
 

Arnold Hending 

Proveniens: En del af samlingen er doneret i 1992 af Egon Bjørn Werthers bo v/ Mogens 

Berthin. Arnold Hendings søster, Hildur Hending, donerede i sin tid samlingen til Egon Bjørn 

Werther. Den anden del af samlingen er doneret af Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv i 

2004 og 2007. 

Flyttekasse 1 

6 skrapbøger: 

• Humphrey Bogart (hovedsagligt billeder) 

• Greta Garbo (avisudklip, nogle dateret 1933-1925) 

• Danny Kaye (avis og bladudklip) 

• Marilyn Monroe (billeder) 

• Fred Astair I (billeder og tekst) 

• Fred Astair II (billeder og tekst) 

 

18 skrapbøger om film og kultur i perioden 1938-1963, bl.a.: 

1 skrapbog med udklip fra blade og aviser 1945 (danske)  

1 skrapbog med udklip fra blade og aviser 1941 (skuespillerjubilæum, lidt om UFA, dansk og 

en lille smule tysk) 

1 skrapbog med udklip fra blade og aviser 1941-1944 (tekster af Arnold Hending, 

skuespillere, sangere, film, teater, danske) 

1 skrapbog med udklip fra blade og aviser 1940 (tekster af Arnold Hending, film og 

skuespillere, international) 

1 skrapbog med udklip fra blade og aviser 1939 (tekster af Arnold Hending, film og 

skuespillere, international) 

1 skrapbog med udklip fra blade og aviser 1938 (tekster af Arnold Hending, film og kultur, 

international – dansk og amerikansk) 

 

 Flyttekasse 2 

2 skrapbøger af P. C. Hoff: 

Tegnede og håndskrevne filmanskuelser. 

• Films og Filmskuespillere. Samlet af P. C. Hoff. 

▪ Douglas Fairbanks 
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▪ Geraldine Farrar 

▪ Lillian Gish 

▪ Mae March 

▪ Anette Kellermann 

▪ William Farnum 

▪ Georg Walsh 

▪ June Caprice 

▪ Roscoe Arbucle 

▪ Chester Barnett 

▪ Max Linder 

▪ Barbara Tennand 

▪ Fox-Kiddies 

▪ Charlie Chaplin 

• Amerikanske filmskuespillere og filmskuespillerinder 

▪ Win Hart 

▪ D. W. Griffith 

▪ Douglas Fairbanks 

▪ Geraldine Farrar 

▪ Fred Stone 

▪ Cecil B. de Mille 

▪ Elsie Ferguson 

▪ Mary Pickford 

▪ Enrico Caruso 

▪ George M. Cohan 

1 Ikon fotosamling fra “American movie star photos”.  Antagelig fra s/hv film 

2 hæfter med udklip fra ”Amerikanske anmeldelser” i perioden ca. 1939-1953 i ukronologisk 

rækkefølge 

1 hæfte med avis og bladudklip ”omkring Amerikansk film” ca. 1939-1953 i ukronologisk 

rækkefølge 

2 hæfte med avis og bladudklip om ”Hollywood” ca. 1939-1953 i ukronologisk rækkefølge 

1 hæfte med udklip ”Tegninger”. Fra danske og svenske stumfilm, ca. 1918-1925  

1 hæfte med udklip om ”Stumfilm” ca. 1913-1930 (overvejelser om overgangen til talefilm) 

1 hæfte med udklip ”Kultur, Kortfilm, Reklamefilm” ca. 1918-1948 (dansk) 

1 hæfte med udklip ”Kultur, Kortfilm, Reklamefilm, etc.” 1948-1955 (primært dansk, men 

også Disney) 

1 hæfte med udklip ”Filmhistorie” 1913-1959 (international) 
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1 hæfte med udklip ”Filmhistorie” 1910-1950 (international) 

1 hæfte med udklip ”Film-anmeldelser. Svenske” 1943-1954 (svensk) 

1 hæfte med udklip ”Svensk talefilm” 1939-1956 (svensk) 

1 hæfte med udklip ”Svensk Film” 1918-1955 (svensk) 

1 hæfte med udklip ”Film-anmeldelser. Udenlandske” 1926-1954 (international) 

1 hæfte med udklip ”Tysk, Fransk, Italiensk, Russisk film” 1911-1954 (international) 

1 hæfte med udklip ”Russisk, Japansk, Indisk, Kinesisk, Teater og film” 1918-1954 

(international) 

1 hæfte med udklip ”Filmproblemer” 1928-1956 (dansk, men indeholder internationale 

filmtemaer) 

1 hæfte med udklip ”Filmproblemer” 1918-1955 (dansk, men indeholder internationale 

filmtemaer) 

1 hæfte med udklip ”Tegninger” 1918-1925 (billeder og tegninger, dansk film) 

1 hæfte med udklip ”Danske i udlandet” 1951-1956 (danske skuespillere i udlandet) 

1 hæfte med udklip ”Friluftsteatrene” 1950-1955 (dansk) 

1 hæfte med udklip ”Biografteater” 1860-1947 (dansk: teaterbiograf og film-teaterbladet) 

1 hæfte med udklip ”Gamle teaterstykker” 1860-1926 (dansk teater) 

1 hæfte med udklip ”Omkring dansk talefilm” 1930-1955 (dansk)  

1 hæfte med udklip ”Diverse. Blade” 1920-1950 (dansk, fødselsdag og død, direktører, 

instruktører etc.) 

1 hæfte med udklip ”Børnestjerner” 1923-1954 (international) 

1 hæfte med udklip ”Skuespillere. 7” 1920-1954 (dansk) 

1 hæfte med udklip 1913-1958 (film og teater, international – Norge, Tyskland, Sverige USA) 

1 hæfte med udklip 1907-1958 (film og teater, skuespillere og sangere, international) 

1 hæfte med udklip 1920-1955 (Chaplin og Valentino) 

1 hæfte med udklip 1932-1952 (amerikanske film) 
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