Digitalisering af 24 x 36 negativer
På Ry Lokalarkiv opbevarer vi flere hundrede ruller med negative 24x36 film. Vi ved ikke, hvad rullerne
indeholder. Men nu er vi gået i gang med at digitalisere billederne, så vi kan få dem registreret i vores
billeddatabase og gjort tilgængelige for publikum.
Vi lægger billederne på vores hjemmeside www.mit.ryarkiv.dk under menupunkt: Baunsgaards glasplader,
så alle kan hjælpe med at identificere motiverne. På hjemmesiden skal man oprette sig som bruger for at se
billederne. Herefter har man mulighed for at skrive en kommentar.
Billeder stammer fra fotograf Victor Baunsgaard, som drev fotoforretning i Ry fra 1933 til 1960.

Her er opstillingen, når vi scanner.
De uscannede filmruller ligger i æsken til højre. Når en rulle er scannet, giver vi rullen nummer og skriver
rullenummeret og æskenummeret i bunden af rullen med en vandfast tusch. Oplysningerne noterer vi ned
sammen med eventuelle oplysninger om motiv, sted og årstal. Så kan vi forholdsvis let finde frem til en rulle
igen, hvis det skulle blive aktuelt. Derefter placeres rullen i æsken til venstre sammen med de andre
færdigscannede filmruller.

Vi bruger bomuldshandsker, så vi ikke sætter fedt og skidt på negativerne. Handskerne fås billigt flere
steder.

En ny film gøres klar til scanning. På skærmen skimtes en færdig scanning. Den vender på hovedet, men når
billedet ligger i computeren, er det nemt at dreje billedet 180 grader.

Filmen monteres i rammen. Negativerne sidder i en ramme under scanningen for at undgå, at de bøjer eller
krummer, så fokuseringen bliver vanskeliggjort og resultatet uskarpt.

Filmen er nu monteret i rammen og klar til scanning. Rammen rummer 6 billeder ad gangen, derefter skal
filmen rykkes frem eller en ny film sættes i.

Så scanner vi.
Scanneren er en Reflecta Proscan 10T. Scanneren er specielt beregnet til scanning af filmstrimler. Den
scanner i 4100 ppi, hvilket er god kvalitet også i arkivsammenhæng. Prisen for scanneren er cirka 3000,(februar 2017)
I forbindelse med anskaffelsen undersøgte vi markedet temmelig grundigt. Hvis nogen har forslag til
forbedringer eller har brug for et godt råd, er man velkommen til at kontakte os på Ry Lokalarkiv.

