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 KFAKs Digitale Arkiver er flyttet 

 

Arkiverne er medio november 2022 flyttet til den server hvor KFAKs hjemmeside ligger. 

Det gør det meget lettere for jer at se hvad de Digitale Arkiver indeholder. 

 

Du skal være logget ind på KFAKs hjemmeside for at kunne arbejde med arkiverne 

 

Browser problem 

 

Nogle har haft problemer med at anvende Safari (MAC) og MS Internet Explorer browserne til de 

Digitale Arkiver. 

Det er pt. ikke klart hvad problemet med disse 2 browsere er.  

Chrome, Firefox og MS Edge browserne giver ikke problemer. 

 

Supplement til denne Brugervejledning. 

Der findes et supplement der indeholder mere uddybende informationer om  

 

 Dokumentarkivet 

 Amatørfotografen 

 Lyddias 
 

I kan rekvirere det. 

 

1 Indledning. 

 

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af KFAKs Digitale Arkiver. 

 

Arkiverne indeholder: 

 

● Alle digitaliserede billeder fra KFAKs Billedarkiv 
● De tre bedst placerede Billeder fra KFAKs konkurrencer fra 2007 og fremefter. 
● En oversigt over de bøger der findes i KFAKs Bibliotek. 
● Scannede sider fra KFAKs omfattende dokumentarkiv 
● Amatørfotografen der udkom i perioden januar 1912 - december 1919 

 

Systemet kan kun benyttes til at se på data og billeder i arkiverne. I kan IKKE lægge nye billeder, 

bøger eller dokumenter ind. 

 

Bemærk: Der er ingen af dokumenterne i arkiverne der er transskriberede. Så I kan IKKE 

søge på indholdet i dokumenterne udover hvad der findes i søgefelterne. (Se senere.) 

 

Systemet er pt. lavet til at vises på en skærm der er mindst 1920 x 1080 pixels. 

 

De Digitale Arkiver omfatter: 

 

● KFAK's Billedarkiv indeholder pt. ca 8900 billeder. 
● Biblioteket er pt. på ca. 1400 bøger.  
● Og fra Dokumentarkivet er der over 6700 sider. 
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● Amatørfotografens 8 årgange omfatter 1734 sider. 
 

De fire arkiver er selvstændige systemer. Der er dog et overlap mellem Billed- og Dokumentarkivet 

idet en person kan optræde i begge arkiver. En persons navn staves på samme måde i begge arkiver. 

Men hvis I ønsker at se hvilke billeder/dokumenter der er knyttet til en bestemt person må I søge i 

begge systemer.  

 

Langt de fleste af billederne i Billedarkivet er skænket til klubben af klubbens medlemmer fra 

grundlæggelse i 1895 til nu.  

 

Billedarkivet er digitaliseret i 2011/2012 af Egon Andersen, billederne er bearbejdet i Lightroom af 

Frede Hansen. 

 

Konkurrence billederne fra 2007 - 2010 er affotograferet af Ole Høy. 

 

Derudover indeholder systemet også en oversigt over KFAKs og NIKON Klubbens bibliotek. 

Biblioteket er katalogiseret af Ellen Philipson og Jan Adler-Nissen. Bibliotekets indhold er revideret 

en del, da Ellen og Jan i forbindelse med oprydning i Biblioteket har fået listen opdateret.  

 

Dokumentarkivet er scannet af Egon Andersen i 2017. Billederne er bearbejde i Lightroom af Frede 

Hansen. 

 

Amatørfotografen er scannet af Egon Andersen i 2019/2020. Billederne er bearbejdet i Lightroom 

af Frede Hansen.   

 

Dette WEB baserede system er lavet af Frede Hansen 

 

I et separat notat findes lidt mere information om Dokumentarkivet, Amatørfotografen og Lyddias. 

 

God fornøjelse. 

 

Materialet i KFAK's Arkiver må ikke anvendes i andre sammenhæng uden klubbens skriftlige 

tilladelse. 

 

Rel 5.4 ©KFAK 2022 

 

Husk at man inde i browseren kan gøre alt større/mindre med CTRL+ og CTRL- .  

CTRL 0 betyder at man går tilbage til standardstørrelsen. 
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2: Hvordan finder jeg KFAKs arkiver. 

 

Du finder ’KFAKs arkiver’ på KFAKs hjemmeside under ’Kun for medlemmer’ 

 

 
 

Vælger du  

 

 
 

Kommer du videre til login for arkiverne. 
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Brugernavn og Password er udfyldte. 

Du skal trykke på ’Login’ – og så er du inde ved arkiverne.  

 

Vælger du 

 

 
 

Ser du denne vejledning i hvordan du logger ind. 

 

Vælger du  

 

 
 

Får du denne Brugervejledning for de Digitale Arkiver. 

 

Læs brugervejledningen for at få mere at vide om hvad de indeholder og hvordan du kan bruge 

dem. 

 

 

Har du valgt  

 

 
 

får du velkomst menuen for de Digitale Arkiver. 
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Til venstre kan I vælge om I vil om vil se på Billedarkivet, Bibliotek, Dokumentarkivet eller 

Amatørfotografen. 

 

 
 

Home bringer jer til den side der vises ovenfor. 

 

 

 

I øverste højre side ser I 
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Endvidere er det heroppe at I logger ud af systemet. 

 

I kan vælge mellem ’Dansk’ eller ’Engelsk’ sprog i systemet.  Det starter op med ’Dansk’ 

 

 

2.1 Billedarkivet. 

 

Hvis I vælger Billedarkivet får I: 

 

 
 

Her ses de første 3 billeder. 

 

Søg: Her kommer I til en søgemenu. Den indeholder imidlertid ikke noget i dette system da al 

søgning foregår v.h.a. ’Hurtig Søgning’.  (se senere) 

 

Under felterne for hurtig søgning ser I 
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Der er i alt 8677 billeder i arkivet. I kan bladre ved at scrolle på ’side numrene’. 

 

 
 

I samme linie ser I at der vises 10 billeder pr side. Det kan I ændre. 

I kan sætte det op til max 100. Systemet bliver lidt langsommere når I sætter antallet af billeder pr 

side op. Og bredden af feltet med ’thumbnail’ billedet kan ændre sig. Der er et panorama billede i 

systemet. 

 

 

 
 

Ved at trykke på f.eks. 2 skifter I til de næste 10 billeder. 

 

Tegnet ’>’ betyder bladre til næste ’side’ (her til side 11 – 20).   

Tegnet ’>>’ betyder gå til sidste side i arkivet. 

 

Når I ikke er på de første side ser I endvidere: 

 

Tegnet ’<’ der betyder bladre en ’side’ tilbage. 

Tegnet ’<<’ der betyder gå til første side. 

 

De data der vises her: 

 

 
 

Ikonen   bruger I for at gå til den detaljerede side. 

 

Kolonnerne er: 

 

ID: Et unikt løbenummer for billedet. 

Billede: Her vises et billede der er 200 pixels højt. Bredden er variabel. 

Fotograf: Navnet på fotografen (Hvis det kendes. Ellers: Ukendt autor) 
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Første år: Vi har første og sidste årstal for mange billeder. For de fleste er det det samme. For en 

del er begge felter tomme – og for en del kender vi blot et interval. 

Sidste år: Se ovenfor 

Titel: Billedets titel – hvis der er en. 

Kommentar: Kommentarer til billedet. 

Tekniske data: Her kan der stå tekniske kommentarer til billedet. 

Konkurrence: Dette felt er udfyldt for konkurrence billeder. 

Placering: Her står der 1., 2. eller 3. plads for konkurrence billeder. 

 

Ved at trykke på overskriften over de enkelte felter kan I sortere i stigende/faldende orden for det 

valgte felt. 

 

Hvis I trykker på ikonet   for den detaljerede side ser I 

 

 
 

Øverst kan I bladre frem og tilbage (’<<Foregående’ og ’>>Næste’) 

 

Ellers vises de samme data.  

 

Billedet her er 800 pixels højt.  

 

Nederst kan I vælge ’Gå tilbage’ hvorved I kommer tilbage til oversigtssiden. 
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2.1.1 Søgning. 

 

Det er muligt at søge (eller rettere filtrere) i systemet v.h.a.: 

 

● Hurtig søgning på oversigtssiden  
 

Hurtig søgning på Oversigtssiden omfatter pt 

 

 
 

Fotograf: Her søges der på det I skriver. 

Første årstal: Lig med og større end. 

Sidste årstal: Lig med og mindre end. 

Søgning: Dette felt søger på indholdet i følgende felter 

 

● Fotograf 
● Titel 
● Kommentar 
● Tekniske Data 
● Konkurrence 

 

Tasten ’Hurtig søgning’ udfører søgningen. 

 

Her har jeg søgt på at feltet Fotograf indeholder ’Egon ’. 

 

Øverst ses: 

 

 
 

Så der er 860 billeder af fotografer hvor ’Egon’ findes i feltet ’Fotograf’. 

Bemærk ’FJERN SØGEFILTER’ der nulstiller søgningen. 

 

Hvis I benytter flere kriterier i ’Hurtig Søgningen’ skal alle de angivne kriterier være opfyldt. 

 

 

2.1.2 Lyddias. 

 

I denne version af Billedarkivet finder I 54 billeder der har med Lyddias at gøre.  

I det separate notat ’ KFAKs Digitale Arkiver supplement’ har Egon Andersen beskrevet hvad 

Lyddias er. 

Vi kan ikke vise disse lyddias i dette system. Det billede der vises i Billedarkivet er Titelbilledet for 

de enkelte Lyddias serier.  
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2.2 Biblioteket. 

 

Hvis I vælger Biblioteket får I 

 

 
 

 

 

 

Der er små forskelle til Billedarkivet: 

 

● Der er ingen side med detaljer. 
● Og der vises ingen billeder. 

 

Ellers fungerer det på samme måde som for Billedarkivet. 

I kan søge på Hylde betegnelse samt et Søge felt der er sammensat af 

 

● Titel 
● Forfatter 
● Hylde 
● Fotograf 
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● Kommentar 
● Bibliotek 

 

2.3 Dokumentarkivet. 

Som nævnt ovenfor findes der et separat notat med mere information om dette arkiv. 

Her vises kun hvordan I arbejder med det.  

Dokumenterne vises i alfabetisk rækkefølge efter deres tema. 

Når I vælger Dokumentarkiv ser I 

 

 

 

Opbygningen minder om Billedarkivet. 

 

Her ses data for den tredie post 

 

 

Systemet viser følgende data 

 

ID: Et unikt løbenummer 

Billede: Et lille billede på 200 pixel i højden 
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Dokument ID: Et entydigt nummer for dokumentet. Se nærmere i det separate notat om 

Dokumentarkivet. 

Startdato og Slutdato: Se nærmere i det separate notat om Dokumentarkivet. 

Tema: Dette er det Tema som dokumentet er grupperet under. Et dokument kan have flere temaer. 

Kommentar: Eventuelle kommentarer til dokumentet. 

Personer: En eller flere personer, der er omtalt eller har med dokumentet at gøre. 

Klubber: Fotoklubber, udstillinger m.m. der har med dokumentet at gøre. 

Virksomhed: Virksomheder der har med dokumentet at gøre. 

 

Alle Personer, Klubber og Virksomheder der findes er taget med som tema. For disse vil der ikke 

være nogen scannede dokumenter. Der står evnt. en tekst i ’Kommentar’ feltet. 

Der kan søges på følgende felter med Hurtig Søgning: 

Startdato: Lig med eller større end 

Slutdato: Lig med eller mindre end. 

Tema: Søg i Tema feltet alene. Tema indgår dog også i ’Søge Feltet’ – det næste felt. 

Søge felt: Dette felt er sammensat af 

 

● Tema 
● Kommentar 
● Dokument ID 
● Løbenummer (det felt der bare hedder ID) 
● Personer 
● Klubber 
● Virksomhed 

 

Hurtig søgning fungerer ellers som for Billedarkivet. 

Se nærmere om Temaer i det separate notat der uddyber bl.a. ’Dokumentarkivet’.  

 

Vælger I ikonen 

 

 

Får I den detaljerede side for dokumentet: 
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Billede er også her 800 pixel højt. 

På nogle skærme vil I være nød til at scrolle både sidelæns og i højden. 

Det er nødvendigt at have et større billede her end for Billedarkivet da det ellers vil være umuligt at 

læse hvad der står. (For håndskrevne dokumenter der f.eks. er gulnede/blegede kan det selv med 

denne størrelse stadig være et problem) 

Vi afventer jeres reaktion på om læsevenligheden er OK.  Det er muligt at skalere billedet 

yderligere op – men næppe at gøre det mindre. 

Husk at CTRL + og CTRL – kan bruges til at forstørre/formindske med. (CTRL 0 betyder ’Gå 

tilbage til standard størrelsen’) 

 

Bemærk, at ’Gå tilbage’ knappen står nederst på siden. 

Så på nogle skærme må I scrolle ned for at se den. Ellers kan I bruge ’Tilbage’ tasten i jeres 

browser. 
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2.4 Amatørfotografen. 

Tidsskriftet Amatørfotografen udkom i årene 1912 – 1919 med 12 numre pr år. 

Så netop i slutningen af 2019 er det 100 år siden det sidste nummer kom på gaden. 

 

Der er lavet et separat notat hvor I kan læse mere om Amatørfotografen. 

 

I arkivet vises fra den første årgang til den sidste. 

Når I vælger Amatørfotografen ser I: 

 

 
 

Felterne i arkivet er: 

ID: Et unikt løbenummer for alle artikler, annoncer m.m. Bemærk at der kan være flere IDer for 

hver side. Hvis der f.eks. er 4 annoncer på en side har hver annonce sit ID. 

Billede: Et billede af siden der er 250 pixels høj. 

År: Hvilken årgang er det. 

Side:  Sidenummer for dette år. 

Hæfte: Hvilket månedsnummer er det. 
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Author: Hvem er forfatter til artiklen ? 

Titel: Artiklens titel. 

Art: Kan være forside, indholdsfortegnelse, artikel, fotografi, annonce. 

Kommentar: Eventuelle kommentarer til artiklen. 

Foto på siden: Hvis der er et foto på en tekst side står der her navnet på fotografen. 

Titel foto: Hvad er titlen på fotoet ? Eller en kommentar til fotografiet. 

Annoncør: Hvem har indrykket annoncen ? 

Annonce for: Hvad annonceres der for. 

Hurtig søgning fungerer ellers som for Billedarkivet.  

Der kan søges på følgende felter med Hurtig Søgning: 

● Årstal  

● samt et felt der er baseret på alle de ovenstående felter. 

Vælger I ikonen 

 

 

Får I den detaljerede side for dokumentet: 
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Den viser de samme data. Blot er billedet her 850 pixels og vises som det sidste felt på siden. 

 


