
LFF seminar 

FARLIGE BILLEDER  

(Selv)censur, etik og den ny følsomhed 

                                                                                        

  
 
Sted: Gentofte Bibliotek, Ahlmans Allé 6, 2900 Hellerup 
Tid: Torsdag den 9. juni 2011:  kl. 11.00 – 16.00 
  
Så er det atter tid til seminar i LFF (Landsforeningen til bevaring af foto og film) ! Denne gang skal vi 
behandle et endnu mere kontroversielt emne end ellers. Det drejer sig om en udvikling næsten samtlige 
arkiver, biblioteker og museer har gennemgået de senere år og vedrører de ny optikker, vi i film- og 
billedsamlingerne tager i anvendelse i forhold til formidling af materialerne. BÅDE før og efter billeder og 
film er indgået i samlingerne.  
  
Kurset vil ridse flere problemstillinger op i forhold til den (selv)censur, de etiske overvejelser og den nye 
sensibilitet, der er i spil i omgangen med billeder af børn og unge, døde og ufødte, kriminelle og ofre, 
hetero- og homoseksuelle.  
  
Vi har inviteret et bredt udsnit af eksperter på området og skal bruge dagen til at diskutere i hvilken grad 
vort syn har forandret sig, og hvordan vi dels kan bevidstgøre os om processen og dels kan kæmpe mod 
tendensen, hvis det overhovedet er det vi skal? 
  
LFF vil som altid gerne opfordre alle deltagere til at bidrage med egne eksempler, cases og projekter i løbet 
af dagen. 

  
  
  



Program 

  
10.30 – 11.00                Indskrivning, kaffe m. blødt brød 

11.00 –  11.45                Per Olav Torgnesskar, Norsk Kulturråd: Kulturinstitutionerne og de "farlige" billeder - et 
overblik 

11.45 –  12.30                Juridisk ekspert (navn undervejs): Persondataloven og retten til eget billede  
12.30 – 13.00                Frokost 

13.00 –  13.30                Christian Vium, antropolog ved KU: Antropologens rolle - beskyttelse af informanter 
13.30 –  14.00                Peter Edelberg, historiker: Børneporno i danske arkiver og biblioteker. Et uløst problem 

14.00 – 14.30                Kaffe og kage 
14.30 –  15.00                Poul Rasmussen, fotograf: Billederne i Per Øvig Knudsen ’Birkedal’: En dansk torturbøddel, 

hans mange kvinder - billedredaktørens overvejelser 
15.00 –  15.30                Mette Kia Krabbe Meyer, forskningsbibliotekar, KB: Foetal Attraction - Fosterbilleder og 

retten til det ufødte liv 
15.30– 16.00                 Paneldiskussion 

Efter seminaret er der generalforsamling i LFF. Indkaldelse er udsendt separat til medlemmerne 
  
Pris 
Medlemmer                                475,- kr.  
Ikke-medlemmer                      675,- kr.  
Studenterpris                              200,- kr.  
  
Prisen er inkl. frokost og øl/vand  
Vegetarmenu kan forudbestilles ved tilmelding 
  
Bindende tilmelding senest 5. juni 2011 til LFFs sekretær:  
Kim Furdal , kifu@museum-sonderjylland.dk, tlf. 74 62 58 60  
  
AFBUD skal ske senest 3 dage inden seminaret afholdes.  
HUSK at oplyse evt. EAN-nr. ved tilmelding!  
  
Spørgsmål vedr. kurset:  
Formand Madeleine Schlawitz, madeleines@dfi.dk / tlf.33 74 35 93 el.  
Næstformand Bente Jensen, bej-kultur@aalborg.dk / tlf. 99 31 42 20  
  
*Illustration: Søren Strømberg og ukendt skuespillerinde i sengekantsfilmen  "Fætrene på Torndal" 1973. 
Fotograf: ukendt 
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