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I begyndelsen af 1968 begyndte 
man inden for Danmarks Radio 
at gøre et arbejde med historiske 
film og billeder.

Arbejdet blev igangsat efter 
at Danmarks Radio havde købt 
tilbudte filmarkiver fra Politi
ken, kgl. hoffotograf Elfelt og 
Dansk Film Co. Det var et enormt 
materiale, der lå og ventede på 
at blive »reddet« og registreret. 
Redningen bestod i at få alt 
brandfarligt materiale, de så
kaldte nitratfilm, kopieret på sik
kerhedsfilm.

De film, Danmarks Radio har 
erhvervet, dækker perioden 1896— 
1910 og 1935-54. Fra tiden 1910 
—35 er der så godt som ingen 
filmdækning i dette arkiv. Derfor 
vil Danmarks Radio i samarbejde 
med lokale arkiver og museer 
foretage en landsindsamling af 
historiske film og billeder. Me

get ofte ligger dette materiale 
hos private og hos forskellige 
myndigheder, og det skal helst 
reddes, inden det går til, og imens 
der stadig er nogen, der kan for
tælle noget om indholdet.

Danmarks Radio er interesse
ret i at få lov at trække en kopi 
af de indkomne film. Selve ori
ginalen forbliver i landsdelen.

I 1971 arrangerede man så i 
Åbenrå i Sønderjylland en udstil
ling af billeder, der viste Nord
slesvig i hverdag og fest fra 1864— 
1920. Der vistes 2 film fra Gen
foreningen. Den ene dukkede op 
hos en marskandiser i hovedsta
den, og den anden blev fundet i 
et cykelskur på Vesterbro i Kø
benhavn.

Udstillingen var arrangeret for 
at få folk til at forstå, hvilke

værdier der ligger i de gamle bil
leder, og for at få dem til at 
tænke sig om, inden værdifuldt 
billedmateriale kastes væk, men 
tværtimod sørge for, at det afle
veres til de bestående samlinger.

Siden da har der været billed- 
og filmindsamling i flere af lan
dets amter, og til foråret kom
mer turen til Vejle amt.

Det er hensigten at arrangere 
filmforevisninger, billedudstil- 
linger og foredrag af lokalhisto
risk karakter så mange steder i 
amtet som muligt for på den må
de at vække interessen for de 
gamle film og billeder.

Kampagnen vil starte i marts 
eller april og vil strække sig over 
1 uge. I dagspressen vil De kunne 
læse om de forskellige arrange
menter.
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