
 

Samlingen består af 6 arkivæsker og omfatter en række fotoalbums og scrapbøger. 

Derudover er der nogle portrætfotos med autografer af kendte amerikanske stjerner 

og et par af Jean Hersholts tegninger. 

Æske 1 

• Gult læg med udaterede udklip samt flere versioner af Hersholts mini-biografi.  

• Donationsbrev til Det danske Filmmuseum fra Hersholds enke (via Tage Nielsen) fra 
07.01. 1958 samt liste over ’Jean Hersholts efterladte sager’.  

• Gult læg med udklip om Hersholt fra perioden: 1950-1959 (minus 1955, 1956 og 
1957).  

• Diverse udklip fra 1978 samt 2 versioner af Hersholts mini-biografi.  

• Gult læg med udklip fra 1955.  

• Manuskript til filmen ’ Niels og Lise i Hollywood’ samt artikel fra The Atlantic Monthly 
of May, 1943: ”The academy speaks”.  

• Spansk artikel om Hersholt, 01.05 1955  

• ‘A tribute to Jean Hersholt’ by August L. Bang, Danish American journalist – 
håndskrevet hyldestdigt.  

• Brev fra Hersholts assistent til Ove Brusendorff, Universal-Forlaget, 26.07 1939  

• 3 eksemplarer af ’Jean Hersholt album og Hollywood stars’.  

• Gult læg med udklip 1920-1949.  

• Kopi af Hersholt-artikel fra ’Classic images’, no. 141, March 1987.  

• 2 fotokopier af breve til Hersholt vedrørende de olympiske lege i 1932.  

• 1 kuvert med angivelsen: Jean Hersholts eftermæle, juni 1956. Indeholder udklip i 
forbindelse med Hersholts død.  

• Kopier af retsudskrift vedrørende sagen mod Hersholt i 1906, kirkebogs-oplysninger 
samt diverse andre kopier af materiale vedrørende Hersholt.  

• Bjørn Rasmussens manuskript til ’Ledsagebemærkninger til Jean Hersholt 
stumfilmkavalkade i World Cinema 30.03 1957.  

• Brev til Hersholt fra Torkild Jacobsen, 11.07 1952.  
 
 

Æske 2 

• Gult læg med udklip fra 1956.  

• Gult læg med udklip fra juni 1956. (Han døde 02.06 1956).  

• Gult læg med udklip fra juli 1956.  

• Gult læg med udklip fra 1957.  

• Diverse udklip 1963-2008.  
 
 

Æske 3 
 

• 1 album  ”Press clippings fra Jean Hersholts trip til Denmark 1948” 
• 1 album  ”Our 4th trip to Europe june 7th – july 17th 1952, Jean & Via Hersholt” 
• 1 album med udklip fra 1945, med invitationer, menuer, bordkort, telegrammer etc. 
• 1 album ”Clippings from danish newspapers during Mr Hersholts stay in 

Copenhagen, April 24th –June 1th 1933” 
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• 1 album “Scandinavians in Hollywood 1937 – 1956” 
 
 
 

Æske 4 
 

• 1 album “Trips to Europe” Italy, France, Denmark (8. Juni – 17. juni 1952) 
København, Oslo o g Stockholm 1952 

• 1 album ”My 6th trip to Denmark and Europe, mach 17th- july 10th 1955” 
• 1 album “Publicity pictures 1934 -1941 
• 3 store portrætfotografier af Jean Hersholt.  

 
Æske 5 
 

• 2 æsker med 142 s/h fotografier “Photos from various events in the life and career 
of Jean Hersholt” alle fotografier er scannet  

• Foto med hilsen fra Kong Frederik og Dronning Ingrid 
• Fotos af forskellige personligheder – alle taget af Jean Herholt 
• Breve modtaget ved Jean Hersholts besøg i Danmark 1945 
• Skitser og tegninger af Jean Hersholt 

 
 
 

Æske 6 
 

• Buste af Jean Hersholt 

 

 


