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Kategorisering Spørsmål 12

 
I forbindelse med slektsforkning, og at jeg har en del bilder fra oslo (1960-70), ble jeg interessert i å se hva det var av 
bilder bilder fra "gamle" Oslo

 

Jeg er en bruker som helt tilfeldig vil ha bruk for nettstedet. Men da jeg lette etter en kjeramiker som døde i 1984 så var 
det veldig lett å finne et bilde. Jeg leter fortsatt etter mer opplysninger om Kari Bing stueland, men jeg vet en bok hvor 
det står mer.

 
Jeg har ikke kjøpt bilder fordi mitt prosjekt - som har vært grunnen til at jeg har begynt å bruke Oslobilder aktivt, ikke 
ennå har kommet så langt at det skal i trykken . Det vil snart bli aktuelt å kjøpe bilder.

 
Jeg leter efter bilder tatt av min Morfar Johan B. Carlsen Fjelle, som hadde photo butikk paa Torvet 12 i Oslo fra ca. 
1900 til 1950.

 Jeg prøver å sende melding der jeg
 Litt dumt at undersøkelsen spør om søkefunksjon - for jeg har ikke benyttet denne. Jeg kom direkte inn via et Google-
 lurer på hvordan det kommer til å bli
 Meget interessant å kunne slå opp steder i Gamle Oslo, i forb med slektsforskning

 
Som sakt, jeg hadde lyst  til a sa bilder side det er en god stund siden jeg bodde der. Jeg har ikke sett ett eneste bilde 
enda, fordi dette sporre sjemaet kom opp forst. Hvis dere vil kontakte sa er emailen min otto1492@shaw.caHa en fin 

 Synes det er greit, men kan vel kanskje bli bedre.
 Søker system som gjør det lett.
 Tag på bildene?
 
 forslag La knappen være to minutter istedetfor 30 sekunder som nå ønsker større bilder så det er mulig å se motivene bedre

dialog og kobling 
til andre kilder

Det burde være en mulighet for å kommentere bildene, slik at man kan foreslå en bedre beskrivelse/fortelle hva man 
ser. I enkelte tilfeller kan også være snakk om bygninger/områder som har endret seg med årene - da kunne det 
kanskje være greit å inkludere en link i margen til hvordan det ser ut nå/har sett ut gjennom historien.

dialog og kobling 
til andre kilder Det er vanskelig å komme inn og kommentere eller rette på feil i tekstene til bildene.
dialog og kobling 
til andre kilder

Det som ville vært helt topp, var om informasjonen til hvert enkelt bilde kunne vært enda mer fyldig. Kanskje med linker 
til mer info, krysskoplinger osv

dialog og kobling 
til andre kilder Dialogfunksjon med brukerne ville vært fint å ha - så tilleggsopplysninger fra brukere kommer fram
dialog og kobling 
til andre kilder evt. linker eller opplysninger om hvor man kan finne mer informasjon om det man søker enn hva som er i teksten idag.
dialog og kobling 
til andre kilder Få mulighet til å direkte legge til kommentarer. Dere kan jo alltid sensurere det bort dersom krenkende tekster.
dialog og kobling 
til andre kilder

Glad for at Oslobilder finnes! Finner ikke ut hvordan jeg skal kunne kommentere enkelte bilder, til informasjon for 
museet.

dialog og kobling 
til andre kilder

Jeg linker gjerne til bilder fra mine private nettsider og håper nettadressene jeg linker til vil holde seg uforandret i flere 
år. Dersom et bilde får ny nettadresse håper jeg det blir liggende informasjon om dette på den gamle adressen eller at 
jeg kan melde meg på en epost-tjeneste som informerer om utvikling og eventuelle endringer.

dialog og kobling 
til andre kilder

Jeg mener oslobilder er et optimalt grunnlag med sine historiske foto. Kunne tenkt meg linker mellom bilder og andre 
historiske kilder, gjerne med historier knyttet til bildene. Dette kan være vanskelig å få til, men om det var anledning for 
publikum/besøkende å legge inn kommentarer ville dette kunne utfylle materialet - omtrent som Wikipedia. Hilsen Arild 

dialog og kobling 
til andre kilder Mer innformasjon til bildene
dialog og kobling 
til andre kilder Skulle gjerne fått oppgitt mål på malerier ol. Og gjerne lenker til videre fordypning som bildenes motiver gir grunnlag for.
dialog og kobling 
til andre kilder

Som jeg har skrevet til dere i en tidligere mail er det noen av opplysningene som følger med bildene som ikke stemmer - 
jeg tenker f.eks. på tidsangivelse. Jeg kan ikke se at dette er rettet opp - eller ev. kommentert/tilbakemelding.

dialog og kobling 
til andre kilder

Ønsker å få eksakt bilde av f. eks. gammel gård, ikke mange bilder fra området, gjerne med litt tekst om historien om 
gården.

forslag

Bedre layout på selve bildefremvisningen. Kutt "utskriftsvennlig side" og "gi oss tilbakemelding"-knappene. Deres egen 
statestikk vil sikkert vise at disse er meningsløse. Tydligere "forrige" og "Neste"-knapper. Kutt "første" og "siste". De er 
bare i veien. Mange av bildene er tagget feil. Feks "Circus" og "Cirkus". Tydligere legg i "handelkurv-knapp". Bildene er 
fryktlig tungt kompriØnsker større utvalgte til tider. Og noen ganger er de rett og slett scannet feil .Jeg har flere bøker 
der mange av bildene er reprodusert langt bedre enn de er gjengitt i dette arkivet. Når det er sagt - Det er en fantastisk 
løsning som har et enormt potensiale. dersom det er mulig å delta i dette prosjektet vil jeg gjerne bbli kontaktet : 

forslag bedre nøkkelord til hvert bilde er ønskelig. Tilbakemeldingsfunksjon når man har opplysninger spørsmål.
forslag Bedre søkefunksjonen. F.eks. at man finner alt på Akersgata enten man skriver Akersgata, Akersgaten eller Akersgt.
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forslag
Bildebasen komØnsker større utvalg vel til å vokse og stedsangivelser med Ønsker større utvalg detaljert og utfyllende 
beskrivelse for enkelte bilder vil vel komme etter vært.

Forslag Bruk av flere pulldownsmenyer: emne 1 2 3 , tidsepoke, bydel. skal bruke bilder i slektsforsker-samenheng.

Forslag

Det kan være en fordel om det legges ut flere søkerord på f.eks en eiendom/bygning som f.eks navnet på eiendommen. 
I noen tilfeller kan man søke på et gatenavn og kun få opp ett motiv. Her kunne det kommet opp flere motiver fra 
samme gate. Hus/eiendomsnvan er ofte brukt i byleksikonnet og på folkemunnet og kunne derfor være til hjelp nå man 
søker i billedbasen. Folk husker ikke så lett på husnummere som evt på navn.

Forslag Det ville vært fint med funksjon der man ved riktig resultat også linker til relaterte bilder.

Forslag
Detaljert søk kan gjerne forbredes. Informasjon om bilder og steder i byen ønskes. Gjerne informasjon om fotografen 
bak bildet dersom det er tilgjenelig.

forslag En del av søkeordene er litt perifere, kanskje det er litt for mange søkeord per bilde av og til?

Forslag

Gater er ikke så lette å søke på -før man har lært trikset: Skiv inn &quot;så lite som mulig&quot; av gatenavnet, og finn 
eksempler på hvilke gatenavn som er brukt, og søk så eventuelt videre på disse. Man får f.eks. inhen treff på 
Huitfeldtsgate. På &quot;Huitfeldt&quot; får man mange treff som har med person og ikke gate å gjøre. 
&quot;Huitfeldts&quot; er det perfekte søk! Da ser man ulike skrivemåter: Huitfeldtsgade Huifeldts gt osv Hadde vært 
fint om bildene også hadde vært indeksert på dagens gatenavn, slik at man kunne+ søke på det. Men så lenge jeg 
finner dette praktfulle bilde fra gaten min,må jeg jo være fornøyd !! :-)+E735 http://www.oslobilder.no/BAR/A-
10001_Ua_0006_054?searchstring=huitfeldts&amp;index=19&amp;page=1&amp;page_index=19&amp;quantity=96&a
mp;sort=&amp;site

Forslag Gjør søkefunksjonen mer spesialisert.

Forslag
Har ikke brukt nettstedet nok ennå, men et umiddelbart forslag er å dele opp f.eks. i kategorier. "Gammel/revet 
bebyggelse", "Mennesker". Dele opp i bydeler/stedsnavn Dele opp i årstall/perioder

forslag Hvis en søkt adresse ikke har bilder tilgjengelig kunne det være greit å få opp nærmeste fotograferte...
forslag Hvis jeg skulle ønske meg noe, måtte det være at man kunne søke litt enklere etter hvert blide, med flere søkerord 

Forslag

Jeg liker oslobilder veldig godt, men foreslår at dere ser på muligheten for å vise bildene i fullskjerm eller høyere på 
siden. Når jeg blar til neste bilde, må jeg nesten alltid scrolle nedover på siden for å se hele bildet. I tillegg ønsker jeg 
meg mer tilgjengelige "neste" og "forrige"-linker. Dette er i det store flisespikkeri, men jeg mener det vil gjøre besøket på 
oslobilder.no enda bedre:)

forslag
Jeg synes sidene er av en veldig høy standard, men savner kanskje en litt bedre forståelse når man søker, jeg tenker 
da på forslag hvis man skriver feil.

forslag Jeg ønsker meg muligheten til å zoome inn på bildene, ettersom jeg ser dårlig blir detaljer vanskelig å se.
forslag Kanskje en nedtrekksmeny med tiår hadde vært fint?

forslag

kanskje ikke lært meg alle finesser enda, - men har pr idag ltt problem med å finne nøu´´yaktige gatenr,   på dette bildet 
http://www.oslobilder.no/OMU/OB.F15885x?searchstring=hølands%20gate&amp;index=3&amp;page=1&amp;page_ind
ex=3&amp;quantity=96&amp;sort=&amp;site= var jeg på utkikk etter Hølandsgt 7 - det er her iflg bildetittel, men 
beskrivelsen sier ikke nøyaktig hvilket hus som er nr 7

forslag Kunne vært mulig å søke på flere grupper / sjangere.

forslag
Litt mer systematisering av bildene. Dessuten litt mer billedtekst med opplysninger. Henvisninger til kilder og videre stoff 
kunne vært fint (om mulig)

forslag
man kan gi flere oplysninger om bildene  ved å se på dem,jeg har sett flere bilder som det kan stå mer utfylende om ved 
å se på bildene.

forslag Skrive navn på på personer, forretninger, kontor der det er mulig.
forslag Synes det burde finnes flere bildegallerier og fotoserier som var forhåndslaget, med ulike tema og fra forskjellige 

forslag

Tagging av bilder er ganske inkosistent (forskjellige skrivemåter etc.), noe som gjør det litt vanskelig å finne frem ved 
søk. Skulle også ønske en funksjon som foreslo søkeord, à la google (&quot;mente du å søke etter schweigaards 
gate&quot; hvis man har søkt etter shweigårdsgate o.l.). Et kart med geotagging av bilder hadde vært en ønskedrøm.

forslag Visningsbildene kunne gjerne vært litt større.
forslag Ønskelig med flere søkerkriterier feks årstall
forslag ønsker mulighet for større bilder da jeg er avhengig av å se små detaljer i mitt arbeid
forslag Ønsker å kunne klikke på bildet for å komme til neste bilde, samt muligheten til å forstørre bildene til fullskjerm str.
Ingen enkelt nok
Ingen Har ikke ytterligere kommentarer
Ingen 
kommentarer

Har ingen kommentarer på dette enda, da jeg ikke har brukt nettstedet så mye.  Må gjøre meg enda bedre kjent for å få 
en god oppfatning tror jeg.

Ingen ingen kommentar
Ingen ingen kommentarer
Ingen Ingenting bestemt
Ingen jeg hadde aldri hørt om Oslobilder.no før i dag.
Ingen 
kommentarer

Jeg har ikke brukt den så mye at jeg føler at jeg har klart å utnytte de mulighetene som er der, og har derfor ingen 
forslag til forbedringer
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Ingen Jeg har ikke prøvd så lenge, så jeg kan kommentere siden.
Ingen Jeg har ingen forslag
Ingen Jeg har ingen ytterligere kommentarer på dette tidspunkt. Vil komme tilbake til saken når jeg får mer erfaring
Ingen Jeg har intet å tilføye.
Ingen JEG HAR NETTPOO VÆRT DER INNE PÅ SIDEN. FØR JEG UTALER MEG MÅ JEG SØKE MER
Ingen Jeg skulle visst trykket: spør meg igjen om 2 min,for jeg har ikke rukket å være så lenge på siden.
Ingen Kommer ikke på noe
Ingen lite å tilføye
Ingen Litt fersk i letingen ennå. Kan komme tilbake til det noe senere når jeg har fått mer erfaring med sidene.
Ingen 
kommentarer

Mange interessante bilder og opplysninger. Trenger mere tid i systemet, men ser at det er dekning for mye av det jeg 
leter etter.

Ingen nei
Ingen Nei
Ingen Vet ikke helt hva jeg skal si, er fornøyd med det lille jeg finner :-))
Kart Det burde være et kart (tilsv. Google Maps) på hver enkelt bildeside med en markør som viser hvor bildet er tatt.
kart Det hadde vært til nytte om bydel/område stod i teksten slik at flere bilder kommer opp når en søker på det.

Kart
Det kunne ha vært fint med et kart hvor man kunne trykke på et aktuelt område for og få opp bilder knyttet til dette 
området. Dette er kanskje mest interessant i de litt mindre tettbebygde delene av Oslo.

kart Hadde vært gøy med en link til en kartposisjon over det aktuelle stedet. Ikke alltid man kjenner alle gatene.

kart
Hva med å merke bildene slik at stedet vil sees som en markør på et kart over dagens Oslo? Gjerne med en slags pil 
som peker i den retningen bilde er tatt. Vet det fører til mye ekstrajobb men bare en tanke basert på dagens GPS-

Kart

Jeg har hatt stor glede av å sjekke bilder, men syntes søkermotoren er tung og blir ofte sittende veldig lenge å vente på 
at bildene skal &quot;komme og gå&quot; Jeg syntes det hadde vært utrolig bra med kartinformasjon til bildene. Men 
innser jo at det er en kjempejobb å få til. Men lett tilgang til gamel kart på internett kunne jo ha løst noe av dette.

kart Jeg skulle svært gjerne sett gamle Oslo-kart på samme sted :-)
kart Kartinntegning av avbildet område vil kanskje gjøre utforskning enklere?
kart Å knytte gamle gatebilder mot et kart over dagens Oslo ville vært en veldig praktisk funksjon.

Kjøp
Den grå kanten med Foto: ukjent person og Oslo museum er lite elegant og skjemmer bildene. Hva med noen linjer om 
opphavsrett og gjenbruk?

Kjøp

Det burde være et eget felt i bestillingsskjemaet for fakturaadresse. Til Oslo Museum: Bildefilene er ikke merket OB først 
i filnavnet og har &quot;copy&quot; på slutten av filnavnet når man får filene. Mao er det ikke mulig å se av filnavnet at 
bildet kommer fra Oslo museum, og hvis man vil søke opp igjen bildet ut fra filnavn vil man ikke få noe treff om man ikke 
legger til. Ellers: Oslobilder er supert!

Kjøp Det burde vært mulig å kjøpe bilder digitalt

Kjøp
Det bør være mulig ved bestilling, å hake av for riktig og mulig format/størrelse. Det burde være mulig å bestille bilder 
fra Oslo bymuseum og byarkivet samtidig.

kjøp

Det er sannsynlig at jeg kommer til å kjøpe bilder i fremtiden, men greide ikke å finne ut om ev. kjøp inkluderer digitale 
bilder (fullformat scans) i tillegg til papirkopier. Savnet en liten notis om dette på startsiden. Ellers ser siden meget 
interessant ut. Likte også layout&apos;en.

Kjøp
For lang leveringstid på bildene! Jeg blir usikker på om bestilingen er under behandling når det tar lengre tid enn to 
uker, som det står at det ca. skal ta.

Kjøp
Får ikke bestilt bilder via handekurv, har prøvd med flere PC, har meldt dette tidligere, både på mail og ved besøk på 
Byarkivet.

Kjøp

hadde vært fint med info om størrelsesforhold og oppløsning for bildet jeg vurderer å kjøpe. Nå må jeg kanskje sende 
mail for å få vite det? Og hadde vært helt supert om man kunne bestille fremkalling på lerret, kapa, metallplate eller bare 
papir! Sparer litt arbeid da:)

kjøp
Hva koster bildene ? Vanskelig å finne prisliste.Kjøper man dem ved å laste inn til fritt bruk, eller får man tilsendt en kopi 
i posten. Det er ingen forklaring til dette.... for amatører.

kjøp Høyere bildeoppløsning og åpnere gjenbrukslisenser.

kjøp
Jeg synes det er strålende at vi nå skal kunne bruke bildene deres i f.eks. Wikipedia-artikler, lastet opp med en Creative 
Commons-lisens!

kjøp KOmme med informasjon om hvordan kreditere bildene i publikasjoner, tekster. Bildene bør ha flere søkeord knyttet til 
kjøp Kunne ønske meg en "kvittering" med beskjed om at bestillingen er registrert og vil bli effektuert - og når.

kjøp

Oslobilder.no er et herlig nettsted! En mangel er uryddig kategorisering (noe som ikke er så rart, i og med at bildene er 
samlet i ulike perioder og av ulike mennesker). En større og mer alvorlig mangel dreier seg om lisensieringen. 
Rettighetshaver til bildene er ofte lite markert, og det er uklart om man har anledning til å bruke bildene videre.

kjøp Vanskelig å finne informasjon om prising og rettigheter
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Kvalitet

Bildene er alt for små og komprimerte. Detaljer forsvinner og jeg sitter alltid igjen med følelsen av at jeg kunne opplevd 
bildene bedre om de ikke hadde vært så komprimert. Her har byarkivet en langt bedre løsning der bildene blir presentert 
i et litt større format og ikke så komprimerte at de ødelegger opplevelsen. Jeg håper virkelig dere adresserer dette 
problemet da jeg gang på gang finner at jeg bruker Byarkivets søk fremfor Oslobilder. En annen ting er den utrolig 
irriterende spørringen som kommer om man vil hoppe tilbake til søkefeltet. &quot;Vil du sende skjemaet på nytt?&quot; 
er fullstendig unødvendig! SElve layout og søkeside oppleves som gammeldags og treg. Dette kan gjøres mye bedre. 
Dere sitter på en fantastisk kilde med verfier som burde deles og oppleves av folket. Nå føler jeg at det hele kunne vært 
så utrolig mye bedre om dere i det minste kunne slutte å ødelegge denne skatten ved å komprimere de ihjel.

kvalitet Bilder med høyere oppløsning bør bli tilgjengelig på nettsidene.

kvalitet
Det burde vært et søkefelt for når bildet ble lagt ut. f.eks. 2011-1. Det er håpløst å måtte gå igjennom f.eks 800 bilder 
om Ekeberg for å finne ut om det er lagt ut nye bilder siden jeg sist foretok et søk.

kvalitet Det er tungvint å se neste bilde. Tar lang tid å skifte bilde.

Kvalitet
Det har hendt noen ganger at billedteksten ikke har vært helt korrekt og da har jeg gitt tilbakemelding om det. Det gjaldt 
særlig i den gamle fotobasen.

kvalitet Det taar tid å bla gjennom, jeg fant ingen hurtig letemetode.
Kvalitet Fant moen feil i tekst under temaet "trikk". Rapporterte dette og fikk positive tilbakemeldinger
Kvalitet Få korrekt og mer relevant informasjon knyttet til bildene
kvalitet Mer presis stedsangivelse. fant for eksempel Kampen på Carl Berners plass

kvalitet
Noen av bildekommentarene virker "naive", av typen gutt sittende på rattkjelke, med grantre i bakgrunnen. Det er faktisk 
mulig å se dette selv.

kvalitet Oppløsningen av bildene er i dårligste laget for å forstå detaljer i bildene. En høyere oppløsning ville vært ønskelig.
kvalitet sidene virker noe ustabile, av og til får jeg ikke opp bilder i det hele tatt, det føles om om lenkene ikke fungerer
kvalitet Strøksgrenser i Oslo er en feilkilde i seg selv. JEg fant for eksempel Carl Berners plass linket til Kampen.
kvalitet Søkte etter Hølandsgate 5, men fikk opp nr, 7 og et m iljø hvor jeg hadde min barndom!

kvalitet

Ønsker høyere oppløsning på bildene, men skjønner problemene dette vil medføre. Litt problemer med å søke på gater 
og veier, må bruke kortversjon av navnet, f.eks. Maridalsveien gir få treff, derimot gir Maridal(s) mange treff, men da 
med bilder fra Maridalen som i dette søker er uinteressante.

kvalitet
Ønsker større størrelse på de bildene dere legger ut. Veldig mange bilder har feil årstall, og noen av bildene har feil 
stedsangivelse. Jeg skjønner at det koster penger, men hele bildesamlingen trenger en skikkelig gjennomgang.

liker Alt ok for meg
liker Bra
liker Bravo.

liker

Det er flott å kunne finne bilder på nettet. Jeg er vokst opp på østkanten, bodde i Gamlebyen under hele krigen og noen 
år etter og søker ofte etter bilder som viser hverdagen under de fem krigsårene. Har nettopp utgitt boka "Jentungen og 
krigen" og holder av og til foredrag om den. Oslobilder frisker av og til på hukommelswen og det er bra.

liker Dette er første gang jeg er inne, så jeg har vel ikke noen klar mening , men jeg syntes dette ser spennende ut.
liker Egentlig en veldig bra side

liker
Er Nordstrandsgutt har alltid vært bitt av basillen å se fra gammel tid...særlig langs Solveien og Nordstrands bad..Takker 
for et godt nettsted..Flott oppslagsverk..

liker fantastisk samling, som jeg nettopp har blitt kjent med!
liker Fint nettsted.
liker Fortsett med digitaliseringen, visste ikke at man kan kjøpe bilder..
liker Godt førsteinntrykk, men trenger mere brukserfaring før jeg kan si så mye konkret.

liker
jeg er egentlig helt fersk inne på Oslobilder og ble gledelig overrasket over at det fantes et slikt nettested. her tror jeg at 
jeg får mange hyggelige stunder og kan mimre over mine gamle jordbærsteder

liker Jeg syns det er enkelt å bruke slik det er.
liker Spennende nettsted som jeg ikke var klar over eksisterte.
liker Svært interessant å kjenne Oslo og hvordan det så ut tidligere.
liker syntes nettstedet fungerer utmerket.

større utvalg
Det er bare å legge inn flere bilder. Jeg vet at bymuset har bilder som ikke ligger her nå. Jeg har selv hatt bilde til utlån 
som jeg regner med ble kopiert og jeg har kjøpt bilder før dette ble nettbasert som jeg ikke kan finne på her.

større utvalg Det er noen kart som ikke er mulig å finne på kartsidene deres. F.eks. N.S. Krums kart fra 1888 av Ny York.

større utvalg
Det kan virke som det er et svært begrenset utvalg av bilder. Jeg søkte på Homannsbyen, og fant fire bilder som lå 
utenfor Homannsbyens grenser.

større utvalg
Det vanskeligste i mitt tilfelle er å få materiell fra 1930 - 40 og 50 årene. Det er selvfølgelig vanskelig å oppdatere dette, 
men noe hjelp har jeg fått.Takk.

større utvalg Dette steder bør promoteres enda bedre. Masse fine bilder! Slik kan dere også få inn enda flere bilder til samlingen.

større utvalg

Hei Jeg ble svært glad da jeg oppdaget denne siden. Jeg har tidligere sittet på Bymuseet og lett etter bilder av 
interesse. Det har vært fantastisk for der finnes jo alt nesten om Gamle Oslo som jeg er opptatt av. Nå håper jeg bare at 
utvalget på disse sidene blir bedre og bedre. Takk så langt!
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større utvalg

I min jobb som bilderedaktør er det fantastisk at et så rikt bildemateriale er søkbart på nett. det er tydelig at folkene som 
jobber i arkivene bak nettstedet, har utrolig mye kunnskap om bilder og om hva som ønskes av informasjon. Gleder 
meg til at flere bilder blir lagt ut.

større utvalg

Jeg E504har benyttet Oslobilder.no ved flere anledninger. Har laget en film (rent amatørprodukt kun til privat bruk? fra 
gamle og nye VIKA. Starter filmen med bilder fra Oslobilder.no Jeg kunne ønske litt mer opplysningstekst under bildene. 
Et slikt bilde galleri som dette, er et utrolig flott tiltak. Etterlys ennå flere bilder fra private album, det ligger nok fortsatt 
meget og støver ned, bilder som bør komme frem før de falmer. Takk for et flott nettsted. Carl Walter Jacobsen 

større utvalg
Jeg har lett etter bilde av Aars og Voss skole, uten å finne noe. Gjelder en bok om en klubb stiftet av elever fra denne 
skolen i 1911.

større utvalg Jeg savner gamle flyfoto

større utvalg
Jeg skriver lokalhistorie i Nordstrands Blad hver uke og har gjort det siden 2001. "Aktuell Historie"; Det er ikke lett å 
finne bilder som passer til alle historiene som jeg presenterer.

større utvalg
Jeg vet at det finnes store mengder bilder som ikke er lagt ut pga kapasitetsmangel. Jeg ønsker at det blir bevilget 
ressurser til dette arbeidet!

større utvalg

Legg ut flere bilder: ) Søkte ordet Punk og fikk opp 3 bilder. Tipper på at det må finnes noen hundre fra slutten av 70 
tidlig 80. Har tidligere søkt på Hegdehaugsveien uten å få opp flere bilder jeg tidligere har sett kopier av fra Oslo 
Bymuseum. Vet at de finnes....

større utvalg Mangler bilder fra området rudt St. haugen
større utvalg Mer bilder også av nyere dato. Særlig fargebilder. Virker nesten som arkivene er helt fraværende fra 1960 og ut.
større utvalg Mere bilder av biler, fly, kollektivtrafikk og andre kjøretøy :)

større utvalg
Savner en mulighet for å kunne bidra med bilder. Mange folk sitter med private bilder som kan ha stor almennverdi. Men 
hvor kan man levere dette inn?

større utvalg
Veldig prisverdig tiltak. Kan dere gjøre mer for å få tak i bilder, f. eks. gjennom å kontakte de som har søkt etter bilder, 
gjennom lokalaviser - gjerne en form for konkurranse.Mange sitter nok med både papirkopier og gamle negativer.

større utvalg
Venninnen min har ingen bilder av sin far men hun vet at han arbeidet på bl a Humla som servitør. Jeg har hjulpet 
henne å se etter om det skulle vært lagt ut fotografier av de ansatte men det var det dessverre ikke.

større utvalg Vil bare ha mer bilder, jeg! Masse mer! Mitt favorittnettsted!
større utvalg Ønsker at dere legger ut hele samlingen md bilder fra Oslo Lysverker, ikke bare de eldste.
større utvalg Ønsker at Oslo museum får ressurser til å legge inn flere av de bildene som ikke er digitalisert.

større utvalg
Ønsker bilder fra Skiensgaten på Sagene - denne adressen får 0 søk. Her lå det gamle bygårder som jeg skulle ønske å 
se igjen.


