
Billeder - generelt Afsnit 2.

2.0 Billeder 

Udgangspunktet er her registreringen af Enkelte billeder.

      Klik på ”Enkelte billeder”

Er det, der skal registreres defineret som et billede, kan nedenstående diagram benyttes til at
finde ud af, hvad slags type det er, og hvordan billedet skal behandles.

Diagrammet tager ikke stilling til hvordan fotos fra arkivets fotografsamlinger skal registreres.

Der startes op med fanebladet ”Stamkort”, se afsnit 2.1.1

Seneste ændringer:
2011-04-21 Der skelnes ikke længere mellem portræt- og saglige billeder i størrelsen under A4.

2011-04-21 Ny nummerserie til negativer og glasnegativer.

2015-11-10 Ny nummerserie til store billeder (over A4)
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Billeder Afsnit 2.1

Hvad gøres der med et modtaget billede vi ikke har i forvejen?

Billeder Afsnit 2.1

nej

ja

nej
nejnej

ja

Er det til låns? Større end normalt (Max A4 
(23 x 32 cm) eller i ramme?

Er det i ramme?

Placering på rammehylde
nr. 200.000- 249.999*
Hylder med max. Bredde: 
xx, yy, zz og større

Placering i Store billede kasser:
Op til 28 x 37,5cm : nr. 100.000-149.999*
Op til 39 x 56 cm : nr. 150.000-174.999*
Op til 63 x 98 cm : nr. 175.000-199.999*

ja

Positiv eller
 positiv med negativ?

nej

Dias?
nej ja

Nej=negativ

Fra kendt 
fotograf 
samling?

Indsæt i fotografens samling.

ja

Reg. 500.000-599.999
Ilæg i negativkassen: Neg xx.yy.zz
xx=Kasse
yy=Blad
zz=nummer

Kun positiv?

ja

ja
Registrer positiv videre 
og lav henvisning til 
placering af negativ

ja

Placer i diassamling.
Nr. 400.000-499.999*

nej

Er billedet 
et digitalt 
foto?

Fra avis, bog 
el.lign. billede

Postkort?Registrer fra nr.
nr. 350.000-399.999*

ja

ja

nej

Registrer nr. 250.000–
299.999
Findes billedet også som 
alm. billede registreres 
begge steder.

Er det af egen 
fotografer?

ja

nej

Registrer fra nr. 
300.000 – 349.999*

*Note:
Er der anden form for billedet 
(f.eks. dias og billede), så 
gemmes det under samlingen; 
men med samme B-nummer 
som første registrering. Lav 
note i Arkibas.

Registrer fra nr. 1-99.999
Skriv B-nr. bagpå og enten arkiver i 
magasin

Glas negativ?

nej

nej

Registrer 450.000-499.999
Placer i glasnegativ kasse

ja

Scan eller affotografer.
Se vejledning.

Scan eller 
affotografer. Se 
vejledning.

Registrer fra nr.
nr. 600.000-699.999*
Husk henvisning til 
org. Placering.



Billeder Afsnit 2.1
Oversigt over billeders numre i arkivet:

Billeder Afsnit 2.1
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(Denne side er med vilje tom, og kan fjernes fra mappen!)

Enkelte billeder Afsnit 2.1
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