
Tidskrift Afsnit 5.5

Registrering af tidskrifter i Arkibas (I-registrering)

Her registreres tidskrifter af alle slags, bortset fra aviser. Det kan være:

 Almindelige årlige udgivelser
 Månedlige udgivelser
 Ugentlige udgivelser (ugeblade)
 Telefonbøger

dvs. alt der udgives med mere eller mindre faste intervaller (medlemsblade)
De enkelte artikler registreres under Enkelte artikler – Artikler.

• I1 og frem – fysiske tidsskrifter

Digitale tidsskrifter placeres i CD/DVD kuffert.

• I100000 og frem - digitale tidsskrifter

Valg af I-signatur
Tidsskrifter registreres under hovedgruppen ”Aviser og Tidsskrifter”, og herefter vælges 
registrerings signaturen I:

Trykt materiale

 

Tidskrift (version 2021-11-05) Afsnit 5.5

Som standard startes der med I 
som signatur.

Det første frie 
registreringsnummer til I-
signaturen vises. Ønskes andet 
startnummer på serien under I-
signaturen, skrives dette i stedet 
for første ledige, efterfulgt af * – 
f.eks. 100000*, så vises næste 
ledige nummer.



Tidskrift - Stamkort Afsnit 5.5.1

Stamkort

Tidskrift - Stamkort Afsnit 5.5.1



Tidsskrift  - Teknik Afsnit 5.5.2

Teknik

*Note til  2: Placering:
 Tidsskriftshylde → vælges når tidsskrifterne placeres i reolen med tidsskrifter – ofte mindre 

medlemsblade.
 Ifølge registrering → vælges når tidsskriftet placeres i arkivrum på reoler.
 Adresse, telefonbøger → vælges hvis det er adresse eller telefonbøger der er placeret på 

hylden med disse.
 Særsamling → vælges hvis tidsskrift er anbragt i særlig samling, dvs. placeret andre steder 

end ovenstående. F.eks. Kongehus, Krigsaviser.

Tidsskrift - Teknik Afsnit 5.5.2

1: Særnummer 
bruges ikke i 
arkivet

2: Placering*: 
Vælg ud fra 
menuen – se også 
herunder



Tidsskrift  - Geografi Afsnit 5.5.3

Geografi:Der kan ikke vælges hele Danmark til f.eks. landsdækkende tidsskrifter/ugeblade.

I det hele taget kan det være svært at få aviser placeret geografisk – undlad evt. helt at sætte en 
placering.

Klik på Danmarks kortet for at gå til geotagging.

Ved lokale tidsskrifter vil det oftest være mest oplagt at vælge:
Geografitype: Administrativt område
Type: Kommune eller Amt
Enhed: Vælg den enhed der passer bedst eller som dækker 
Periode: Vælg bedst passende

Tidsskrift - Geografi Afsnit 5.5.3



Tidsskrift  - Publisering Afsnit 5.5.4

Publicering

 

Tryk på ”Gem registrering” og gå videre til faneblad ”Henvisninger” afsnit 5.5.6.

Tips:
Har du valgt ”Må publiceres”, skal ”Godkendt dato” altid udfyldes ved ændringer på de 2 andre 
faneblade!
Det kan derfor være en fordel at vente til sidst med at vælge ”Må publiceres”

Tidsskrift - Publisering Afsnit 5.5.4

1: Vælg publiceringsstatus 
(se tips)

Indtast interne relevante 
oplysninger – disse 
offentlig-gøres IKKE på 
arkiv.dk

2: Dit navn

3: Dato for godkendelse



Tidsskrift  - Indhold Afsnit 5.5.5

Indhold

I Indhold for Tidsskrifter vælges årstallet som overskriften. 

Som indholdslinjer indtastes enten de enkelte numre, eller hvis der er mange numre som 
arkivet har, skrives de numre arkivet har. Evt. fordelt på flere linjer.

Scannede tidskrifter kan tilknyttes indholdslinjen som vedhæftede pdf-filer (DOG IKKE 
ARKIVETS UDGIVELSER).  

Her er eksempel på tidskrifter hvor arkivet har mange numre (I21):

De enkelte artikler bliver gemt under Enkelte artikler (R-registrering evt. med tilknytning til 
I-registreringen).

Upload af fil til registreringen – f.eks. indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse:
Scan indholdsfortegnelsen, og 
OCR-behandl den, og gem den 
som pdf-fil.
Den bliver søgbar i Arkiv.dk

Vælg Tilføj filer
Upload ny fil

og find din pdf-fil

Tidsskrift - Indhold Afsnit 5.5.5



Tidsskrift  - Henvisninger Afsnit 5.5.6

Henvisninger
Her indtastes henvisninger til tidsskriftet
Er trykket lokalt, kan der også laves en henvisning til trykkeriet.

Der laves ikke henvisninger til detaljeret indhold i tidsskrifter under E-registrering.
Overordnet henvisninger kan i enkelte tilfælde bruges. Især hvis der ikke er planer om at 
detalje registrere det enkelte indhold.

Alternativt kan oversigter over indhold scannes og gøres søgbart inden vedhæftning til 
registreringen.

Tidsskrift - Henvisninger Afsnit 5.5.6

Generel vejledning til indtastning af henvisninger for:
 Personer, se afsnit 7.1.1
 Beboelsesejendomme, se afsnit 7.1.2
 Andre ejendomme, se afsnit 7.1.3



Tidsskrift  - Relationer Afsnit 5.5.7

Relationer

Her indtastes relationer til:
 Journalrelationer

o Indkomstjournalen for afleveringen kædes til registreringen
 Registreringsrelationer

o Her laves kæde til andre registreringer der har tilknytning til aktuelle registre-
ring.

 

Tidsskrift - Relationer Afsnit 5.5.7

Tryk på ny 
journalrelation og indtast 
journalnummeret.

Find den rette journal ved 
at skrive de første cifre.
Vælg rette indholdslinie.



Tidsskrift  - Filer Afsnit 5.5.8

Filer
Her kan uploades:

 Billede af forsiden – titelsiden
 Scannet udgave af tidskriftet

Filer uploaded her, kan ikke ses eller tilgåes på Arkiv.dk.
Dvs. at her kan lægges egne årsskrifter/tidsskrifter der ikke skal være offentlig tilgængeligt.

Tidsskrift - Filer Afsnit 5.5.8

Generel vejledning om upload af filer:
 Generelt Filer
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