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TILBAKEMELDING PÅ OVERSPILLT 16 MED MER FILM 
Hei igjen! 
Du ønsket tilbakemelding på prøvefilmen du spilte over for meg. 
Filmen var avklippet materiale av en film fra 1951 om Stathelle (Bamble i Telemark) og derfor ikke 
av særlig god kvalitet i utgangspunktet. 
 
Den komprimeringen du har brukt er helt ideell . Det gir ca. 480Mb pr minutt film og det holder i 
masse vis. Etter min vurdering er det lite å hente ved å kjøre mindre eller uten kompresjon. Lyden 
er ukomprimert og det gjør fila litt større enn nødvendig, men det gir et godt utgangspunkt for å 
renske opp lyden som ofte er svært dårlig særlig på optisk 16mm. 
Prosjektet gikk greit inn i mine redigeringer, både hovedredigeringen (Avid Media Composer Nitris) 
og ekstraredigeringen (Sony Vegas) 
Det var viktig for dette prosjektet at bildene beholdt høyde breddeforholdet (4:3) og det var en enkel 
prosess å beskjære det sorte på sidene i HD bildene. (HD formatet finnes kun i 16:9) 
 
På bakgrunn av 40 års erfaring i bransjen var jeg i utgangspunktet skeptisk til scanning av gammel 
film i HD formatet, men resultatet var over all forventning. Jeg har tidligere scannet  hos mange 
forskjellige firma, bl. a. NRK og resultatet derfra er ikke bedre enn det dere har fått fram. 
Jeg kommer tilbake med flere kasser 16mm film senere. 
 
Nedenfor finner du de parameterne jeg fikk opp om fila: 
General 
  Name: AV team_0001_PAL-HD_25_fps.avi 
  Folder: F:\Stathellefilmene 
  Type: Video for Windows 
  Size: 8,23 GB (8 431 632 162 bytes) 
  Created: 27. juni 2013, 16:58:01 
  Modified: 20. juni 2013, 11:34:58 
  Accessed: 27. juni 2013, 16:58:01 
  Attributes: Archive 
Streams 
  Video: 00:17:17,120, 25,000 fps, 1920x1080x24, Sony Motion JPEG 
  Audio: 00:17:17,067, 48 000 Hz; 16 Bit; Stereo, Uncompressed 
 
 
Med vennlig hilsen 
Bjørn Bremdal 
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