
 

Poul Reichhardt Særsamling 

Samlingen består af 1 flyttekasse med tre arkivæsker og syv A4-mapper. Samlingen 

udgøres hovedsageligt af fotokopier fra bøger, artikler, håndskrevne breve, film- og 

teateranmeldelser m.m.  

I samlingen findes én original plakat (Vagabonderne fra Bakkegården) 

Registrant 

Arkivæske 1 

Læg 1: Personlige håndskrevne breve  

• Breve, postkort og telegrammer til og fra mor og far fra arbejdsrejse på 

Mærsk Dampskib 1934-1935. Sejlplan og beskrivelse af skibet Nora Maersk. 

Læg 2: Biografier fra bøger og aviser 

• Avisartikler 1983-1985, fotokopi fra Dansk Biografisk Leksikon, efterskrift fra 

erindringsbog, Kraks blå bog, fotokopi fra ”Kunstneren Bag Masken” 

(samtalebog). 

Læg 3: Fotokopier 

• Tegninger fra aviser, fotokopier fra bøger, kostumetegning. 

Læg 4: Fotokopier fra bøger 

• Fotokopier af rollelister, fotokopier fra bogen ”Dansk Revy – 150 år 

dokumenteret i tekst og billeder 2”, fotokopier med rollelister fra bogen 

”Shakespeareopførelser i Danmark”, fotokopier fra bogen ”Politikens Revy 

Historie”, fotokopier fra bogen ”Dansk Revy – Annaler 1833 – 1983. 

Læg 5: Fotokopier af avisartikler 1944-56 samt 3 små notatpapirer 

Læg 6: Studenterforeningens Æreskunstner 

• Studenterforeningens æreskunstner 1964 med tilhørende bordplan, sange, 

artikler. 

Læg 7: Rejsedagbog 

• Udskrift af artikler fra rejsedagbog; billeder af teatre og forestillinger, 

fotokopi fra bogen ”Livet i det gamle Hørsholm” samt avisartikel om familien 

Reichhardts slagterbutik; tilladelse fra Caroline Reichhardt til Carsten Borchs 

biografi, digt, fotokopi af kalenderforside, artikel om antabus, artikel om 

revy 1978.  

Læg 8: Fotokopier 

• Fotokopier med artikler og notitser fra perioden 1941 – 1983. 

Læg 9: Plakat (original) 

• Plakat fra ”Vagabonderne fra Bakkegården”. 
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Arkivæske 2 

Læg 1: 

• Fotokopier med artikler fra perioden 1946 – 1985. 

Læg 2: 

• Udskrift af oversigt over sange, indspilninger og tekster. 

Læg 3: 

• 3 sæt med fotokopier fra bog / bøger. 

Arkivæske 3 

Læg 1: 

• Fotokopier fra privat scrapbog, sendt til Carsten Borch. 

• Brev fra scrapbogsafsender til Carsten Borch, fotokopier fra bog, oversigt fra 

ASA filmudlejning, fotografier, artikler fra ugeblade, internationale artikler – 

fransk, kinesisk. 

• Fotokopi af filmprogrammer: ”Komtessen”, ”Helle for Helene”, ”Sønnen fra 

Amerika”. 

Læg 2 

• Oversigt over teater i fjernsynet ”TV-teaterlørdag” eller ”Fjernsynsteatret”, 

udvalgte sider medvirkende Poul Reichhardt samt tilhørende artikler om 

udsendelserne. 

Læg 3 

• DR oversigt over underholdningsproduktioner med Poul Reichhardt; 

fotokopier fra bog ”TV i 70’erne”; oversigt over TV-Teaterafdelingens 

egenproduktion 1975-82. 

Læg 4: 

• Fotokopier af artikler om TV. 

Læg 5: 

• Oversigt fra radioarkivet med tilhørende artikler. 

A4-mapper 

• Mappe 1: Film 1932 – 1952 

Plastiklommer med udskrevne oversigter over film og fotokopier fra aviser 

med anmeldelser af film. 

• Mappe 2: Film 1953 - 1981 

Plasticlommer med udskrevne oversigter over film og fotokopier fra aviser 

med anmeldelser af film.  

• Mappe 3: Teater 1931/32 – 1939/40 
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Plasticlommer med udskrevne oversigter over forestillinger og fotokopier fra 

aviser med anmeldelser af teaterstykker. 

• Mappe 4: Teater 1940/41 – 1950/51 

Plasticlommer med udskrevne oversigter over forestillinger og fotokopier fra 

aviser med anmeldelser af teaterstykker. 

• Mappe 5: Teater 1951/52 – 1961/62 

Plasticlommer med udskrevne oversigter over forestillinger og fotokopier fra 

aviser med anmeldelser af teaterstykker. 

• Mappe 6: Teater 1962/63 – 1981/82 

Plasticlommer med udskrevne oversigter over forestillinger og fotokopier fra 

aviser med anmeldelser af teaterstykker. 

• Mappe 7: Interviews 

Fotokopier af interview artikler, bog og manuskript fra radiobiografi. 

 

 


