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Digitalisering af Frihedsmuseet samling af fotoalbums

1. Det fysiske arkiv
Samlingen består ca. 160 fotoalbums i alt. Heraf er 20 i stort format (maksimal
størrelse 35 x 50 cm), mens 140 stk. er i mindre format (maksimal størrelse på 25
x 40 cm, dog ofte mindre).
En optælling af samtlige de store albums viser, at de indeholder ca. 950 sider
med i alt ca. 3.000 fotos.
Ud fra en optælling af 10 % af de mindre albums skønnes det, at de indeholder
ca. 5.400 sider med i alt ca. 16.000 fotos.
De 160 fotoalbums har således tilsammen et omfang på ca. 6.400 sider indeholdende 17.000-19.000 fotos. Dvs. at et fotoalbum i gennemsnit indeholder ca. 40
sider.
Dertil kommer fotos, som er indlagt i de enkelte albums enten løst eller i kuverter. Der skønnes maksimalt at være tale om 200 fotos i alt. Disse kan lægges 4-6
stk. ved siden af hinanden, når de skannes.

2. Scanningen
Scanningerne ønskes udført af hele albumsider som ukomprimerede TIFF-filer i
600 dpi, dog med mulighed for som tilkøb af få de enkelte fotos i et album leveret beskåret til kant.

3. Navngivning
Albummene ligger placeret i papæsker med 1 eller i enkelte tilfælde 2 samhørende albums i hver æske.
Hver æske er mærket med et nummer, som refererer til Frihedsmuseets registreringsdatabase, f.eks.: 13.727.
Hvis intet andet er anført, er der underforstået et efterstillet dokumentnummer
_1, altså 13.727_1. Hvis et album indgår i en større aflevering, som det er registreret sammen med, kan dokument-nummeret dog være et andet. Det vil i så
fald være anført uden på æsken, f.eks. 13.296_2

Disse numre er tillige indskrevet på indersiden af omslaget i de enkelte albums,
eller i enkelte til-fælde på bagsiden af albummet.

Henvisningen til registreringsdatabasen skal anvendes ved navngivningen af filerne efter denne navnekonvention:
FHM_databasenummer(uden punktum)_dokumentnummer_side-ialbum_billede-på-side.
F.eks.: FHM_13727_1_7_2

