
Vil du med hjem og se min diassamling - (inden den 
forsvinder ?)

LFF Seminar om håndtering af diapositiver (dias) i kulturhistoriske 
billedsamlinger

8. juni 2010

kl. 12.00 – 16.30 på
Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen, Ahlmanns Allé 6, Hellerup

Aalborg byråd afholdt møde i luften, 1938, efter diapositivaf ingeniør J. Hamre

Velkommen til årets seminar i Landsforeningen til bevaring af Fotografi og Film (LFF) for medlemmer 

og interesserede kolleger i museer, biblioteker og arkiver. Mange arkiver, biblioteker og arkiver 

opbevarer store mængder af diaspositiver i deres samlinger. Lige så mange er usikre på, hvordan de skal 

håndtere dias. Derfor er emnet for årets LFF seminar håndtering af dias, alt fra bestemmelse af typer, 

bevaring, opbevaring, og scanning. Der er tale om et forskningsmæssigt temmelig tyndt område, og de 

fleste ABM-institutioner har kun lidt viden og erfaring på området



Som noget nyt på LFF seminarer har deltagere i seminaret mulighed for at melde ind med 10-15. 

minutters indlæg om deres erfaringer med håndtering konkrete diasserier eller projekter, der er relateret 

til dias. Oplæg kan også handle om motiver og anvendelse af dias af mere kulturhistorisk karakter. Meld 

venligst ind om I har oplæg, samtidig med I tilmelder Jer til seminaret. Så sender vi et endeligt program 

ud efter dead-line til deltagerne.

Program
12.00- 12.30: indskrivning og frokost

12.30 – 12.35: Velkomst og introduktion af program

12.35 – 13.15: Katja Glud, konserveringstekniker, Det Danske Filminstitut:
Emballering, håndtering og bevaring af glas- og plasticdias.

13.15 – 14.00: Vibeke Østergaard, billedregistrator, og Karin Conradsen, arkivar, Vejle Stadsarkiv: 
Erfaringer fra arbejdet med dias. 

14.00 - 14.30 Mogens Bech fotograf, Det kongelige Bibliotek, om digitalisering af dias.

14.30 - 15.00 spørgsmål til oplægsholdere og kaffe

15.00 – 16.00 Konkrete projekter (se ovenfor):

Om Kunstakademiets Arkitektskoles Biblioteks dias-digitaliserings projekt, bibliotekar Daniel 
Gunnarsson og Andreas Trier Mørch

Om håndtering af en stor aflevering af dokumentations dias fra Sønderjyllands Amt, Kim Furdal, ISL, 
Museum Sønderjylland

Dias som genstand eller informationsmedie, Flemming Gedsted Rasmussen, Lejre Arkiverne.

Opsamling 

16.00 Afslutning v./ LFFs formand Bente Jensen
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