
Nyttige link til forskellige billedportaler ; 

 

Per Christiansens websider 

 www.minsamling.dk  som bør besøges fra en stor computerskærm og med GOD tid ! 

Læs gerne ”Velkommen” for at forstå opdelingen af billeder og emner. På denne side er det DIG der er 

detektiven og du får stor mulighed for at afprøve din viden om forskellige ukendte personer og steder..                   

90 % af billederne er anonyme/ukendte.  

Under ”familiebilleder” kan du finde albummer med ganske mange billeder og dokumenter. Det er en god 

ide at søge helt ud i krogene. Der gemmer sig mange finurlige ting ! 

Under ”emner” kan du finde en række billeder som er sorteret efter emner som f.eks; børn, hunde, 

damemode, skægmode mm. Prøv især at se emnet ”historiske dokumenter”. Der kommer af og til flere 

billeder og emner til.  

Under ”postnumre” kan du finde billeder fra forskellige steder i Danmark.  

www.mariusknudsen.dk  

I sommeren 2018 købte jeg 1,5 ton glaspladenegativer (ca. 8-9000 billeder) fra perioden 1930-1954. 

Også her er det DIG der er detektiven, hvor du kan hjælpe med at stedfæste billederne under fanerne 

”erhverv og privat”. Det er her de ukendte billeder ligger. Send mig en besked hvis du kender nogle af 

motiverne. Når de er genkendt ryger de over i postnummerrækken til højre på siden. God jagt ! 

 

Andre websider og facebookgrupper ;  

www.fotohistorie.com  er en helt fantastisk side med et digitalt ”fotografleksikon” drevet af Ann Vibeke 

Knudsen.  Hvis du har et gammelt billede med fotografnavn på kan du finde fotografer der var aktive før 

1920. Ofte kan du tidsbestemme et billede med en nøjagtighed på få år.  

Websiden har også en rigtig god Facebookgruppe som du bør være medlem af. Denne hedder ”Gruppe for 

history of photography”  Den er samtidig gruppe for Fotohistorisk selskab og fungerer som talerør for dem. 

Prøv at skrive Per Christiansen i søgefeltet, både på websiden og i Facebookgruppen. Der dukker mange 

sjove ting op ! 

Hvis du er på Facebook, så er du velkommen til at søge venskab med mig. Så kan du se mine opslag hvor jeg 

spørger : ”Hvor er dette billede fra, eller hvem er det på billedet”   

Jeg er medlem af cirka 120 forskellige lokalhistoriske og faghistoriske grupper på Facebook. Der er flere 

sider af Facebook, så jeg undgår strikkeopskrifterne og levebrødspessimisterne. Der er mange seriøse 

grupper, det er bare med at finde dem. 

 

Hvis du har spørgsmål til billedbehandling, scanning og søgning efter historie i gamle billeder og albummer, 

så er du velkommen til at kontakte mig på per@minsamling.dk   

http://www.minsamling.dk/
http://www.mariusknudsen.dk/
http://www.fotohistorie.com/
mailto:per@minsamling.dk

