
P R I S L I S T E - pr. 26. juli 2017 

Emne Beskrivelse Pris per stk. 

Entré Besøg i ARKIVET (slægtsforsker o. lign.) Gratis 

 Besøg på MUSEET, voksen (> 12 år) – 

gratis for børn u. 12 år ifølge m/ voksne 

30,00 kr. 

   

Grupper Besøg m/u introduktion v/ storskærm,– 

samt se samlingerne på egen hånd, per 

deltager (maks. 100 pers.) 

30,00 kr. 

 

 - tilkøb af kaffe m/ ”kringelkage” pr. pers 30,00 kr. 

 - ekstra tilkøb af ½/hel bolle m/ smør 5,00/10,00 kr. 

 - ekstra tilkøb af lagkage, per person 25,00 kr. 

   

Skoleklasser Skolebørn i alle aldre m/ intro/aktiviteter Gratis 

 Specielle arrangementer efter aftale 

   

Fotokopi / Print S/H, A4 2,00 kr. 

 S/H, A3 5,00 kr. 

 Farve, A4 5,00 kr. 

 Farve, A3 10,00 kr. 

   

Fotografi/e-arkivalier Print af eksisterende fil på alm. papir 
1
 10,00 kr. 

(alle priser pr. kopi) Print af eksisterende fil på foto papir 15,00 kr. 

 Kopi af eksisterende fil (JPG eller PDF) 
2
 10,00 kr. 

 Ny scanning af foto, glasplade o. lign.
3
 20,00 kr. 

 Køb af CD/DVD til brug for kopier 20,00 kr. 

 Fil til publikation (>300 i ppi opløsning)
4
 100,00 kr. 

 Timesats for evt. arbejde derudover 400,- kr. 
 
 
 

NB! - generelle bestemmelser for anvendelse af Egnssamlingens materialer 
 

Fotografier, billeder, e-arkivalier og andet materiale fra arkivets samlinger må kun  
gengives, når gældende bestemmelser om ophavsret m.v. overholdes. En entydig reference til 

Egnssamlingen kunne f.eks. være: egnssamlingen.dk 
 

Ved offentliggørelse skal fotografens navn altid anføres, og Egnssamlingen skal angives som kilde.  
Egnssamlingen skal desuden modtage to eksemplarer af den publikation, hvori materialet anvendes. 

 
Tilladelsen gælder kun det formål, der er aftalt. 

 
I tilfælde af copyright betales afgiften af rekvirenten. 

 
Egnssamlingens billedmateriale må ikke udsættes for ændringer i form af sammenklipning, 

sammenkopiering eller anden form for manipulation uden Egnssamlingens tilladelse. 

                                                           
1
 D.v.s. fotografier eller e-arkivalier, der allerede forefindes hos Egnssamlingen som digital fil (på GUEST nettet) 

2
 Køber medbringer selv medie, f.eks. USB stick 

3
 Når Egnssamlingen skal skabe ny, digital fil ud fra analogt medie (foto, arkivalie/dokument o. lign.) 

4
 Når Egnssamlingen skal skabe ny, digital fil i høj opløsning til publikationer – NB: husk at oplyse om ophavsret 


