
Quick-guide til lydredigering i Hindenburg  
 
Det er vigtigt at få struktur fra starten af, så du ikke mister dine filer 
 
 
Lav først tre mapper: 

 
RÅFILER (Det er dem, som du har optaget med kilden samt evt. reallyd): Husk at 
navngive dine råfiler, så de ikke bare hedder 1,2,3…men fx Jørgen_interview1) 
 
PROJEKT: Her gemmer vi projektet. Før du begynder at redigere dine råfiler i 
Hindenburg så gem selve dit projekt ved at klikke i ”Filer” og herefter på ”Gem som” 
i Hindenburg. 
Når projektet er gemt kan du altid arbejde videre i det, når du har tid og lyst.    
 
BOUNCE: Den færdige mp3 fil gemmes her. Når du er færdig med at redigere klikker 
du på ”filer” og ”eksporter” i Hindenburg. Du vælger MP3 som format og i høj 
kvalitet. Soundcloud og andre podcast host kræver din podcast skal være en MP3 fil, 
fordi den fylder mindre end en Wav fil.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARBEJDSPROCES i HINDENBURG: 
 
1: Hent filen (eller filerne) fra mappen ”Råfiler” ind i Hindenburg. Det kan du gøre 
ved at trykke ”Importer” eller drag and drop.  
 

- Har du flere filer med forskellige kilder eller indhold, så læg dem i hver sit 
spor. Sporene ude i venstre side navngiver du ved at dobbeltklikke på dem. 
Skriv fx navn på de enkelte kilder, skriv ”musik”, hvis der ligger musik på 
sporet osv. 

- Husk at placere filerne på 0.00. Det kan du gøre helt simpelt ved at trække 
dem med musen. 

- Herefter navngiver du og gemmer projektet i mappen ”PROJEKT” 
 

2: Lyt og lav et klippemanus. Er der flere filer, kan du trykke på ”S” knappen, så 
hører du kun det udvalgte spor.   
 

 
 
Klippemanus bruger du til at udvælge det materiale, som du vil bruge i selve 
podcasten. En simpel metode er starte lydfilen ved 0.00 og så bruge et klippemanus, 
hvor man noterer IND og UD tider ned på det materiale, som man vil beholde.  
I nedenstående eksempel har jeg noteret, at jeg vil beholde det klip der starter 0.30 
og varer til 1.05.  
Husk at skrive de første samt de sidste ord der bliver sagt – så kan I finde stedet. I 
regibemærkninger ude i højre side kan I skrive små beskeder til jer selv, som I skal 
huske når det er tid til redigering fx nogle øhh’er der skal fjernes. 



 
 
 
 
 
3: Når klippemanus er klar, går du i gang med at udvælge det, som du skal bruge, så 
du kan slette resten.  
 
Der er mange metoder til at redigere. 
En nem metode er:   
 

- Først placer den hvide markør ved ”IND” tiden og trykke ”B”. (0.30) 
 

- Herefter placerer du den på ”UD” tiden og trykker ”B” (1.05) 
 
(IND og UD tiderne er dem, du har valgt i klippemanus) 
 

 
  



Nede i højre hjørne kan du se tiden – og du kan fx bruge piletasterne til at finde det 
rigtige ”Ind” og ”UD” punkt eller du kan skrive tiden ind i uret og klikke ”return”  
 
OBS – Klippet behøver ikke være 100 procent nøjagtigt, det kan rettes i 
redigeringen. 
 
(En anden metode er at lave IN og OUT punkter – det gøres ved at trykke I på ”ind 
tidspunkt” og O på ”out tidspunkt”) 
 
4: Det udvalgte stykke er nu brunt. Du kan navngive det ved at klikke ”return” - og 
”return” igen, når du har navngivet det. 
 
5: Flyt klippet over i udklipsholderen. Enten ved ”Alt” ”CMD” ”1” eller drag and drop 
(nogle gange skal ”CMD” holdes nede)  
 
6: Når alle de udvalgte klip er i udklipsholderen, så sletter du resten inde i 
arbejdsfeltet  
kommando: ”Alt” ”CMD” ”A” 
 
7: Du kan nu gå i gang med at lave din lydfortælling ved at drag and drop filerne ned 
på arbejdsbordet fra udklipsholderen. 
 

- Husk du kan lave fades ved at trække lydfilen i hjørnerne 
- Hæve eller sænke lyden ved at trække den øverste kant op eller ned 
- Mangler der lidt af lyden kan du trække lidt ud i siden 
- Er der for meget med kan du trække den anden vej  

 
8: Husk at sætte det rigtige niveau! Det gør du ved trække i den øverste kant til 
farven er grøn. 
 
9: Når du er færdig med redigering klikker du på eksporter. Husk at gemme som 
MP3 fil.  
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