  
YouTube er den desidert største, viktigste og mest effektive kanalen for formidling av levende bilder i 
allmenn-markedet: 
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- fra presentasjon av Lars Kjær, Køge Byhistoriske Arkiv, på Web 2.0 og kulturarven, seminar 26.3.09, i København 

 

3. Gode funksjoner for å inkludere videoer på egne nettsider 
Det er lagt godt til rette for at filmer som er publisert på YT kan vises i andre sammenhenger og inkluderes 
på egne nettsider: 
 

 
 

YouTube som publiseringsform – fordeler og ulemper 

Publisering av oslofilm på YouTube i dette prosjektet er avklart med Norsk Filminstitutt, Byarkivets 
samarbeidspartner i oslofilmprosjektet. 

Fordeler 

• lett å sette inn film på eget nettsted – blir en helhetlig 
brukeropplevelse  

• brukervennlig tilpasning med URL- og embed-kode 
• gratis streaming av film fra YouTubes servere 
• ingen begrensinger på antall filmer – men maks størrelse per 

film(klipp) – 10 min/1 GB 
• svært mange brukere søker på YouTube hver dag 

Ulemper 

• oppfattes av mange som en useriøs kanal 
• ung brukergruppe, som preger innholdet – og dermed også andres inntrykk av egne opplastinger 
• ingen redaksjonell kontroll av opphavsrett, eller bruk av CC-lisenser 
• betingelser – YouTube er en kommersiell aktør som kan endre rammebetingelsene uavhengig av 

eksisterende brukere 
• YouTubes mulige kommersielle utnytting av opplastet materiale 

 
 
Et av alternativene til YouTube kan være å publisere nedlastbare filer (for eksempel wmv; Windows Media 
Player), som brukere kan spille av lokalt på egen PC. Ulempen med denne måten å gjøre det på er flere: 

• omstendelig og lite brukervennlig prosess – ”høyreklikk med musa, velg "Lagre mål som", deretter 
"Lagre" og "Åpne" når nedlastingen er fullført.” – med flere muligheter for feil 

• ingen kontroll med fila/filmklippet – som kan spres videre uten at den som har publisert er orientert 
 
Andre alternative kanaler for publisering av film er: 
www.vimeo.com 
www.revver.com 
 
Det er har ikke vært anledning til å utforske disse kanalene innenfor rammene av dette prosjektet. 
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Utvalget av filmer 

Følgende 14 filmer er publisert på YouTube: 
• Bygdøy – en idyll i storbyen. Regi: Sigval Maartmann-Moe, 1953 
• Fra Ekely. Byen og kunstnerne. Regi: Erik Løchen, 1953 
• Fra Oslo Centrum. Regi: Jan Erik Düring, 1953 
• Friluftsskulpturer i Oslo. Regi: Sigval Maartmann-Moe, 1953 
• Gustav Vigeland – Frogneranlegget. Regi: Martin Knutsen. 1955 
• Har vi råd til å miste dette. Regi: Thorleif Schjelderup. 1973 
• Her hviler. Oslo kirkegårder. Regi: Sigval Maartmann-Moe. 1953 
• Hovedstadens gamle forsteder. Regi: Sigval Maartmann-Moe. 1953 
• Langåra. Et sommerparadis. Regi: Edith Carlmar. 1953 
• Oslo – et filmkvad. Regi: Ivo Caprino. 1963 
• T-banen i Oslo sentrum. Regi: Åsmund Revold og Tore Kinge. 1972 
• Trykk på knappen. Trafikketaten, Oslo kommune. 1980 
• Vann og kloakk. Regi: Edith Carlmar. 1953 
• Viking. Oslos eget hotell. Regi: Tony E. Toneff. 1953 
 
Ved valg av filmer er det lagt vekt på følgende kriterier: 
vil ha et visst volum – en større mengde filmer 
bruke det som er lettest tilgjengelig av DVD-kopier i Oslo byarkiv 
 
Pga. knapphet på ressurser har følgende kriterier ikke kunnet tillegges vekt: 
• velge de som allerede er publisert på DVDene – fordi dette er "de beste"; det er allerede foretatt et utvalg 

og en prioritering  
• de som ikke er på DVDene - fordi de er ikke tilgjengelig i det hele tatt  
• tematisk utvalg; de eldste, de yngste - eller et representativt utvalg  

Publisering av metadata 

 

 
 
I YouTube kan man publisere metadata knyttet til hver film: 
• tittel 
• beskrivelse 
• tagger 
• kategori 
 
Disse metadatene er nødvendige for å beskrive den aktuelle filmen, og (selvfølgelig) også helt vesentlige i 
søke- og gjenfinningsprosessen for brukerne. 
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I dette arbeidet ønsket jeg å sjekke ut følgende problemstillinger: 
• hvilke metadata bruker YouTube i søkeprosessen  
• hvordan er søkefunksjonen - trunkering - automatisk eller ikke  
• hvilke metadata skal jeg registrere for at brukerne skal finne mine klipp  
• hvilke søkeord tror jeg at brukerne vil bruke ved søk etter filmklipp  
 
Jeg ønsket også å bruke lenker i metadataene aktivt for å generere trafikk (klikk; tilbaketråkk) til Oslo 
byarkivs nettsider. 
 
Følgende metadata ble publisert for hver tittel. 

YTs tittelfelt 
Tittel <slik den er på selve filmen – del 1>. Årstall. Regi: <regissør>. Oslofilm 
Eksempel: Hovedstadens gamle forsteder - del 2. 1953. Regi: Sigval Maartmann-Moe. Oslofilm 
 
Termen ”Oslofilm” ble benyttet i tittelen, fordi dette bidrar til bedre ranking på trefflista ved søk i YT. 

Beskrivelse, innhold 
Kort omtale av filmens innhold, og en generell tekst om oslofilmene 
Lenker til Oslo byarkiv og Norsk Filminstitutt 
Informasjon om DVDene og kjøp av disse 

Tagger  
Taggene kan velges fritt. 
Generelle tagger  – oslofilm oslo historisk film byhistorie oslohistorie Oslo byarkiv  
 
I tillegge er det bruket spesifikke tagger for hver enkelt film som karakteriserer det konkrete  innholdet, for 
eksempel Gustav Vigeland  Vigelandsanlegget  Vigelandsparken  Frognerparken  Monolitten  statuer  
monumenter  Sinnataggen  turister . 

Kategori 
Har valgte termen ”education” - fra en forhåndsdefinert liste 

Publiserings prosessen – oversikt 

Digitaliserte filmer foreligger på DVD, som regel som en film per fil, men i noen tilfeller flere filmer på 
tvers av filer. Noen filer må derfor redigeres i et videoredigeringsprogram.  
 
I tillegg har YouTube en maks grense på 10 min per klipp, og lange filmer må deles i to. 
 
Videoredigeringsprogrammet Pinnacle er benyttet. 
 
Arbeidsprosessen består av følgende trinn: 
 

1. Importere filer fra fra DVDene  til Pinnacle 
2. Ev. redigering av filer og separering til enkeltfilmer 
3. Ev. dele hver film i to 
4. Konvertere til nytt format for opplasting til YouTube 
5. Lagre film i nytt format på disk 
6. Laste opp fil til YouTube 
7. Redigere metadata for hver film i YouTube 

 
Dette er til dels tidkrevende prosesser, men de mest tidkrevende (opplasting til YouTube; typisk  2 til 3 
timer) kan organiseres som en batch-jobb og kjøres om natta. 
 
Se mer detaljert framstilling av arbeidsprosessene i vedlegg. 
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Bruk av YouTube – utelukkende positivt? 

Fra Lars’ bloggpost på oslofilm.wordpress.com:  
 

På Oslo byarkivs oppslag om brannen og 
gjenoppbyggingen av Colosseum kino i 1963 og 1964 
har jeg publisert en lenke til et filmavisklipp på 
YouTube (YT). Fordi jeg synes at dette klippet er et 
flott supplement til Byarkivets oppslag og at det helt 
naturlig hører hjemme sammen med Byarkivets bildese-
rie. Men jeg er også blitt møtt med noen motforestil-
linger: 

• hvilke signaler gir Byarkivet ved å bruke materiale 
fra YT 

• YT er ikke seriøs nok 
• på YT ligger det mye ræl og rølp, og dette bør ikke Byarkivet assosieres med 
• på YT ligger det mye piratkopiert materiale, og hvordan er det f.eks. med opphavsretten til dette klippet 

fra filmavisen? 
 
Noen av disse innvendingene kan godt diskuteres, men sammenholdt med fordelene med YT er jeg ikke i tvil 
om den totale gevinsten er mer enn positiv: 
• YT viktig kanal – det er der (mange) folk er 
• synliget på YT gir god ranking i Google 
• YT er en fiks ferdig og proff filmserver, og har i tillegg gode tilleggsfunksjoner for statistikk, embed-

ding og viderebruk av andre 

 

3.3 Wikipedia-artikkel 

Wikipedia-artikkelen presenterer oslofilmene, og er basert på Oslo byarkivs nettsider om oslofilm. 
 

 
 
Vi har valgt å skrive en Wikipedia-artikkel og la dette inngå i formidlingsprosjektet fordi: 
 
1. Wikipedia-artikkelen er en hensiktsmessig form for saklig og korrekt informasjon i en faglig kontekst 
2. Wikipedia-artikler har mange lesere og et bredt nedslagsfelt 
3. Wikipedia-artikler skårer høyt på rankingen og kommer høyt opp på resultatlista i google  
 
Artikkelen har følgende lenker: 
Eksterne lenker 
• Oslo byarkiv - oslofilm 
• Oslofilm - katalog og fullstendig liste over titler 
• De historiske oslofilmene - blogg 
• Norsk filminstitutt - oslofilm 
• Filmarkivet.no – klikkefilm 
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Oslofilm på YouTube 
• Hovedstadens gamle forsteder - del 1. 1953. Regi: Sigval Maartmann-Moe 
• Hovedstadens gamle forsteder - del 2. 1953. Regi: Sigval Maartmann-Moe 
• Fra Oslo Centrum. 1953. Regi: Jan Erik Düring 
• Oslo - et filmkvad. 1963. Regi Ivo Caprino 
• T-banen i Oslo sentrum. 1972. Regi: Åsmund Revold og Tore Kinge 
• Trykk på knappen. 1980 Leif Juster lærer å trykke på knappen ved fotgjengerfelt. Opplysningsfilm med 

humoristisk vri. 
• Alle filmene som er tilgjengelige på YouTube 
 
Artikkelen er lenket inn til fra følgende andre wiki-artikler – for å bli mer synlig og for å bli funnet av flere 
lesere: 
• Oslo Kino 
• Oslo – historie 
• Kristoffer Aamot 
• Edith Carlmar 
 
Videre arbeid med wiki-artikkelen: 
• supplere artikkelen med flere bilder 
• utdype teksten på noen punkter 
• publisere katalogen med oslofilm-titler som en egen wiki-ressurs 
• lenke fra artiklene om Aamot, Carlmar – til aktuelle filmer på YouTube 
• skrive flere artikler om utvalgte enkeltfilmer 
• teste hypotesen om antall brukere på wiki i forhold til Oslo byarkivs egen nettsider. Sjekke dette ved å gå 

gjennom loggene for ulike artikler og nettsteder, og også se om wiki-artiklene fungerer som ”fangarmer” 
via lenkene inn til Oslo byarkivs nettsider. 

 

3.4 Blogg – ”Oslofilm. Historiske filmer og digital formidling” - oslofilm.wordpress.com 

Hvorfor blogg 

Vi har valgt å bruke blogg som arbeidsverktøy av 
følgende grunner: 

• enkelt og lett tilgjengelig verktøy 
• viktigste arbeidsverktøy i studiet 
• gode funksjoner for tilbakemeldinger fra 

brukerne 
 
En viktig problemstilling har vært å utforske hvordan 
bloggens typiske egenskaper som dynamisk medium 
(nye innlegg øverst) og muligheter for statiske sider 
(gjenkjennelig informasjonsside) kan kombineres, for 
eksempel ved at et fast innlegg alltid skal ligge øverst 
som en form for startside – selv om det publiseres 
nye innlegg om andre temaer i ettertid. 
 
Vi ønsker altså å bruke bloggen primært som et 
enkelt publiseringsverktøy for en mer tradisjonell 
nettside med fast struktur, samtidig som vi utnytter 
bloggens gode funksjoner for kommentarer og 
tilbakemeldinger. 
 
I arbeidet med bloggen er verktøyet Wordpress benyttet. 
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Videre vil vi bruke bloggen aktivt som kommunikasjonskanal for å få svar på 
utvalgte problemstillinger underveis i arbeidet, for eksempel hvordan få tak i 
brukerstatistikk for wikipedia-artikler. 
 

Oppbygging av bloggen – struktur og innhold 

Bloggen er bygget opp med faste menyvalg øverst, som skal gjenspeile det 
viktigste innholdet på bloggen: 

• Hva er oslofilm 
• Tilgjengelige titler på YouTube 
• Andre historiske filmer fra Oslo 
• Om nettstedet (bloggen) 

 
I høyre spalte er det en rekke faste sider med fakta-informasjon om Oslofilm, som er en mer detaljert 
opplisting av innholdet i menyvalgene i toppen: 
    * Hva er oslofilm 
    * Titler tilgjengelige på YouTube 
          o Bygdøy – en idyll i storbyen 
          o Fra Ekely. Byen og kunstnerne 
          o Fra Oslo Centrum 
          o Hovedstadens gamle forsteder 
          o Oslo – et filmkvad 
    * Andre historiske filmer fra Oslo 
    * Om nettstedet 
 
Videre er det i høyre spalte ulike tematiske innganger til innholdet på bloggen: 

• søkefelt 
• innhold (sider; bloggposter) – etter emneord (tagger) 
• innhold – etter kategorier 
• innhold – etter dato 
• lenker – til andre nettressurser 

 
Hovedspalten på bloggen er de tradisjonelle innleggene (sider; bloggposter), som for eksempel: 

• Brukerstatistikk for Wikipedia-artikler 
• Velkommen til oslofilmen! 
• Oslofilm – oversikt titler 
• Ny layout på bloggen 
• YouTubes brukerstatistikk er bra! 
• Oslofilm på Wikipedia 
• Er YouTube seriøs nok? 
• Oslofilm på YouTube – nødvendige metadata 
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Tilbakemeldinger - bruke blogg som verktøy 

Bloggen har svært gode egenskaper for kommentarer og tilbakemeldinger.  
 
Under menyvalget Titler tilgjengelige på YouTube skal alle tilgjengelige titler presenteres med utdypende 
tekster, og en invitasjon til brukeren om å kommentere filmen i en eller annen sammenheng: 
 
"Jeg var til stede ved dette opptaket!" – av oslofilmene; eller jeg har bodd i huset til venstre før brua.3 
 

 
 
Vi har dessverre ikke rukket å tilrettelegge alle de publiserte filmene fra YouTube på bloggen innenfor dette 
prosjektet. 
 
Aktuelle problemstillinger for videre arbeid med tilbakemeldinger: 
 
Hvordan "fange" tilbakemeldingene inn i Byarkivets systemer? Kataloger, ASTA, ... 
 
Se også egen bloggpost om dette: 

 
 
                                                      
3 Jf. eksempelet til Anders - http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/ - om egne minner fra WW1 - 6.500 opplastinger! Sjekk 
ev. også presentasjonen av dette prosjektet fra konferanse i Haag.  
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Utforske tilbakemeldings/kommentarfunksjonen i YouTube?  Tilbakemeldinger via blogg og/eller YouTube 
- fordeler, ulemper - den ene kanalen eller begge? 
 

 

3.5 Samspillet mellom de ulike formidlingskanalene 

Målsettingen for valg av de ulike formidlingskanalene er at de kan utfylle og supplere hverandre – med sine 
respektive sterke sider: 

Oslo byarkivs nettsider 

En seriøs formidlingskanal med førstehånds tilgang på alle kilder og annet supplerende materiale om 
oslofilmene. Kan sette oslofilmene inn i en arkivmessig sammenheng. 

Publisering av filmer på YouTube 

Stort nedslagsfelt og gode funksjoner og visning av film. 

Wikipedia-artikler 

Seriøs og faktaorientert kanal med stort nedlagsfelt og mange lesere. God tilgjengelighet og høy ranking i 
allmenne søkemotorer. 

Opprette en oslofilm-blogg 

Enkel og lett tilgjengelig lavterskel formidlingskanal. Kan supplere formidlingen på Byarkivets sider og 
Wikipedia med mer uformelle artikler.  
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4. Erfaringer – resultater 

4.1 Trafikktall 

Alle trafikktallene er generert for perioden 24. oktober til 27. november, dvs. starttidspunktet er da de første 
oslofilmene ble publisert på YouTube. Dette er for kort periode og for spinkelt datamateriale til å trekke 
noen sikre konklusjoner, men det gir allikevel en pekepinn på noen tendenser. 

Oslo byarkivs side om oslofilm 

 

 
 
Siden har vært besøkt ca. 50 ganger per uke. 
 
Figuren viser antall besøk4 per uke. I perioden har det vært 200 besøk med i alt 356 sidevisninger, dvs. 
nesten hvert besøk har sett på denne siden to ganger. 
 

YouTube 

YouTube har svært gode funksjoner for å vise brukeradferd og -statistikk: 

 
 
                                                      
4 Besøk - Antall besøk til denne siden. Et besøk er en serie hendelser som begynner når en besøkende leser deres første 
side på tjeneren og slutter når den besøkende forlater nettstedet og blir borte lengre enn tomgangstiden. Standard tom-
gangstid er 30 minutter. Fra Oslo kommunes standard webstatistikk WebTrends, levert av Arena 
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I denne perioden har det vært ca 2.400 besøk, eller ca 600 besøk per uke: 
 

 
 
Figuren viser antall besøk per dag i perioden, og vi ser tydelige topper i trafikken; sannsynligvis i tilknytning 
til helger og dermed bedre anledning for brukerne til å se på film på nett. 
 
Statistikken gir også detaljerte oversikter for hver film: 
 

 
 
Vi ser at to filmer (av i alt 14) står for nesten halvparten av all trafikk. 
 
Den detaljerte statistikken gir gode muligheter for å studere hvor brukerne kommer fra, dvs. hvordan har de 
funnet fram til akkurat denne filmen: 
 

 
 
De fleste brukerne har kommet via eksterne lenker, og vi ser at det har vært en markert økning i trafikken i 
en kort periode. En videre undersøkelse av de eksterne linkene viser at ett enkelt nettsted står for det meste 
av trafikken: 
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Det viser seg at en bruker har postet en kommentar på en blogg for jernbane-entusiaster, og at denne 
bloggposten har generert stor trafikk til akkurat denne filmen om T-banen i Oslo: 
 

 
 
Så det gjelder å være til stede der brukerne er! 
 
En annen visualisering av trafikken er følgende framstilling: 
 

 
 
Er ser vi akkumulerte visninger over tid, og på hvilket tidspunkt sentrale henvisere (innfallsporter) dukket 
opp. 
 
En annen sentral funksjon er muligheten til å se hvilke søkeord som er benyttet for å finne akkurat denne 
filmen: 

• t-banen i oslo 
• t-banen 
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• by og blokk, dugnad og rock 

• oslo byarkiv 
• t banen oslo 
• jernbanetorget 

• sentrum oslo 
• oslo t bane 
• oslo t bane 
• tunnelbanen 

 
Dette er sentral kunnskap og viktig informasjon når vi skal velge tagger og metadata for registreringen av 
filmene i YouTube. Vi må vite hva brukerne er interessert i og hvilket vokabular de benytter, og så velge 
emneord og tagger i tråd med det. 
 
Disse eksemplene viser noe av det potensialet som ligger i YouTubes logging av brukeradferd, og som kan 
studeres i mer detalj og med mer signifikante resultater når filmene har ligget lenger på nett og 
statistikkgrunnlaget er mer omfattende. 
  
En siste funksjon i YouTubes brukerdialog-muligheter som skal omtales er subscibers eller abonnenter, dvs. 
de brukerne som er så interessert i akkurat dine filmer at de gjerne vil bliu varslet når du publiserer noen 
flere. Dette er på mange måter kjernebrukerne, og p.t. har Oslo byarkiv 12 abonnenter. 

Wikipedia 

Brukerstatistikk for wikipedia-artikler er generert med http://stats.grok.se/.5  
 

 
 
Wikipedia-artikkelen om oslofilm ble opprettet 7. nov 2009, og siden opprettelsen har den blitt vist 185 
ganger, eller ca. 90 ganger per uke. 
 
De store besøkstallene i starten av perioden skyldes sannsynligvis egen-generert trafikk i forbindelse med 
oppretting og redigering av artikkelen, og er således ikke reelle besøkstall.  
 
Mer reelle besøkstall er trolig nærmere 50 – 60 visninger per uke. 
 
                                                      
5 Dette er en betafunksjon, og  ikke en standardfunksjon i Wikipedia. Men slik den foreligger p.t. er den mer enn til-
strekkelig for å generere trafikktall for enkeltartikler. 
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Bloggen 

Oslofilm-bloggen ble opprettet 8.11.09, og besøkstallene har ligget på ca. 65 visninger per uke. 
 

 
 
Og på tilsvarende måte som YouTube er det flere muligheter til å studere trafikktallene i detalj. 
 
De mest besøkte sidene: 
 

 
 
Og hvor kommer brukerne fra: 
 

 

Oppsummering brukerstatistikk 

Trafikktallene for de ulike formidlingskanalene er vist i tabellen under: 
 
Formidlingskanal Besøk per uke 

Oslo byarkivs nettside om oslofilm 50 
Wikipedia-artikkel oslofilm 50 
oslofilmblogg 65 
Alle YouTube-videoene 600 
T-banen i Oslo sentrum (mest populære) 120 
Viking – Oslos eget hotell 30 
Fra Ekely – byen og kunstnerne (minst poulær) 4 

 
Tatt i betraktning den korte tiden disse kanalene har eksistert er dette oppløftende trafikktall, og de styrker 
hypotesen om at mer brede og allmenne kanaler (YouTube og Wikipedia) har større trafikk og er mer 
eksponert for brukerne enn de smale og faglige kanalene (Oslo byarkivs nettsider). 
 
Det skal bli spennende å analysere trafikktallene etter en tid – for eksempel etter første halvår 2010 – for å se 
nærmere på om denne hypotesen holder. Men uansett er det vel ingen overraskelse for noen at YouTube er 
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en populør kanal for visning av film! 
 
Og vi lover å komme tilbake med en bloggpost med den oppdaterte statistikken! 

4.2 Tilbakemeldinger – dialog 

Det har vært minimalt med tilbakemeldinger fra brukerne, både på YouTube og på bloggen. Dvs. kun et par 
kommentarer poå YouTube, og ingen tilbakemeldinger (til filmene) på bloggen. 
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5. Videre arbeid 
Et digitalt formidlingsopplegg for oslofilm lar seg (selvsagt) ikke fullstendig realisere innenfor dette 
studiearbeidet. Men arbeidet med temaoppgaven har tydeliggjort mange problemstillinger og staket opp 
kursen videre, og arbeidet gir et godt grunnlag for å arbeide videre – og da i regi av det mer ordnære arbeidet 
med historisk filmmateriale fra Oslo byarkiv. 
 
Følgende arbeidsoppgaver er identifisert og vil bli vurdert i et kommende hovedprosjekt: 

Wikipedia 
Videre arbeid med den eksisterende wikipedia-artikkelen og wikipedia som medium: 
• supplere artikkelen med flere bilder 
• utdype teksten på noen punkter 
• publisere katalogen med oslofilm-titler som en egen wiki-ressurs 
• lenke fra artiklene om Aamot, Carlmar – til aktuelle filmer på YouTube 
• skrive flere artikler om utvalgte enkeltfilmer 
• teste hypotesen om antall brukere på wiki i forhold til Oslo byarkivs egen nettsider. Sjekke dette ved å gå 

gjennom loggene for ulike artikler og nettsteder, og også se om wiki-artiklene fungerer som ”fangarmer” 
via lenkene inn til Oslo byarkivs nettsider. 

Bloggen 

• supplere bloggen med flere oppslag om de enkelte oslofilmene 
• publisere en tidslinje, dvs. en grafisk framstilling av når de ulike oslofilmene fant sted i tid 
• publisere utvalgte problemstillinger og resultater (for eksempel om trafikktall og brukeradferd) fra dette 

notatet 

Publisering på YouTube 

• publisere alle oslofilmene på YouTube 
• evaluere bruken av metadata og emneord ved registrering 
 
Dette blir det vesentligste arbeidet i et kommende hovedprosjekt. 
 
Arbeidsomfanget fra dette studiearbeidet er ikke oppsummert, men en foreløpig antydning kan tyde på 1- 2 
timers arbeid per film, dvs. i størrelsesorden 160 til 320 timeverk, eller 4 til 8 (effektive) ukeverk. Det er 
mulig at arbeidsomfanget kan reduseres noe ved effektivisering av produksjonen, som jo hittil (i 
studiearbediet) har vært noe kjøkkenbenk-preget. 

Oslo byarkivs nettsider 
Arbeidet med struktur og innhold skal fortsette: 
• informasjon om rettigheter og bruk av originalmateriale 
• lenker til publiserte oslofilm-titler på YouTube 
• rydde i struktur og innhold 
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Vedlegg – praktiske erfaringer med redigering av film og publisering på YouTube 
Denne oppsummeringen er fortsatt noe stikkords- og notatpreget, men vi har valgt å dokumentere hele dette 
arbeidet samlet i ett dokument. 
 
Arbeide i Pinnacle - redigering 
Fjerne ev. sorte deler/rammer i start og slutt av filmen 
Dele filmen i to, pga. lengdebegrensinger på maks 10 min I YT 
 
Konvertering av format 
Inn-format fra DVD 
 
Ut-format fra Pinnacle 

− momenter til en produksjonslinje 
− kort produksjonstid i Pinnacle, og bulk-opplasting til YT – kan skje om natta 
− men hvordan blir resultatet i YT? 

 

format størrelse fil tid I pinnacle opplasting yt kvalitet/resultat/ 
størrelse på YT 

Kommentar 

Windows 
Media/Høykvalitets 
opplasting PAL 

Store – typisk 70 
MB 

15 min? 40 min Meget bra windows media-
formatet, high 
resolution - info fra 
Aslak Ormestad 

MPEG 2/DVD-
kompatibel 

Store – typisk 400 
MB 

Raskt, 1 -  2 min  Meget bra  

 
Metadata på windows-filene i Pinnacle 

− hvor blir det av dem? 
− Er dette brukbart til noe 
− nødvendig dokumentasjon 
− søkbart? 

 
YouTube - bruker og metadata om bruker 
Account: Oslobyarkiv 
Bruker: oslo.byarkiv@gmail.com 
 
Metadata om DVD-produktene 
DVD 1 
Oslofilm, utgitt på DVD "By og gate, buss og trikk", 2005, av Norsk filminstitutt og Oslo byarkiv. 
http://www.byarkivet.oslo.kommune.no/nye_sider/article77704-23817.html 
http://www.nfi.no/filmbutikken/_nyheter/vis.html?id=1657 
 
DVD 2 
Oslofilm, utgitt på DVD "By og park, fjord og mark", 2006, av Norsk filminstitutt og Oslo byarkiv. 
http://www.byarkivet.oslo.kommune.no/nye_sider/article77704-23817.html 
http://www.nfi.no/filmbutikken/tittel.html?id=13585 
 
DVD 3 
Oslofilm, utgitt på DVD "By og blokk, dugnad og rock", 2007, av Norsk filminstitutt og Oslo byarkiv. 
http://www.byarkivet.oslo.kommune.no/nye_sider/article77704-23817.html 
http://www.nfi.no/filmbutikken/tittel.html?id=14097 
 
Generell tekst – for defilemen  som ikke er utgitt på DVD 
Oslofilm, restaurert og digitalisert av Norsk filminstitutt og Oslo byarkiv. 
http://www.byarkivet.oslo.kommune.no/nye_sider/article77704-23817.html 
http://www.nfi.no 
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Filformat - generelt 
erfaringer med ulike format, filstørrelser, kvalitet, tid på opplasting 
 
erfaringer fra bruker  harrunostasj  
- som har lastet opp ca 150 gamle filmklipp - hvorav en del fra filmavisen?   
http://www.youtube.com/user/harrunostasj#play/uploads/34/B0l-6zUpyQ4 
 
Hei igjen. Den statistikken som er tilgjengelig fra YouTube sin side heter Insight og ligger her: 

http://www.youtube.com/my_videos_insight . (Den nedlastbare statistikken ligger som en link her.) 

 

Når det gjelder statistikk rundt søkeord, går man inn på hver enkelt video og klikker på Insight-knappen på høyre side 

(under overskriften "Video Owner Options"). På skjermen som kommer opp er det mulig å velge hvilken tidsrom man 

ønsker statistikken fra (over grafen står det "Zoom"). Vil man ha statistikk fom. videoen ble lagt ut tom. dags dato 

klikker man på "Max". Deretter klikker man på "Discovery" på venstre side: da får man opp dataene som viser hvordan 

folk har funnet denne videoen. For å se hvilke søkeord som er blitt brukt for å finne videoen, klikker man på "YouTube 

search" på høyre side under grafen. 

 

Det er (dessverre) ikke mulig å se en samlet oversikt over søkeordene for alle opplastede videoer under etter, man må 

inn på hver video enkeltvis. 

 

Videoene jeg har lagt ut har stort sett vært .wmv eller .avi . Oppløsningene har variert litt, men f.eks 856x480 er en 

oppløsning som virker helt OK. Idealet er videoer i ratioen 16:9 , videoens bredde er større enn dens høyde.  

 

Men det fine med YouTube er at ingen oppløsning er egentlig for stor, store formater kommer seeren til gode i form 

av bedre bilde i f.eks fullskjermsmodus. 

 

YouTube har forresten laget en grei oversikt over de optimale oppløsningene etc her: 

http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=en&answer=132460 . 

 

Håper det var til litt nytte. 

 

Mvh 

Sindre 
 
Kvalitet – sluttresultat 

− tilsynelatende like god kvalitet på YT-filmene som direkte fra DVDen 
 
Filformat - lagring av filer på server og/eller PC 
Filnavn og kataloginformasjon 

− filnavn med Arkiv ID og filmtittel 
− bruke filmtittel inntil videre 
− metadata som lagres med filmen fra Pinacle – Tittel, regissør, copyright 
− kommer disse dataene med over til YouTube? 

 
Problemstillinger – drøftes i bloggposter 

− allmenne kontra smale innganger 
− synlighet på web 
− hypotesen, teste med trafikkdata så langt 

 
Hvor bør kulturinstitusjoner være synlige 
Hvordan bli brukt 
Hvordan bli funnet på nettet – hvordan konkurrere om oppmerksomheten 
 
Gjøreliste – arbeidsoppgaver – momenter 
supplere YouTube- oppslagene med lenker tilbake til BAR - og med info om rettigheter og tilgang til bedre 
kvalitet - BAR eller Filmarkivet 
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lage korte instruksjonsvideoer om bruk av kilder; ev. forberedelser før du kommer til lesesalen? - jf. 
Stockholms stadsarkiv: 
[youtube=http://www.youtube.com/profile?user=Stockholmsstadsarkiv#play/uploads/2/xSzasDfxZpU] 
[youtube=http://www.youtube.com/profile?user=Stockholmsstadsarkiv#play/uploads/2/xSzasDfxZpU] 
 
Videre arbeid med YT-filmene – i et ev. Hovedprosjekt – alle filmene 

− delte filmer – med lenke fra del 1 til del 2? 
− YT-partner – kan laste oppå lengre filmer? 

 


