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Forord 
 

Manualen her er en grundlæggende introduktion til den digitale infrastruktur LARM.fm. Manualen vil 

være tilgængelig på DIGHUMLAB’s hjemmeside www.dighumlab.org. Her ligger der også video-

tutorials, der demonstrerer anvendelsen af LARM.fm. Der vil løbende blive afholdt workshops i 

brugen af LARM.fm. Disse vil ligeledes blive annonceret på www.dighumlab.org. 

 

Eftersom LARM.fm konstant udvikler sig, vil der være brug for at opdatere manualen løbende. 

Ligeledes er der emner som ”brug af LARM.fm i undervisningen”, ”etiske og juridiske 

problemstillinger” og ”problemstillinger knyttet til open source”, som vil blive beskrevet i kommende 

versioner af manualen. Vi hører også gerne fra brugerne, så vi løbende kan forbedre manualen. 

Kommentarer til manualen kan sendes til LARM.fm’s helpdesk enten ved at trykke på Kontakt 

øverst i højre hjørne, når du er logget ind på platformen eller direkte til 

support@larmfm.zendesk.com. 

 

En stor tak til studentermedhjælperne Thomas Kruse Johansen og Jonas Kjærsgaard for deres 

bidrag til 1. version af manualen og til ph.d.-studerende Helle Breth Klausen for hendes bidrag til 2. 

version af manualen. 

 

 

 

Iben Have og Janne Nielsen  

DIGHUMLAB 

September 2018 
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1.0 Introduktion 

1.1 Hvad er LARM.fm?   

LARM.fm er en online-platform, hvor forskere, undervisere og studerende kan få adgang til et stort 

arkiv af danske radio- og tv-programmer helt tilbage til 1930’erne. Med adgang til flere millioner filer 

kan brugerne udforske kildemateriale, der kan bruges i forbindelse med forskning, undervisning og 

eksamensopgaver, studenteroplæg og andre præsentationer. LARM.fm tilbyder desuden forskellige 

søgeværktøjer og muligheder for selv at organisere og annotere sit materiale og dele det med 

andre. 
 

Mængden af det tilgængelige materiale vokser proportionelt med, at der sendes nye danske radio- 

og tv-udsendelser i de danske medier. I marts 2018 bestod samlingen af over 2,5 millioner radio- 

og tv-udsendelser og over 200.000 OCR-scannede pdf-filer bestående af programoversigter og 

andre dokumenter. Indholdet er nærmere beskrevet i afsnit 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
LARM.fm blev oprindeligt udviklet i relation til forskningsprojektet LARM Audio Research Archive 

(2010-2014), der var et samarbejde mellem 10 forsknings- og kulturinstitutioner finansieret af 

Uddannelsesministeriets infrastrukturpulje. Du kan læse mere om dette projekt og historien bag 

platformen i denne rapport: http://larm.dighumlab.org/wp-content/uploads/2014/01/LARM-

BOG_tryk_indhold.pdf. 

Siden 2015 har LARM.fm været en del af det nationale projekt DIGHUMLAB, www.dighumlab.org. 

Infrastrukturen blev i efteråret 2015 genopbygget på den nuværende HTML5-platform, og det var 

også her, at platformen blev udvidet til også at indeholde tv. 

Illustration 1 
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1.2 Samlingerne bag  

I 1987 fik Statsbiblioteket til opgave at etablere Statens Mediesamling med det formål at indsamle 

og bevare danske radio/tv-udsendelser. Det betyder, at de har fået indleveret og digitaliseret alle 

udsendelser fra 1989 og frem til i dag. Det er blandt andet den samling, der er tilgængelig i 

LARM.fm. Du kan læse mere om Statens Mediesamling her: 

http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyhedsarkiv-1/nyhedsarkiv-2008-2/statens-

mediesamling-findes-det-findes-det-her  

 

Ud over Statens Mediesamling indeholder LARM.fm også ældre materiale fra DR’s arkiver, der går 

tilbage til 1925. Dette materiale er imidlertid ikke komplet, da mange udsendelser ikke er blevet 

gemt og andre (endnu) ikke digitaliseret. 

1.3 Indholdet i LARM.fm 

Materialet er fordelt på forskellige typer: 

• Tv-programmer 

• Radioprogrammer 

• Radioavisrapporter 

• Radioavismanuskripter (i LARM.fm blot kaldet ’manuskripter’) 

• Programoversigter 

• Radioavisoversigter (i LARM.fm blot kaldet ’radiooversigter’) 

 

Hvor de to første typer består af materiale, der kan streames, består de fire sidste af pdf-filer med 

OCR-scannede dokumenter – nogle håndskrevne og andre maskinskrevne eller trykte. OCR står 

for Optical Character Recognition, så det, at de er OCR-scannede, betyder, at de er konverteret fra 

billedfiler til tekstfiler, som er maskinlæsbare og dermed også er fx søgbare. Søgningen er dog 

behæftet med en vis usikkerhed, da den er afhængig af, om teksten kan genkendes maskinelt. Det 

kan derfor nogle gange være nødvendigt at tjekke selve billedfilen også. 
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Radio- og tv-programmerne er sorteret i en lang række kanaler. 

Det er kun de seks kanaler med flest udsendelser, der er synlige i 

resultatet af en søgning. Men ved at trykke på Vis flere bliver hele 

listen synlig og hhv. Vis færre, hvis listen skal foldes sammen igen 

(se illustration 2). Vær i denne forbindelse opmærksom på, at 

scrollbaren kan finde på at dække for de små navigationspile ude 

til højre, der indikerer, om materialetyperne er foldet ud eller ind. 

Du behøver imidlertid ikke at trykke direkte på de små pile for at 

folde ind og ud – du kan nøjes med at trykke længere til venstre 

på linjen, pilen er placeret på. 

 

I de følgende afsnit vil de enkelte indholdstyper blive beskrevet en ad gangen. Eftersom mængden 

af indhold er stigende, kan antallet af filer være højere end angivet her, men tallene vil stadig kunne 

give et overblik over den generelle mængde af materiale i LARM.fm. 

1.3.1 Tv-programmer 

I marts 2018 er der over 1,5 millioner tv-programmer i LARM.fm. Det varierer meget, hvor mange 

programmer der er pr. år i de tidlige år. Det tidligste tv-program er fra 1965. Der er et ret begrænset 

antal programmer fra de første årtier, så hvis man søger efter bestemte programmer fra den 

periode, skal man være heldig for at finde dem i arkivet. Nyt materiale føjes løbende til samlingen, 

og det nyeste materiale vil som regel være omkring 3 uger gammelt. 

Vær opmærksom på, at ikke alle tidsperioder har fuld dækning. Du kan finde en oversigt over tv-

kanaler og perioder med delvis eller fuld dækning af dem her: 

https://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/tv-og-radio/tv-udsendelser  

 

Se i øvrigt en liste over kendte fejl og mangler i tv-samlingen her: 

http://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/mediestream-filer/kendte-fejl-og-mangler  

1.3.2 Radioprogrammer 

LARM.fm indeholder i marts 2018 mere end 1 million filer med radioprogrammer. Det er ikke alle 

filer, der består af komplette udsendelser. Nogle er bare klip eller brudstykker. Andre filer 

indeholder mere end én udsendelse. Fx findes der flere to-timer lange filer, som er de digitaliserede 

versioner af DR’s DAT-bånd-samling (1989-2005), som oprindeligt blev optaget i tidsflader frem for 

som enkeltudsendelser. 

Illustration 2 
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Den tidligste udsendelse, som er dateret i arkivet, er fra 22. maj 1931, og den er lidt over fem 

minutter lang. Der er knap 30 udsendelser fra de første fem år, og godt 200 udsendelser fra de 

resterende år i 1930’erne. 

 

Ligesom for tv føjes nyt materiale løbende til samlingen, og det nyeste materiale vil som regel være 

omkring 3 uger gammelt. Vær opmærksom på, at ikke alle tidsperioder har fuld dækning. Du kan 

finde en oversigt over radiokanaler og perioder med delvis eller fuld dækning af dem her: 

http://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/tv-og-

radio/radioudsendelser.  

 

Se i øvrigt en liste over kendte fejl og mangler i radiosamlingen her: 

http://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/mediestream-filer/kendte-fejl-og-mangler  

1.3.3 Radioavisrapporter fra DR 

Radioavisrapporter indeholder et kort referat af, hvad der har været udsendt i en radioavis på et 

givent tidspunkt. 

 

Dækningsperiode: 1.1.1981 - 30.9.1999 

1.3.4 Radioavismanuskripter fra DR 

Der er tale om originale manuskripter fra DR’s radioaviser kl. 12 og kl. 18. De afspejler ordret 

indholdet i Pressens Radioavis, som kun er bevaret på bånd i ganske få tilfælde. Med få 

undtagelser er radioavismanuskripterne den eneste dokumentation af, hvad der blev sagt i 

Danmarks Radios nyhedsudsendelser helt op til begyndelsen af 1980’erne (se illustration 3 på 

næste side). 

 

Dækningsperiode: 1.4.1937 – 1.4.1984 
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1.3.5 Programoversigter 

Programoversigterne, også kaldet ”de hvide programmer”, er daterede oversigter over, hvad der 

blev sendt i radio og tv. Programoversigterne stammer fra DR’s arkiver og er de dags- og 

ugeoversigter, som DR sendte til aviser og ugeblade, så de kunne trykke radio- og tv-

programoversigter. Programoversigterne er digitaliserede og OCR-scannede, så du kan søge i 

dem. De er rigtig gode til at give overblik over, hvad der blev sendt fra 1925 til 1989, hvor lyd-

materialet ikke er komplet.  

 

Der kan ligge flere sider med programoversigter sammen, 

og nogle programoversigter har et antal supplerende sider, 

også kaldet ’Tilføjelser til programmet’. Disse sider 

indeholder supplerende oplysninger om de udsendelser, 

som står på den tilhørende programoversigt-side, fx lister 

med spillet musik, koncertprogrammer m.m., og de er 

markeret med ”S” i filnavnet (fx ”S 0367”), se illustration 4. 

Supplerende sider indeholder desuden håndskrevne eller 

maskinskrevne rettelser, som beskriver, hvad der faktisk  

blev sendt, som korrektion til programsiderne, der viser,  

hvilke udsendelser der var planlagt (se illustration 5 på næste side). 

 

Dækningsperiode (radio, DR): 23.4.1925 – 31.12.1983 & 1.11.1999 – 1.1.2006 

Dækningsperiode (tv, DR): 02.10.1951 – 31.12.1991 

Dækningsperiode (tv, TV 2): 1.10.1988 – 31.12.1991 

Illustration 3 

Illustration 4 
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1.3.6 Radiooversigter 

Radiooversigterne indeholder detaljerede beskrivelser over, hvad radioaviserne på DR bestod af på 

daværende tidspunkt. Mange af oversigterne består af et supplerende antal sider. På siderne kan 

du blandt andet se, hvem der har stået for den pågældende radioavis, hvad der er blevet sagt, og 

hvordan radioavisen var bygget op. Radiooversigterne stammer, ligesom det var tilfældet med 

programoversigterne, fra DR's arkiver. Radiooversigterne er gode til at give et overblik over, hvad 

der blev sagt i radioen. 

 

Dækningsperiode: 1.4.1975 – 10.2.1984 (med forbehold for huller og mangler) 

1.4 Hvem har adgang til LARM.fm 

Statsbiblioteket har indgået en aftale med Copydan-AVU-medier om, at uddannelsesinstitutioner, 

der tilbyder lange videregående uddannelser, kan få online-adgang til radio og tv på LARM.fm til 

brug i forbindelse med studier, undervisning og forskning, hvis der er indgået en 

abonnementsaftale med den relevante uddannelsesinstitution. Der er pt. indgået aftale med 

følgende institutioner: 

• Københavns Universitet 

• Aarhus Universitet 

• Aalborg Universitet 

• Syddansk Universitet 

• Roskilde Universitet 

• Copenhagen Business School 

• Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 

Illustration 5 
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1.5 Betingelser for brug af LARM.fm 

Brug af materialet i LARM.fm må kun ske i forbindelse med forskning, studie- og 

undervisningsbrug, og det må ikke anvendes til andre formål. På de uddannelsesinstitutioner, 

som er nævnt i ovenstående afsnit, har man ret til at vise materialet i undervisningsøjemed til 

studerende på institutionen. Materialet er dækket af ophavsret, og det er den enkelte brugers 

ansvar at overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder også lov om ophavsret og 

de aftaler, der er indgået med rettighedshaverne. Adgang til LARM.fm sker via WAYF-log-in (læs 

mere om dette system på www.wayf.dk), og adgangen er personlig. Det er ikke tilladt at give log-

in videre. DIGHUMLAB kan foretage registrering af brugen af statistiske grunde og af hensyn til at 

kunne følge op på eventuelt misbrug. Adgangen kan lukkes ved misbrug, og misbrug vil blive 

retsforfulgt og anmeldt, og der kan gøres et personligt ansvar gældende. Der tages forbehold for, 

at betingelserne for brug løbende revideres, så brugere skal orientere sig om og overholde de 

gældende regler, som de fremgår af http://www.larm.fm/Terms. 

1.5.1 Vedrørende radio og tv 

Adgangen til radio og tv sker ved streaming. Det er ikke tilladt at downloade, videresende eller 

ændre det beskyttede materiale på portalen. Det er heller ikke tilladt at benytte materialet 

kommercielt. Offentlig fremvisning er heller ikke tilladt. 

1.5.2 Vedrørende programoversigter, radioavismanuskripter og radioavisrapporter 

Platformen giver adgang til at se programoversigter, radioavismanuskripter, radioavisrapporter og 

radiooversigter. Dette materiale er også omfattet af ophavsrettigheder. Det betyder, at der er 

adgang til at se materialet og mulighed for at downloade det, men kun til egen brug, og materialet 

må ikke videresendes eller på anden måde deles. Materialet må kun anvendes inden for 

rammerne af ophavsretsloven. 

1.5.3 Vedrørende kommentarer og brug af egne mapper i LARM.fm 

I LARM.fm er der mulighed for, at brugerne kan tilføje metadata, herunder annotationer (se afsnit 

6.2). Alt indhold, som brugerne tilføjer, hører under betingelserne for Creative Commons-licensen 

CC0, hvilket vil sige, at brugeren afstår fra alle ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder til 

det brugergenererede indhold. LARM.fm giver ingen garanti for, at dette materiale bevares, hvis 

LARM.fm senere bliver teknisk opdateret eller ændret. Vi arbejder imidlertid på en 
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datamanagement-plan, så brugerne kan høste og arkivere deres data på et givent tidspunkt og 

dermed være i stand til at fiksere og dokumentere materialet. 

2.0 Log-in 

2.1 Første gang du logger ind 

Første gang du logger ind på platformen LARM.fm, skal du registreres som bruger. Dette foregår 

i flere trin, som beskrives herunder. Det første, du skal gøre, er at trykke på log-in i øverste højre 

hjørne. 

  

 
Dernæst åbner vinduet WAYF, som beder dig om at vælge den institution, som du er tilknyttet. I 

øjeblikket tilbydes adgang for følgende institutioner: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, 

Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Copenhagen Business School og 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (jf. afsnit 1.4). I eksemplet her vælges Aarhus 

Universitet. 

	

 

Illustration 6 

Illustration 7 
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Når du har valgt en institution, vil siden WAYF guide dig videre ind på den valgte institutions side. 

Her logger du ind med dit personlige log-in, som er tilknyttet din institution (se illustration 7). 

 

 

 
Når du har trykket på LOGIN-knappen, vil du 

blive præsenteret for WAYF’s accept-vindue, 

hvor du giver dit samtykke til, at de anførte 

oplysninger fra din institution må overføres til 

LARM.fm. For at komme ind på siden 

LARM.fm vælger du enten Ja, jeg accepterer 

eller Ja, jeg accepterer, gem samtykke. Den 

eneste forskel på de to er, at hvis ”Ja, jeg 

accepterer, gem samtykke” vælges, så kan 

du hoppe dette trin over ved efterfølgende 

log-in på siden. 

 

Når du har givet dit samtykke til, at din 

institution må videregive de oplysninger, som optræder på billedet, til LARM.fm, mangler du blot 

at acceptere LARM.fm’s betingelser. Disse beder vi dig om at læse igennem, før du accepterer.  

Illustration 8 
Illustration 9 
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For at gennemføre dit første log-in hos LARM.fm, skal du herefter indtaste dit ønskede profilnavn 

og evt. din e-mail, hvorefter du er klar til at bruge LARM.fm (se illustration 11). Dit profilnavn kan 

være dit eget navn, men behøver ikke at være det – bare husk at folk skal kunne finde dig via det, 

hvis du skal arbejde samme med nogen og fx dele mapper. Din e-mail er ikke nødvendig (du kan 

bare sætte et punktum), men kan tilføjes hvis ønsket, så LARM.fm har mulighed for at kontakte 

dig, hvis der skulle ske noget væsentligt med platformen. Se http://www.larm.fm/Terms for 

information om vores Persondatapolitik. 

	
	

Hvis det er lykkes for dig at logge ind på siden, vil der nu øverst i højre hjørne stå dit profilnavn, 

og ikke ”Log ind”, som det var tilfældet tidligere. Optræder dit profilnavn ikke i øverste højre 

hjørne, beder vi dig om at gentage de trin, som indgår under afsnit 2.1. 

2.2 Anden gang du logger ind 

Når du har været logget ind hos LARM.fm tidligere, vil et efterfølgende log-in foregå en smule 

anderledes og mere simpelt. Akkurat som det var tilfældet ved dit første log-in, trykker du som det 

første på log-in knappen i øverste højre hjørne. 

	

Illustration 10 

Illustration 11 
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Ved dit andet log-in vil du dernæst møde det velkendte WAYF-vindue, som beder dig om at 

vælge institution. Her vælger du igen den institution, som du er tilknyttet, hvorefter siden guider 

dig videre ind til det log-in, som du har oprettet hos din institution. I dette eksempel er der tale om 

Aarhus Universitet. 

	
	

Hvis du ved dit første log-in, efter at have trykket på LOGIN-knappen, valgte ”Ja, jeg accepterer, 

gem samtykke” vil du herefter være logget ind og dermed klar til at bruge LARM.fm.  

2.3 Log in ved blot et enkelt tryk 

Du vil i nogle tilfælde opleve, at log-in kan foregå ved blot at trykke på log-in knappen i øverste 

hjørne til højre. Herefter vil du være klar til at bruge platformen LARM.fm. Dette vil kun 

forekomme, så længe du benytter din egen computer, hvor du før har været logget ind, og 

browseren ikke har været lukket ned. Derudover er det et krav, at du har valgt at gemme dit 

samtykke til, at LARM.fm må indhente de oplysninger, som du har opgivet til din institution. 

Bemærk, at du kun vil opleve at kunne logge ind på ovenstående måde, hvis de beskrevne 

kriterier er opfyldt.  

 

 

  

Illustration 12 

Illustration 13 
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3.0 Hvordan du søger i LARM.fm 

3.1 Brugerinterface  

Før vi beskriver, hvordan du søger og arbejder i LARM.fm, vil 

vi først introducere, hvordan LARM.fm brugerinterfacet ser ud. 

 

I øverste venstre hjørne findes søgefeltet, og nedenunder 

findes forskellige måder at afgrænse din søgning. Du kan 

enten afgrænse med tidsperiode, afgrænse med type 

(radioprogrammer, tv-programmer, programoversigter m.m.) 

eller med kanal (DR P1, DR P2, DR 1, TV 2, TV3 etc.). De 

forskellige måder at afgrænse på kan foldes ud eller sammen 

via de små pile til højre. 

 

                

Sådan her ser det ud, hvis de forskellige afgrænsninger/filtre 

er foldet sammen. Du bruger pilene til at folde filtrene ud eller 

sammen (se illustration 15). Udover menuen i venstreside 

består brugerinterfacet af en resultatliste, som viser 

resultaterne i en liste med følgende info: type, titel, kanal og 

udsendelsesdato. 

 

 

 

 
Illustration 16 

Illustration 14 

Illustration 15 
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Det, som vises som udgangspunkt, når du kommer ind på LARM.fm, er alt indholdet i LARM.fm, 

dvs. over 2,8 millioner filer. Når du søger, får du resultaterne vist i listen, og du kan på ikonerne 

længst til venstre se materialetypen for den enkelte fil (tv, radio etc.). Du kan enten få vist 20, 50 

eller 100 resultater på en side, og det kan du skifte imellem ved at trykke på de blå tal øverst til 

højre. Ved siden af kan du skifte mellem de forskellige sider. Du kan springe frem til første og 

sidste side af søgeresultaterne ved at bruge dobbeltpilene ude i siderne (se illustration 16 på 

forrige side). Hvis du vælger en side højere end side 5, vil du automatisk komme længere frem i 

tallene, så du kan vælge et højere sidetal. Hvis du har fået mange resultater, er det smartest at 

forsøge at indsnævre/afgrænse din søgning, hvis det kan lade sig gøre, da det kan være 

besværligt at navigere i de mange resultatsider. Her er det også en hjælp at sætte visningen til 

100 resultater pr. side, for så bliver der færre sider at overskue. 

3.2 Åben søgning 

Hvis du bare vil søge helt åbent/bredt, kan du skrive et eller flere søgeord i søgefeltet øverst og 

trykke på Søg. Søgeresultatet vil derefter blive vist i resultatlisten. Du kan søge på en konkret titel 

på et program, men du kan også bare skrive et søgeord, hvis du fx leder efter noget om et 

bestemt emne, en begivenhed eller en person. 

 

Hvis du bruger mere end ét søgeord, kan du bruge citationstegn til at angive, at du vil søge efter 

præcis den kombination af ord i den rækkefølge. Fx hvis du vil søge på radioprogrammet Mads & 

Monopolet, kan du skrive “Mads & Monopolet” i søgefeltet. Skriver du bare Mads & Monopolet, 

altså uden citationstegn, får du alle resultater, der indeholder ordene Mads, & eller monopolet. Så 

det giver rigtig mange resultater. Skriver du og i stedet for &, får du endnu flere. Citationstegn er 

derfor meget anvendeligt, hvis du søger på en specifik kombination af ord. Det behøver ikke at 

være en titel, det kan også være fx navnet på en medvirkende, fx Dan Turell. 

 

Det er også muligt at bruge de såkaldte boolean operators AND og NOT, som kan gøre din 

søgning mere præcis. (Du kan også bruge OR, men det svarer til søgefunktionens automatiske 

indstilling, hvor den viser alle resultater, hvor et eller flere af søgeordene indgår.) Skriver du AND 

mellem to ord, får du kun søgeresultater, hvor begge ord indgår. Så hvis du fx søger på nytår 

AND fyrværkeri, får du 128 resultater, der indeholder begge ord. Hvis du derimod bare søgte på 

nytår fyrværkeri, ville du (i marts 2018) få 1.760, så her er AND særdeles anvendeligt til at 

afgrænse og gøre resultatet mere relevant. Du kunne også bare søge på nytårsfyrværkeri, men 

det ville fx kun give 25 resultater og en risiko for, at relevante materialer ikke er med. 
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Hvis du skriver NOT mellem to ord, får du søgeresultater, hvor det første ord indgår, og det andet 

ord ikke indgår. Hvis du fx søger på Roskilde, får du i skrivende stund 4.827 resultater, hvoraf en 

del af dem handler om Roskilde Festival. Så hvis det ikke er relevant for din søgning, kan du 

skærpe din søgning ved at skrive Roskilde NOT festival. Det resulterer pt. i 3.276 filer. Der kan 

selvfølgelig stadig godt være flere, der handler om Roskilde Festival, hvis ordet festival ikke 

indgår i metadata eller annotationer, da det jo er det, søgningen er baseret på. 

 

Du kan anvende trunkering til at gøre din søgning bredere, hvis du har brug for det. Trunkering – 

eller at trunkere søgeordet – er en funktion, som betyder, at du kan sætte tegnet * (asterisk) efter 

søgeordet, og så søger du efter dette ord med alle mulige endelser. Fx giver en søgning på havn* 

67.820 resultater, mens en søgning på havn kun giver 8.255 resultater. Søgning uden trunkering 

inkluderer dog også de almindelige bøjninger af ordet, så fx en søgning på havn også inkluderer 

et program kaldet Havnen. Men vil du have fx havnerundfart og havnekoncert med i din søgning, 

skal du anvende trunkering.  

 

Søgefunktionen søger i al tilgængelig tekst, hvilket vil sige, at den ikke kun søger i programtitler 

og tekst i det skriftlige materiale (fx programoversigter, manuskripter m.m.), men også i metadata 

og annotationer. Metadata er data om materialet, dvs. de informationer om materialet, som 

systemet ligger inde med, fx materialets titel, udsendelsesdato, kanal (eller publiceringssted), 

varighed, medvirkende, emne/indhold og lignende. Ved radio- og tv-programmer vil metadata 

bl.a. være det, som du kan se i en programoversigt (fx i en tv-guide). Når der bliver tilføjet 

metadata til materialet, er disse metadata også søgbare, hvilket vi vender tilbage til nedenfor. 

 

Som udgangspunkt er søgeresultater sorteret efter relevans, dvs. at søgefunktionen har 

forskellige parametre, den sorterer efter, hvor fx titlen vægter højt. Så hvis der findes programmer 

med den titel, du har søgt på, vil disse programmer ligge højt på listen, ligesom 

programoversigter, hvor titlerne indgår, vil ligge før resultater, hvor bare et eller to af ordene 

indgår. Der søges som nævnt både i de fikserede Arkiv metadata (se afsnit 6.1) og i de 

brugergenererede LARM metadata og annotationer, så hvad der eventuelt tilføjes af brugerne, vil 

også have betydning for, hvor materialet kommer til at ligge i en relevans-sortering. 

 

Der er også andre måder at sortere søgeresultatet på. Du kan få vist resultaterne sorteret efter 

titel eller efter udsendelsesdato. Du kan ændre i rækkefølgen af resultaterne ved at klikke på den 

lille dobbelt-pil ved titel og udsendelsesdato. 
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Hvis du klikker igen, får du den modsatte rækkefølge. Du kan altså enten se de nyeste eller de 

ældste udsendelser først, alt efter hvad du foretrækker. Bemærk dog, at der kan være 

udsendelser, hvor datoen mangler, og systemet derfor i stedet tildeler dem datoen 01/01/0101 

el.lign., og de vil derfor optræde først (eller sidst afhængigt af hvordan du sorterer).  

 

Når du sorterer på titler, sorteres der alfabetisk, men bemærk, at der kan være specialtegn eller 

andet, der påvirker rækkefølgen, fx er der nogle udsendelser, hvor titlen står i citationstegn, har 

en bindestreg eller lignende først, og de vil så komme før bogstavet A, ligesom også tal først i 

titlen vil gøre det. 

3.3 Afgræns gennem kalender 

Tidmæssig afgrænsning af søgninger kan gøres igennem kalenderen. Kalenderen finder du 

under bjælken Søgeafgrænsning, som er placeret under søgefeltet. Søgning af materialer inden 

for en given tidsperiode kan både gøres ved manuel indtastning af dato og tidspunkt eller ved 

hjælp af kalenderfunktionen. 

3.3.1 Manuel indtastning af tidsinterval 

Ved manuel afgrænsning af tidsperioden bruges de to felter, som henholdsvis markerer 

intervallets start- og sluttidspunkt. Når du skal indtaste dato og tidspunkt, skal det gøres i tal i 

rækkefølgen dag/måned/år. Nytårsdag år 2000 skrives derfor således: 01/01/2000.  

	

	
	

Billedet ovenfor er et eksempel på, hvordan en tidsafgrænset søgning ser ud. I eksemplet her 

drejer det sig om timen lige op til og lige efter nytår i år 2000. Datoen skrives således med 

skråstreg mellem dag, måned og år og med kolon mellem timer og minutter. Du kan dog også 

blot skrive tallene – det vil sige 31121999 23 og 01012000 01. Så rettes resten automatisk. 

Illustration 17 
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3.3.2 Søgning i kalenderen 

Den tidsafgrænsede søgning kan også gøres mere visuelt 

ved at bruge kalenderfunktionen. Denne finder du ved at 

trykke på knappen med kalenderikonet til højre for feltet med 

manuel indtastning (se illustration 18). Ved at trykke på 

kalenderikonet vises kalenderen, hvor du kan vælge dato 

ved at trykke på årstal, måneder og datoer.  

	 

Ved at trykke på overskriften december 1999 kan du se alle måneder for året. Ved gentagne 

gange at trykke på overskriften, udvider du kategorierne til intervaller på 11 år og århundreder. 

Derfra kan søgningen indsnævres. 

En anden mulighed for at manøvrere rundt i kalenderen er ved at bruge pilene ved siden af 

overskriften. Ved at trykke på en af pilene, kan du enten bevæge dig en tidsperiode frem eller 

tilbage. Hvor stort et tidsinterval, det drejer sig om, afhænger af størrelsen af tidsperioden, som 

kan ses i overskriften. På billedet her vises der en tidsperiode på 1 måned. Ved at trykke enten 

frem eller tilbage, vil du derfor bevæge dig en måned frem eller tilbage i tiden.      

                                                                                                         

For yderligere at indsnævre tidsintervallet kan du trykke på 

uret i bunden af kalenderen (se illustration 19). Uret lader dig 

afgrænse tidspunktet for den enkelte dag. Dette fungerer 

ved at trykke på enten op- eller nedpilene for henholdsvis 

timer og minutter (se illustration 20). 

 

 

Illustration 18 

Illustration 19 

 

Illustration 20 
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3.4 lndstil tid/drill down 

En god måde at få overblik over, hvor mange materialer der er i arkivet fra en bestemt periode, er 

ved at bruge funktion Indstil tid. Det er det, som på engelsk kaldes en “drill down”-funktion, hvor 

du starter med alle materialer i arkivet og bevæger sig mod det mere og mere specifikke ved at 

vælge udsendelsestidspunktet: først vælger du årti, så årstal, så måned og til sidst dato. 

Undervejs kan du se, hvor mange filer der er, hvis du vælger det ene frem for det andet, og du 

snævrer således sin søgning mere og mere ind. Når du har valgt tidspunktet, kan du filtrere ved 

at vælge fx type eller kanal (du kan ikke vælge begge dele), så du kan se, fx hvor mange 

radioprogrammer, der blev sendt den givne dato.  

 

Når du afgrænser din søgning gennem Indstil tid-funktionen vil antallet af filer, der vises under 

bjælkerne type og kanal forblive uændret. Antallet af reelle søgeresultater skal derfor findes 

øverst på siden og ikke i menuen til venstre. 

 

Du behøver ikke at indstille tidspunktet helt ned til en bestemt dato. Du kan vælge at stoppe på et 

hvilket som helst niveau, så du fx kan se antal programoversigter fra 1930’erne eller fra 1972. Du 

trykker bare søg, når du er nået til det niveau, du ønsker. 

Indstil tid-funktionen kan også bruges i samspil med et eller flere søgeord. Så laver du først din 

søgning og trykker derefter på Indstil tid. Så kan du se, hvor mange resultater det giver fra de 

forskellige tidsperioder, og du kan igen vælge at bevæge dig et eller flere niveauer ned.  

 

Hvis der ikke er nogen 

tilgængelige filer, kan du vælge 

at bevæge dig et niveau tilbage 

igen. Dette gøres ved at trykke 

på knappen for den tidligere 

afgrænsning. Du vender 

således tilbage til alle måneder 

for 2012 ved at trykke på 

knappen 2012 (se illustration 

21). Søgningen Marts bliver 

dermed annulleret. Ligeledes 

kan du igen gøre søgningen 

endnu bredere ved at trykke på Illustration 21 
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enten 2010’erne eller Alle årtier. Tekstafgrænsningen kan fjernes inde i selve Indstil tid-

funktionen. Det gøres ved at trykke på søgeordet/ordene under tidsindstillingen. Dette kan gøres 

uafhængigt af tidsindstillingen og vil ikke påvirke denne. 

 

3.5 Søg i type eller kanal 

For at gøre søgningen lettere kan du vælge at 

indsnævre den ved at vælge en bestemt kanal eller 

en bestemt programtype. Både type og kanal (se 

illustration 22) kan – ligesom tidsperioden – findes 

under bjælken Søgeafgrænsning. Det kan dog kun 

lade sig gøre at vælge enten en type eller en kanal. 

Du kan ikke kombinere disse to.  

Både typerne og kanalerne er rangeret efter antallet 

af filer, sådan at kategorien indeholdende flest filer 

står øverst. Antallet af filer i en given kategori er 

markeret med gråt til højre. Ved at trykke på Vis 

flere, vises den komplette liste af kanaler, der kan 

vælges.      

   

Når en kanal eller en type er valgt, vises den med en blå markering. Ved at trykke på den igen 

forsvinder markeringen, og den er nu fravalgt. Du kan kun vælge én type eller kanal. Hvis du i 

første omgang har valgt kanalen P3 og efterfølgende trykker på DR P2, vil denne være det 

gældende valg, mens P3 automatisk fravælges. For at målrette søgningen yderligere kan du 

kombinere et eller flere søgeord med en tidsperiode. 

Hvis du ønsker at slette alle søgekriterier, der være sig type, kanal eller søgeord, så kan dette 

gøres ved at trykke på knappen Ryd søgning, der findes lige til venstre for knappen Søg (se 

illustration 19). 

	

  

Illustration 22 
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4.0 Afspilning og visning af materialet  

4.1 Afspilning af radio 

Når du har lært de mange måder, hvorpå det er muligt at søge i LARM.fm’s materiale, er det 

relevant at vide, hvilke muligheder du har for at afspille radio- og tv-materiale. Det første du typisk 

vil gøre, når en radioudsendelse skal afspilles, vil være at søge på denne i søgefeltet. Søger du 

fx på Formiddag på 4eren vil du få 820.125 resultater (pr. september 2018). (”Formiddag på 

4eren” giver til sammenligning kun 962 resultater.) 

 

	
 

	

Med et enkelt klik på titlen vil den specifikke udsendelse åbne separat, og du vil have mulighed 

for at afspille den. Her vil du kunne se titlen på programmet øverst til venstre, samt hvor lang tid 

programmet varer. Derudover finder du også den blå play-knap, som ses nederst til venstre på 

billedet. Når du trykker her, starter afspilningen af programmet. 

 

	
 

Hvis du ønsker at sætte programmet på pause, klikker du blot på selvsamme blå knap, som, 

mens programmet afspiller, har ændret sig til et pause-ikon med to streger. 

 

Illustration 23 

Illustration 24 
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Hvis du under din afspilning ønsker at justere lydstyrken, foregår det ved at rykke den lille blå prik 

frem og tilbage i baren ved højtaler-symbolet. Ønsker du at slukke helt for lyden uden at sætte 

programmet på pause, så trykker du blot på højtaler-symbolet. Bemærk, at lyden ikke 

udelukkende styres af denne funktion på LARM.fm, men også af dine egne lydindstillinger på 

selve computeren. 

 

	
	

I visse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at springe i programmet, hvis du fx ønsker at lytte 

til en bestemt del. Det kan gøres ved at ”trække” i den smalle, blå streg, som befinder sig der, 

hvor programmet afspiller på det givne tidspunkt. Stregen kan på den måde trækkes til det 

ønskede sted i programmet. På samme måde kan der spoles tilbage i programmet. 

	

	
	

Udover at "trække" i den smalle, blå streg har du også mulighed for at springe frem i programmet 

med et bestemt tidsinterval. Som udgangspunkt er dette tidsinterval 10 sekunder, men dette kan 

indstilles ved at trykke på den lille pil, som illustreret herunder. Dermed har du mulighed for at 

indstille tidsintervallet til 5, 10 eller 30 sekunder og ydermere 1, 5 eller 30 minutter. Når intervallet 

er indstillet, kan du springe frem og tilbage i programmet ved at klikke på pilene henholdsvis til 

venstre og højre for intervallet. 

 

Illustration 25 

Illustration 26 

Illustration 27 

Illustration 28 
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Bemærk, at du endvidere har mulighed for at zoome ind og ud på tidslinjen ved – på en bærbar 

computer – at bruge to fingre og føre dem sammen eller fra hinanden diagonalt (ved at ’pinche’) 

eller ved hjælp af scroll-funktionen. Denne funktionalitet kan bruges til mere nøjagtigt at afspille en 

tidsmæssig del af en udsendelse – eksempelvis inden for et minut og angivet i millisekunder – og 

herunder oprette en annotation meget præcist (læs mere om annotationer i afsnit 6.2). Scroll-

funktionen kan også bruges i henhold til at vise alle annotationer i materialet, hvis mange 

annotationer ligger tæt og lapper ind over hinanden i visningen på tidslinjen. 

4.1.1 Radioprogrammets metadata 

Enhver radioudsendelse på LARM.fm har et sæt af metadata tilknyttet, som kan ses, når du 

åbner en given radioudsendelse. Disse metadata er opdelt under to faner, hvor den første kaldes 

”Radio Arkiv metadata”. Herunder findes bl.a. titlen, tidspunktet for udsendelsen, kanalen samt 

meget mere. Her skal du dog være opmærksom på, at ikke alle felter er udfyldt for samtlige 

radioudsendelser. Radio Arkiv metadata følger med filerne fra de oprindelige arkiver (DR’s 

samling og Statens Mediesamling) og kan ikke ændres – heller ikke hvis de er mangelfulde eller 

fejlagtige.  

 

 
Men under enhver radioudsendelse findes også fanen Radio LARM metadata, hvor brugerne har 

mulighed for at metadatere. Du vil kun opleve, at disse er udfyldte i tilfælde af, at en bruger eller 

operatøren har foretaget ændringer. Som supplement til Arkiv metadata kan du som bruger her 

tilføje ændringer i beskrivelsen, hvem programmet er tilrettelagt af, tilføje noter etc. Det kan især 

være nødvendigt i de tilfælde, hvor de fikserede Arkiv metadata er mangelfulde eller direkte 

Illustration 29 
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forkerte. LARM metadata er søgbare, så hvis du tilføjer et ord til en fils metadata, vil denne fil 

figurere i efterfølgende søgninger på ordet. De brugerskabte metadata er altså med til at berige 

arkivet og er derfor meget velkomne. Vær opmærksom på, at alle brugergenererede metadata 

kan ses af alle brugere. 

 

	
 

Hvis du som bruger har lyst til at foretage ændringer under fanen Radio LARM metadata, sker 

dette ved at trykke på pennen, som findes ude i højre side af skærmen. Herefter kan du fx ændre 

titlen til ”Formiddag på 4eren”, hvorefter du enten kan gemme eller annullere dine ændringer. 

Vær opmærksom på, at du også har mulighed for at rette i metadata, som andre brugere har 

tilføjet, så det er vigtigt, at du kun retter, hvis du er sikker på, at dine rettelser er korrekte. 

 

	
  

4.2 Afspilning af tv 

Nøjagtigt som det er tilfældet med afspilningen af et radioprogram, indebærer det første trin i 

afspilningen af et tv-program typisk en søgning på selve programmet. Hvis du fx søger på 

”Broen”, vil du få 1.069 resultater (pr. marts 2018). Med et enkelt klik på titlen åbner programmet i 

et separat vindue.	

	

Illustration 30 

Illustration 31 
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For at afspille programmet trykker du på play-knappen i det øverste venstre hjørne. Når 

udsendelsen afspilles, findes play/pause-knappen i bunden af afspilningsvinduet. Ved at trykke 

på play-knappen, som er markeret i den røde cirkel til venstre på illustration 33, afspilles 

programmet. Trykkes der på knappen igen, sættes programmet på pause.  

 

	
 

Udover muligheden for at afspille og sætte 

programmet på pause, kan lyden også 

reguleres ved at holde musen over 

højtaler-symbolet, som vist på illustration 

34. Ved at trække i prikken, frem og 

tilbage, justeres lyden. Akkurat som det 

var tilfældet med afspilningen af et 

radioprogram, skal du her bemærke, at 

lydstyrken ikke udelukkende styres af 

programmet, men også af indstillingerne 

på din egen computer. 

 

Illustration 32 
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Ved at trykke på firkanten i nederste højre hjørne får du mulighed for at afspille programmet i fuld 

skærm (se illustration 35). I afspilningen af et tv-program har du også mulighed for at spole frem 

og tilbage i programmet. Dette gøres ved at trække i prikken, som angiver, hvor langt du er 

kommet i programmet (se ellipsen i illustration 35). Det kan også gøres ved at trykke et specifikt 

sted på den grå linje. Dermed hopper programmet til netop det tidspunkt. 

	

	
 

En nylig opdatering af afspilleren har muliggjort en del nye funktioner for afspilning af tv-

udsendelser, som svarer til dem, der er tilgængelige for radioudsendelser. Det drejer sig bl.a. om 

tidslinjen – der ligesom ved radioudsendelser – kan navigeres i, springes i, zoomes ind og ud på 

mv.  Det samme gælder for annotationer, hvilket vil blive beskrevet senere i manualen. 

4.2.1 Tv-programmets metadata 

Tv-programmets metadata 

indeholder forskellige 

oplysninger om 

programmet. Under fanen 

TV arkiv metadata kan du 

bl.a. se programmets titel, 

en beskrivelse af 

programmet, hvem der har 

udgivet det og genren (se 

illustration 36). Somme 

tider vil du opleve, at ikke 

alle felter er udfyldte. Som 

bruger har du ikke mulighed for at ændre i TV arkiv metadata, men det kan du  

Illustration 35 

Illustration 36 



 29 

til gengæld under fanen TV LARM metadata. Her kan du som bruger tilføje en beskrivelse af, 

hvem programmet er udgivet af, emneord, medvirkende i programmet samt noter. Ved at trykke 

på pennen ude til højre kan du redigere i de ovenstående felter og derefter gemme det, som du 

har tilføjet. Illustration 36 viser, hvor du kan finde de to faner samt muligheden for at redigere. 

Ligesom det blev beskrevet i afsnittene ovenfor om metadatering af radioudsendelser, er TV 

LARM metadata søgbare og tilgængelige for alle brugere. 

4.3 Visning af programoversigter 

I LARM.fm er det, udover danske radio- og tv-udsendelser, også muligt at tilgå tidligere 

programoversigter fra fx DR. En søgning på ”Programoversigt DR1” giver i skrivende stund 

24.454 resultater (pr. september 2018). Ved at klikke på et af søgeresultaterne vil den givne 

programoversigt komme til syne som vist herunder. Bemærk, at programoversigter skal vælges 

under type, før søgningen udelukkende foregår i programoversigter. 

 

 
 

 

Som udgangspunkt åbnes selve programoversigten i en lille visning, som kan scrolles op og ned. 

Hvis du ønsker at se programoversigten i en større udgave, skal du vælge enten fuld visning i ny 

fane eller stor visning. Derudover vil der i nogle tilfælde være programoversigter, som består af 

flere sider, som du har mulighed for at skifte imellem. Det kan gøres ved at klikke på siderne, 

hvoraf den ene er markeret med blå på billedet ovenfor. 

Illustration 37 
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4.3.1 Programoversigtens metadata 

Programoversigtens metadata indeholder fire forskellige grupper, der skal læses vertikalt: Titel, 

dato, programmer og tekst. Herunder kan du læse info omkring programmet. Det fremgår bl.a., 

hvornår programoversigten er fra (se illustration 38 på næste side). 

	

	
 

Som bruger kan du ved at klikke på fanen Annotationer tilføje noter og beskrivelser til 

dokumentet. Brugen af annotationer vil blive beskrevet yderligere i afsnit 6.2.	

4.3.2 Flere dage på samme programoversigt 

Vær opmærksom på, at der er nogle programoversigter på LARM.fm, der indeholder tv- eller 

radio-oversigter fra flere dage. Du kan navigere imellem siderne ved at trykke på en given side 

under bjælken Sider (se illustration 38). Det kan derfor godt betale sig, hvis du leder efter en 

programoversigt fra en bestemt dag og ikke umiddelbart kan finde den, også at kigge på de 

nærmeste datoer. 

5.0 Hvordan du organiserer dine egne samlinger 
 

LARM.fm tilbyder, at du kan oprette dine egne projekter, så du bedre kan organisere og holde 

styr på vigtigt materiale i forbindelse med din forskning eller dit studie. Du kan således samle en 

større mængde materiale i et projekt og arkivere det til senere brug. 

Organiseringen i projekter og mapper minder om en traditionel struktur med mapper og 

undermapper, men der er nogle forhold, du skal være opmærksom på, som vi vil gennemgå 

herunder. 

Illustration 38 
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5.1 Projekter 

Projekterne er tilknyttet netop din profil og gemmes, selvom du logger ud af LARM.fm. Næste 

gang du logger ind, kan du således finde de samme udsendelser eller programmer, som du ved 

tidligere log-in har tilføjet et projekt.  

 

Bjælken Projekter finder du i menuen til venstre lige under Søgeafgrænsning (se illustration 39). 

 

 
Illustration 39. 

 

Som ny bruger vil der ikke være oprettet nogen projekter, og du kan derfor ikke gemme materiale 

endnu. Du opretter et nyt projekt ved at trykke på plustegnet (+) (se illustration 39). Det første, du 

bliver bedt om, er at navngive projektet.  

 

Hvis du vælger ikke at navngive projektet og blot trykker enter, forbliver projektet unavngivet og 

er således ”usynligt” på listen. For at skelne imellem projekter er det derfor en god idé at 

navngive dem. 

5.1.2 Redigering af projekter 

Hvis du ønsker at redigere i et af dine projekter, er det selvfølgelig også muligt. Ved at trykke på 

tandhjulet       til højre for projekttitlen, åbnes et redigeringsvindue. Øverst i vinduet ses de tre 

valgmuligheder Medlemmer, Ændre navn og Slet projekt.  

 

Under fanen Medlemmer kan du tilføje et eller flere medlemmer. Dette vil blive beskrevet 

yderligere i afsnit 5.3 Del dine samlinger med andre.   
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Under overskriften Ændre navn kan du ændre projektets titel (se illustration 40). Når projektets 

titel ændres, er det vigtigt, at du efterfølgende trykker på den blå knap Opdater. Ellers gemmes 

ændringerne ikke. Når et projekts navn ændres, ændres det for alle projektets medlemmer. Alle 

ændringer af projekter kan først ses, når siden opdateres. 

 

Hvis du ønsker at slette et projekt, findes den funktion under fanen Slet projekt. Vælger du at 

slette et projekt, slettes det for alle medlemmerne, så du skal være helt sikker på, at hverken du 

eller andre skal bruge projektet igen, før det slettes. Hvis du ikke ønsker at slette det for andre 

brugere, kan du i stedet bruge funktionen Forlad projekt. Dermed fjernes projektet fra din egen 

liste, men de resterende medlemmer kan stadig bruge det. Du kan læse mere om denne funktion 

i afsnit 5.3 Del dine samlinger med andre. 

5.2 Mapper 

Der kan oprettes nye mapper ved at trykke på plustegnet placeret til højre for dit projekt. Mapper 

kan ses som underkategorier i dit projekt, hvilket er særdeles hjælpsomt, når du skal overskue et 

stort projekt med mange underemner. Når du opretter en ny mappe, bliver du bedt om at 

navngive den. Ligesom med projekterne bør du for overskuelighedens skyld sørge for at 

navngive mapperne. Hvis du ikke navngiver dem, vil de være svære at genkende og adskille fra 

hinanden. Du kan oprette et ubegrænset antal mapper under hvert projekt.  

 

Hvis du foretrækker kun at se dine projekter, fx for overskueligheden skyld, kan du minimere 

søgeafgrænsningen. Dette gøres ved at trykke på titlen søgeafgrænsning. Du kan også minimere 

og udfolde projekterne uafhængigt af hinanden ved at trykke på deres titel. Du kan således 

udfolde et givet projekt, mens de resterende projekter er minimerede. 

Illustration 40 
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5.2.1 Tilføj filer til mapper 

For at føje filer til et projekt skal du først oprette en mappe. Du kan altså ikke tilføje udsendelser 

eller radioprogrammer direkte til et projekt, men kun til mapperne under projektet. De programmer 

eller udsendelser, der føjes til mapperne, er ikke filer, der overføres, men henvisninger til 

programmerne på LARM.fm’s side. Der er derfor ingen begrænsning for, hvor mange 

programmer eller udsendelser du kan føje til dine projekter. Lagerplads er altså irrelevant, da 

filerne ikke lagres hverken på din computer eller på din LARM.fm-bruger.  

 

Du kan tilføje tv-programmer eller radioudsendelser til en mappe ved blot at klikke på det 

ønskede program og trække det over til den mappe, du ønsker at gemme filen under. Du kan 

gøre det enten fra resultatlisten, eller når du er inde på en fil. Når du trækker en fil til en mappe, 

er det vigtigt, at du ”slipper” filen hen over mappens titel og ikke over projektets ditto. Hvis du 

forsøger at trække en fil direkte til et projekt, vil overførslen blive annulleret. Et godt tip, hvis du 

har flere projekter, er at trække filen lodret ned først, inden den trækkes til venstre hen over din 

mappe. Hvis du først fører den til venstre, og trækker den lodret ned over allerede etablerede 

projekter, vil disse nemlig folde sig ud og dermed skubbe de nederste mapper uden for 

skærmens felt, så filen ikke kan placeres i dem. Alternativt kan du minimere søgeværktøjet ved at 

trykke på søgeafgrænsning (se afsnit 5.2). Hvis du er inde på en fil, kan du trække i de tre prikker 

ud for filens navn til venstre, eller du kan trække i hele feltet med titlen (inkl. det hvide rum til 

højre for titlen). 

 

Når du har trukket en fil til en mappe, vil den fremover kunne ses ved at trykke på mappen. De 

filer, der er blevet tilføjet til en mappe under et projekt, vil nu være gemt til fremtidig brug. Det vil 

sige, at filerne stadig kan tilgås under mappen, efter at du har været logget ud og efterfølgende 

logger ind igen. På grund af ophavsret er det ikke muligt at downloade udsendelser til egen 

computer. Det er altså kun muligt at tilgå disse på LARM.fm. 

 

Hvis du ønsker at fjerne filer fra et projekt i en mappe, kan dette gøres ved at trykke på det røde 

kryds til venstre for programtitlen, når du befinder dig inde i en mappe. Ved at fjerne et program 

fra en mappe, fjernes det permanent og for alle projektets medlemmer. Du behøver til gengæld 

ikke at være nervøs for at komme til at slette materialer, hvis/når du fjerner filer fra dit projekt. Det 

er alene henvisningen, ikke filen (fx radio- eller tv-udsendelsen) som sådan, der slettes. 
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Illustration 41. 

 

Hvis du ønsker at slette et projekt, skal du sørge for først at slette dertilhørende mapper og derpå 

genopfriske dit browservindue. Du kan så slette mappen ved at trykke på tandhjulet til højre ud 

for den pågældende mappe, gå ind under ’Slet mappe’ og finde den røde knap, hvorpå der står 

’Slet’. Bemærk, at sletning af mapper er permanent og gælder for alle medlemmer af projektet. 

Det samme gør sig gældende for sletning af et projekt. Se 5.1.2 Redigering af projekter for en 

gennemgang af dette. 

5.3 Del dine samlinger med andre 

Det er muligt at dele sine projekter med andre brugere af LARM.fm. Det gør det lettere at 

administrere materialet i blandt andet gruppearbejde. Ved at trykke på redigeringsknappen 

(markeret med et tandhjul) ud for et projekt, har du mulighed for at redigere i og konfigurere 

projektets indstillinger (se illustration 41). 

 

Når redigeringsvinduet åbnes, 

kan du vælge de tre 

valgmuligheder Medlemmer, 

Ændre navn og Slet projekt (se 

illustration 42). Under fanen 

Medlemmer kan du tilføje en 

eller flere nye medlemmer til et 

projekt. Dette gøres ved at 

søge efter deres LARM.fm-

brugernavn i søgefeltet, der 

Illustration 41 

Illustration 42 
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findes under overskriften Tilføj. Det skal understreges, at LARM.fm-brugernavnet ikke 

nødvendigvis er brugernes rigtige navn. Du skal derfor kende brugerens brugernavn for at kunne 

tilføje vedkommende. Du kan føje så mange medlemmer til et projekt, som du har lyst til. De nye 

medlemmer får automatisk tilføjet projektet under deres projektbjælke og kan nu se hele dets 

indhold samt redigere i dette. Som den, der har oprettet projektet, er du altså ikke længere den 

eneste, der kan rette eller slette det. 

 

Alle medlemmer af et projekt har mulighed for at fjerne andre medlemmer fra projektet. Listen 

over projektets medlemmer kan ses under overskriften Fjern. Ved at trykke på en brugers navn 

bliver denne fjernet fra projektet. Hvis der er flere medlemmer af et projekt, kan den, der har 

oprettet det, vælge at forlade projektet og dermed overlade det helt til de andre medlemmer. På 

den måde kan du lave projekter til andre brugere uden selv at skulle have dem liggende under 

dine egne projekter. For at forlade et projekt trykker du på den røde knap Forlad projekt. Du 

finder denne funktion under søgefeltet for Tilføj medlemmer. Det er dog kun muligt at forlade et 

projekt, hvis projektet har andre medlemmer tilknyttet. Alle projektets medlemmer har samme 

administrative beføjelser, så et projekt kan definitivt slettes af alle brugere. 

6.0 Brugerskabte data til deling 

6.1 Metadata 

Alle LARM.fm’s filer – både tv-udsendelser, radioprogrammer, rapporter, manuskripter og 

oversigter – kommer med tilhørende metadata. Metadata indeholder information om filen, og disse 

informationer kan ofte være til stor hjælp i en studie- eller forskningsproces. De metadata, der 

følger med et program, kan variere efter programtypen. Overordnet er metadata opdelt i Arkiv 

metadata (se afsnit 6.1.1) og LARM metadata (se afsnit 6.1.2). For at finde en fils metadata skal du 

klikke dig ind på selve filen. 
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I dette eksempel har vi valgt radioprogrammet ”Danskernes akademi”. Når du klikker dig ind på 

programmet, kan du finde arkiv metadata under fanen Radio Arkiv metadata, der automatisk 

åbnes, når du klikker dig ind på radioprogrammet (se illustration 43). Hvis du derimod ønsker at 

se Radio LARM metadata, kan du trykke på fanen med tilsvarende titel til højre for Radio Arkiv 

metadata. Funktionaliteten LARM metadata er kun tilgængelig for radio- og tv-programmer. 

6.1.1 Arkiv Metadata 

Arkiv metadata er de metadata, der følger med programmerne fra deres oprindelige kilder – 

enten DR’s samling eller Statens Mediesamling (bemærk, at Statens Mediesamling også 

indeholder materiale fra DR). Der er stor forskel på de medfølgende data og deres omfang. 

Radiooversigter indeholder fx ofte kun udsendelsesdato og -tidspunkt. Metadata for både tv- og 

radioprogrammer er som regel mere omfattende (se illustration 43), start- og sluttidspunkt, 

udgiver og kanal.  

 

Når du søger i LARM.fm, søger du ikke blot i filernes titler, men også i deres metadata. Hvis du 

eksempelvis søger efter ”Landmænd i England”, vil du få 16 resultater (i september 2018). 

Resultaterne er afsnit fra dokumentarserien Begynderbønder. Titlen indeholder altså hverken 

ordet ”landmænd” eller ”England”, men det gør metadata til gengæld. Det fremgår nemlig af 

programbeskrivelsen, at programmet omhandler ”landmænd i England”. I dette tilfælde kan du 

således finde frem til programmet, fordi metadata indeholder de ord, der søges på. 

Illustration 43 
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6.1.2 LARM metadata 

Oftest er programmernes tilknyttede Arkiv metadata ufuldstændige, og du kan således være 

uheldig, at hverken programtitel eller metadata beskriver indholdet fyldestgørende. LARM.fm 

giver mulighed for, at brugerne selv kan tilføje metadata til filer for dermed at supplere, uddybe 

eller eventuelt korrigere de eksisterende Arkiv metadata. Metadata tilføjes under LARM 

metadata, som findes til højre for Arkiv metadata.  

 

Alle brugere på LARM.fm har mulighed for at redigere i og tilføje nye LARM metadata. LARM 

metadata vedrører hele filen modsat annotationer (se afsnit 6.2). De brugergenerede metadata er 

(ligesom arkiv metadata) søgbare, så de vil blive aktiveret i søgninger og kan dermed hjælpe 

andre brugere i deres forsøg på at finde frem til materialer. Redigering af LARM metadata kan 

foretages ved at trykke på pennen yderst til højre i vinduet (se illustration 44). Når du har 

redigeret i metadata, skal du trykke på knappen Gem for at gemme eller knappen Annuller for at 

annullere ændringerne. 

 

 
 

Som det ses i illustrationen, er det muligt at tilføje både titel, beskrivelse, udgiver, kanal, start- og 

sluttidspunkt (ved brug af en kalenderfunktion ude til højre) samt noter til et programs metadata. 

Du kan dermed hjælpe andre LARM.fm-brugere ved at tilføje eller præcisere metadata, hvis de er 

mangelfulde eller fejlagtige. Resultatet bliver, at det bliver nemmere at finde frem til filer, og at 

informationsniveauet på platformen øges, jo mere brugerne selv tilføjer. 

6.1.3 Fanerne Lydkildebeskrivelse og Jingler 

Fanerne Lydkildebeskrivelse og Jingler under radioprogrammer er faner, der blev oprettet i 

relation til delprojekter, der indgik i det kollektive forskningsprojekt LARM Audio Research Archive 

Illustration 44 



 38 

(2010-2014). Der er pt. kun sparsomt med 

indhold under disse faner, og de fleste 

brugere anvender derfor ikke disse faner. 

LARM.fm giver mulighed for, at fremtidige 

forskningsprojekter, der bidrager med data 

eller redskaber af generel interesse for 

brugerne, kan oprette yderligere faner på 

platformen. Det kan kun ske i dialog med 

DIGHUMLAB. 

6.2 Annotationer 

Som bruger af LARM.fm har du mulighed for 

at tilføje annotationer. Annotationer gør det  

muligt at tilføje metadata til et bestemt sted i  

en fil. Dette gælder dog pt. kun for radio- og tv-udsendelser. Der kan også tilføjes annotationer til 

de andre filtyper, men da der ikke kan peges på et bestemt sted i filen (andet end hvis man selv 

skriver fx ”til højre på siden”), så fungerer disse annotationer reelt mere som LARM metadata, der 

vedrører hele filen. 

Bemærk, at der kan ligge annotationer for tv-udsendelser, som stammer fra den måde, man 

oprettede annotationer for tv på, før funktionen for radio og tv blev ensartet. Disse gamle 

annotationer er ikke tilknyttet noget tidspunkt i filen, hvorfor start- og sluttidspunkt mangler. 

6.2.1 Indstil start- og sluttidspunkt i radio- og tv-udsendelser 

Annotationer til radio- og tv-udsendelser kan tilføjes på tre måder: 1) ved at klikke i afspillerens 

tidslinje, 2) ved at trykke på knappen med taleboblen og plussymbolet under afspilleren, eller 3) ved 

at trykke på den blå knap Tilføj ny annotation i listen under afspilleren, hvor annotationerne kommer 

til at fremgå (se illustration 45). Ved at klikke på knappen til venstre i den røde cirkel vil 

annotationen starte. Hvis du ønsker at angive et nyt starttidspunkt på annotationen, skal du blot 

lade programmet spille, og når starttidspunktet ønskes angivet, trykker du blot på knappen sæt 

starttiden på den valgte annotation (markeret med den venstre røde pil i illustration 45). Derefter 

lader du programmet spille til det ønskede sluttidspunkt nås. Du trykker så på sæt sluttiden på den 

valgte annotation (markeret med den højre røde pil i illustration 45), hvorefter annotationen er 

oprettet med start- og sluttidspunkt. 

Illustration 45 
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6.2.2 Brugerstyring af en annotation 

Når annotationen er oprettet, er det muligt at give den 

en titel og en beskrivelse. Når disse informationer er 

indtastet, kan annotationen gemmes ved at trykke på 

knappen Gem. Herefter vil annotationen komme til 

syne som vist på illustration 46 med information om 

varighed, titel og beskrivelse.  

 
 

Her er der mulighed for at afspille, redigere, slette eller låse annotationen. Der kan også tilføjes 

endnu en annotation ved at klikke på knappen tilføj ny annotation. Bemærk, at du har mulighed 

for at låse en annotation, således at ingen andre kan redigere i eller slette den. Når du opretter 

en annotation, angives du som ejer af den. Navnet på ejeren vises på annotationen i 

listevisningen. Du har mulighed for at filtrere annotationerne, hvis du kun vil se dine egne eller en 

andens. Dette gøres ved at vælge fra drop-down-menuen ude til højre som vist på illustration 47. 

Her vises alles annotationer samlet, hvis du vælger ’Alle’, mens kun dine egne annotationer 

vises, hvis du vælger dit eget navn fra listen. Du kan filtrere annotationer for både radio-, tv- og 

øvrige filtyper. 

 

 
	

6.2.3 Loop afspilning 

Efter oprettelsen af en annotation er det muligt at afspille den del af udsendelsen, annotationen 

angiver, flere gange i træk uden at trykke afspil hver gang. Ved at benytte knappen loop lyden for 

den valgte annotation vil den valgte bid blive afspillet fra start til slut, hvorefter den vil begynde 

Illustration 46 

Illustration 47 
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forfra. Dette kan især være hensigtsmæssigt, hvis 

du arbejder detaljeret med bestemte lyd- eller 

billedstykker i et program (se illustration 47). 

Annotationen kan slettes ved at trykke på det røde 

kryds. Vær opmærksom på, at du ikke kommer til 

at slette andres annotationer, da funktionen ”slet 

annotationer” ikke kan fortrydes. 

6.2.4 Side-by-side-visning ved annotationer for tv 

Hvis du arbejder på en lille skærm, kan du risikere, at du ikke kan se tv-afspilleren og de to 

annotationsvisninger samtidig ved den almindelige visning. Hvis du i stedet vælger ’side-by-side’- 

funktionen (illustreret ved en lille firkant til venstre for en stor firkant), flyttes den øverste 

annotationsvisning (annotationerne i kronologisk rækkefølge i en afspiller) op ved siden af tv-

afspilleren med billedet. Med denne organisering af de tre elementer, kan du bedre få overblik. 

Se side-by-side-funktionen slået fra (illustration 49) og til (illustration 50) herunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5 Deling af en annotation 

Når du er inde på en annotation, vil der i browserens adressevindue stå en webadresse (url), 

som fører direkte til den annotation. Det betyder, at du kan kopiere url’en og fx sende den til en 

kollega, et undervisningshold eller medstuderende, og så vil de kunne bruge linket til at tilgå 

annotationen direkte, når de er logget ind. Det er en god og nem måde at dele relevant, 

afgrænset materiale på. 

 

  

Illustration 48 

Illustration 49 Illustration 50 
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7.0 Teknisk support 

7.1 Tips og tricks til navigation 

Du kan med fordel bruge browserens muligheder for at zoome ind eller ud ved at trykke på: 

Command + (zoom ind) eller Command – (zoom ud) for Mac 

Control + (zoom ind) eller Control – (zoom ud) for Windows 

Du kan nemt vende tilbage til ’actual size’ (normal 100% visning) ved at trykke på Command 0 for 

Mac eller Control 0 for Windows. 

 

Du kan altid ’finde’ scrollbaren og gøre den synlig ved at skubbe/scrolle op eller ned, når musen 

er placeret på det indhold, du ønsker at navigere i.  

 

Oplever du problemer med visning af video i LARM.fm, kan det skyldes, at du ikke har 

programmet Adobe Flash Player installeret (eller opdateret). Afspilleren vil selv gøre opmærksom 

på, at programmet mangler. Klik på linket, og hent/opdatér programmet, og genstart din browser 

efter installation. Oplever du stadig problemer med afspilning, kan du kontakte vores tekniske 

support. Se kontaktinformation herunder. 

7.2 Referencer til radio- og tv-programmer 

Du kan referere og henvise til materiale i LARM.fm-arkivet ved at følge nedenstående eksempler. 

Bemærk, at der her er vist eksempler på, hvordan du henviser med referencestandarderne APA og 

Chigaco. 

 

APA 
På litteraturlisten: Forfatter (Manuskriptforfatter, instruktør eller vært). (Udsendelsestidspunkt – dato 

eller år). Titel på afsnit [Programtype]. I: Producernavn, Program/Udsendelse. Lokation: Tv/radio-

selskab, studie eller distributør. Hentet den dd.mm.yyyy fra [link til udsendelse på LARM.fm]  

 

Eksempel fra LARM.fm: Sonne, N (vært). (13. april 2013). So Ein Ding [Tv-program]. So Ein Ding. 

København: DR. Hentet den 24. maj 2018 fra: http://www.larm.fm/Asset/885eee4f-8b00-47bd-

b408-d6ed1efaaef4 
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Chicago 
På litteraturlisten: Forfatter/performer. År. ”Titel på afsnit”. Programnavn. Tv/radio-selskab. 

Lokation: Station, udsendelsesdato. Hentet den dd.mm.yyyy fra [link til udsendelse på LARM.fm] 
 

Eksempel fra LARM.fm: Sonne, Nikolaj. 2013. ”So Ein Ding”. So Ein Ding. København: DR, 13. 

april. Hentet den 24. maj 2018 fra: http://www.larm.fm/Asset/885eee4f-8b00-47bd-b408-

d6ed1efaaef4 

 

Husk at du har mulighed for i din tekst at linke direkte til annotationer (jf. 6.2.5). 

7.3 Hjælp og kontakt  

Støder du på problemer i brugen af LARM.fm, kan du finde links til denne brugermanual samt 

tutorials til bl.a. at komme godt i gang med LARM.fm oppe i højre hjørne under Hjælp på larm.fm. 

 

Hvis du har tekniske problemer i forbindelse med anvendelsen af LARM.fm, kan du henvende dig 

til vores tekniske support ved at trykke på Kontakt (’Kontakt’ og ’Helpdesk’ henviser til det 

samme) øverst til højre i den øverste bjælke (se illustration 1). For at besvare dit spørgsmål bedst 

og hurtigst muligt vil vi bede dig om at angive følgende information i din henvendelse: 

  

LARM version: fx 201609071337 

Tidspunkt: fx 2016-12-09T13:40:27Z 

User Agent: fx Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/601.5.17 (KHTML, 

like Gecko) Version/9.1 Safari/601.5.17 

Url: http://www.larm.fm/ 

 


