
Ny danmarkshistorie i 100 bøger 

a 100 sider. Bog 3, Fri porno 

Vi gør en lang historie kort

I Danmark bryster vi os af fri porno. Det er frisind. I 1969 
sa! e vi som det første land i verden billedpornoen fri, 
og pornoen gled ind i hverdagen med blade og videoer. I 
dag fi nder vi især porno på ne! et, der har gjort porno til 
verdens største kulturområde. 

Porno er ikke kun frisind. Den er stadig kontroversiel, og vi omfav-

ner porno med diskussioner om moral, blufærdighed og snerpethed. 

Det fortæller historiker Søren Hein Rasmussen i Fri porno, bog 3 i 

serien 100 danmarkshistorier. Fri porno er den nøgne beretning om 

pornografi ens kringlede historie og dens betydning i samfundet. For-

fa! eren viser, hvordan porno eksisterede allerede i hulemaleriernes 

tid og trækker tråde til vellyst i renæssancen, franske postkort og den 

farlige homoseksualitet.  

 

Fri porno

Søren Hein Rasmussen 

100 sider

Pris: 100 kr.

Udkommer 9. november 2017

som trykt bog, e-bog og lydbog.

Bogen sælges også i abonnement 

hos forlaget.

Kontakt

Søren Hein Rasmussen

hisshr@hotmail.com

og 27 59 60 13 

eller

Peter Bejder, forlagsredaktør

pb@unipress.au.dk og 53 55 01 59

Projektet 100 danmarkshistorier 

er stø! et af A.P. Møller Fonden. 

Presse
meddelelse
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Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 29
8200 Aarhus N
Tlf. 53 55 05 42
unipress.dk

100danmarkshistorier.dk

Forfa  er Søren Hein Rasmussen siger: 

”Porno er interessant, fordi det på en eller anden måde chikanerer os. Vi synes, det 

er noget værre noget. Porno er svært at tale om.”

 

”Porno er en daglig kampplads for moralister, der kæmper deres forskellige og o" e 

indbyrdes modstridende slag uden at ane, hvad de snakker om. Jeg vil gerne kvalifi -

cere diskussionerne.” 

Find 100 danmarkshistorier på en række platforme. Kig fx ind på dan-

markshistorien.dk. Du kan også spille med i MegaNørds app Dyst!, 

hvor du kan kæmpe med vennerne om Danmark og dengang.

Søren Hein Rasmussen

er ph.d. i historie og arbejder i fi rmaet MegaNørd. 

Om serien

Fri porno er bog 3 i Aarhus Universitetsforlags serie 100 danmarkshis-

torier, hvor vores fælles historie serveres i små bogbidder. 100 forskere 

tager fortiden under kærlig behandling og fortæller om det, der var. Og 

det, der er. Bøgerne, der udkommer hver måned i 100 måneder, kan 

læses på en enkelt a# en, men giver tanken modspil. 

100danmarkshistorier.dk


