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Minerva Film Særsamling 

 

 
Samlingen er doneret af Mikael Windelin i marts 2019 og består af Minervas eget arkiv med 

sagsmapper på de mange dokumentarfilm firmaet har produceret fra 1930’erne og frem. Der er dog 

også sagsmapper på diverse versioneringer af udenlandske film, retssagsdokumenter og forskellige 

kortkartoteker. 

 

Sagsmapper fra Minervas arkiv (oprindeligt i hængemapper): blandt andet 

produktionspapirer, kontrakter, korrespondance, scenelister, undervisningsinfo, speakertekster, 

dialoglister og udklip. Alle fotos og negativer er overgivet til Billedarkivet. 

OBS! En del af materialet er vandskadet. 

 

FLYTTEKASSE 1: 

 

ORDNET EFTER DANSK TITEL – arkivkasser 1-6: 

 

Arkivkasse 1: A-D 

+ - 0 (1974) bl.a. kontrakt 

10. juni 1944 

1000 børn om året (1972), bl.a. kontrakt 

Aids – undgå smitte (1987) 

Andersens hemmelighed (1971) 

Angola 1-2: Vi skal vende tilbage + Kampen fortsætter (1979) 

Ansigternes sprog (1961-vers.) 

Arbejdere i Moskva (1968) 

At være eller ikke at være – socialdemokrat! (1977) 

B&W-film (bl.a. Dage på en fabrik (1982) 

Bare en pige (1959) 

Beduiner (1962), bl.a. kontrakt 

Bent Tømming Film (18 titler – mest pornofilm)  

En Berliner familie (1971) 

Between the tides (GB, 1958) 

Billetfællesskab (1979) 

Bonden Visnu i Phursangi (1959 vers.) 

By ved navn København, En (1960) 

Byen uden biler (1973) 

Børn i trafikken (1979) 

Børnenes Trafikklub 1982 (OBS) 

Chess – a wargame (1978) 

Christening the Texaco Denmark (1971) 

Dage i februar (1978) 

Dalai Lamas rige (vers.) 

Danish Design (1961) bl.a. kontrakt 
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Danmark – fattigt men rigt (1965) 

Det sker ikke for mig (1973 og 1982) 

DDR – middelstand og socialisme (1971) 

Digters proces, En (1962 – vers.) 

Double process (1965-vers.)  

Dragen (1996) 

 

Arkivkasse 2: E-H 

Eastern Europe: Unity and diversity (1972) 

Eline – de første 16 måneder (1973), bl.a. kontrakt 

Elvis fra Valby (tv) 

Falling Water (1971) 

Fanden på væggen (1970) 

Fastlandsklima (1959-vers.) 

For fremtiden (1972) 

Friisholm (1973), bl.a. kontrakt 

Friluft (1959) 

Fritiden er allerede begyndt (1962) bl.a. kontrakt 

Fysioterapeuterne (1987) 

Fællestraffik (1977), bl.a. kontrakt 

En fødsels forløb (1972), bl.a. kontrakt 

Før 2. oktober – en film med Palle Lauring (1972) 

Føroyar – Færøerne (1961), bl.a. kontrakt 

Førstehjælp ved hjertestop (1982) 

Gas under Jorden (1942) – videooverførsel 

Gem dig hvis du kan (1982-vers.) 

Generalforsamlingen (1963-vers.) 

Gensyn med Danmark (1964) bl.a. kontrakt 

Gertrud som dyrepasser + Gertrud som detektiv (1984), bl.a. kontrakt 

Det grønne brud – en film om Eva Sørensen (1983), bl.a. kontrakt 

Gå sikkert til skole + Kør sikkert på cykel (1983, 2 OBS’er) 

Hansens typehus (1964) bl.a. kontrakt 

Helsingør Gasværk (1977), bl.a. kontrakt 

Herning 1965 

Hjerneskader hos børn (1972) bl.a. kontrakt 

Hospitalsbranden (1978), bl.a. kontrakt 

Hvad fatter gør (1991) 

Hvepsevågen (1962) bl.a. kontrakt 

Hverdag (1968) bl.a. kontrakt 

Hverdagens saga (1955-vers.) 

Hvor går Karl hen? (1957) 

Hvor ligger hunden begravet (1964) 

 

Arkivkasse 3: I-K 

I den store pyramide (1974), bl.a. kontrakt 
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I kø foran livet (1958) 

Indus Waters (1967-vers.) 

Iran – Det nye Persien (1937) 

Island (Hans-Henrik Jørgensen, urealiseret projekt) 

Jaroslavl – en gammel by ved Volga (1968) 

Jeg er så vred + Den sorte nat (1978-vers.) 

Johannes Larsen (1957) 

Jordens barndom (vers.) 

Kan vi være dette bekendt? (1972) bl.a. kontrakt 

Karen Blixen (1957) 

Klima ved Middelhavet (vers.) 

Klimaet ved polarkredsen (vers.) 

En kold tyrker - narkobehandling (1987), bl.a. kontrakt 

Kroppens træning og udtryk I-II (1975-76) bl.a. kontrakt 

Kreditforeningen Danmark (privatprod., 1985) 

Kræftens bekæmpelse (1986, tv-spots) 

Kul-tur (1970) bl.a. kontrakt 

Kystklima (1959-vers.) 

Käthe Kollwitz (1962-vers.) 

Københavns Havn (Erik Frohn Nielsen, 1969 – ikke i basen?) 

 

Arkivkasse 4: L-R 

En landsby i Bulgarien (1971), bl.a. kontrakt 

Lemmingernes gåde (1980), bl.a. kontrakt 

Lene Hønebarn (1981), bl.a. kontrakt 

Leo Tolstoj (vers.) 

En lille by i Amerika (1977), bl.a. kontrakt 

En lille græsk ø (1979), bl.a. kontrakt 

Lille land – hvad nu? (1970) 

Limfjorden (1961) bl.a. kontrakt 

Livredning (1972) 

LO, det er mig! (1979) 

En Maconde billedskærer (1974) bl.a. kontrakt 

Mellem Marx og Muhammed (1971) bl.a. kontrakt 

Menneskets natur (1970) bl.a. kontrakt 

Min have i Provence (1963) 

Murder by neglect (1965-vers.) 

Mygleren (1966-vers.) 

Nordøst-Passagen – en skildring af Vitus Berings liv og rejser (1971), bl.a. kontrakt 

Oluf Høst – en maler og hans miljø (1964) 

Overhal aldrig hvis De er i tvivl (1968) 

Pas på de små (1962) 

Penge til huse (1981) 

Planlægning (1973) bl.a. kontrakt 

Playboy (vers.) 
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Postgiro (1970) 

En risbonde på Ceylon (1962-vers.) 

 

Arkivkasse 5: S 

Sabroe 

Se dig for (1984), bl.a. kontrakt 

Seinen møder Paris (1957-vers.) 

Sikker på motorcykel 1-4 (1981) 

Silver highway (1985) 

Sisimiut (1966) 

Den skjulte sult (1963-vers.) 

Skoleliv (1976) bl.a. kontrakt 

Skriften på væggen (1983) 

Skyttelavet (1975), bl.a. kontrakt 

Socialdemokratiet – optagelser (omkring 1977) 

Soldat (1968) bl.a. kontrakt 

Sorteper – det kan du selv være (1980) bl.a. kontrakt 

Sport Spotting (1997) 

St. Gotthardpasset (1953) bl.a. kontrakt 

Stigen (1968) bl.a. kontrakt 

Stof (1971) bl.a. kontrakt 

Støj (1966) bl.a. kontrakt 

Sverige (1959) 

Søren Hjorth Nielsen (1977), bl.a. kontrakt 

Så hatten passer (1992 – tv) 

 

Arkivkasse 6: T-Å 

Tanzania vil selv (1967), bl.a. kontrakt 

Tidevand (1986) bl.a. kontrakt 

Til jord skal du blive (1972) bl.a. kontrakt 

Til svineofring hos papuaer (1952) 

To mænd i ødemarken (1972) bl.a. kontrakt 

Den tyste verden (1961-vers.) 

Tænk at få brusebad (1985) 

Tårnet (1972) bl.a. kontrakt 

Ulrik fortæller en historie, bl.a. kontrakt 

Unicef – tre film (1978) 

USSR I-V (1968-69), bl.a. kontrakter 

Veedol reportage (1961) bl.a. kontrakt 

Velbekomme (1979) 

Vi hænger i en tråd (1962), bl.a. kontrakt 

Viking og kristenkonge (vers.) 

Voksenundervisning (1982, tv-spot) 

Væddeløb, Et (1984), bl.a. kontrakt 

Værnepligtig i civilforsvarskorpset (Ole Berggreen)  
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Water (vers.) 

The Way to Rebild (1961) bl.a. kontrakt 

Æblet (1966) bl.a. kontrakt 

Åndedrættet og stemmen (1977) 

 

FLYTTEKASSE 2: 

 

Arkivkasse 7: 

Minerva Film Video: rekvirentsedler på en lang række titler til videooverspilning hos Johan 

Ankerstjerne A/S. 

 

Rettigheder Licens-salg 2005. 

 

Minerva masterarkiv side 1-19 (titelliste). 

Emneliste. 

 

FI: kopi jura – korrespondance og kontrakter:  

Freddy Tornberg-film 

Magten er sød 

Maji betyder vand – et vandprojekt i Tanzania 

Handicapbilleder – en film om normalitet 

Kalk (1984) 

Motivation – nærbilleder fra en ungdomsskole 

Fremtid søges! 

Tjenestepiger 

De tavse piger 

Skjult viden  

Politiet i virkeligheden 

Kedsomhedens gåde 

Venus Film 

 

FI: retssagsakter Minerva mod Filminstituttet (i kopi), 2003. 

 

Arkivkasse 8: 

Hængemapper med angivelsen: Gamle film – arkiv. 

Fortegnelser over arkivmateriale – håndskrevne og maskinskrevne titellister, 1930’erne til 

1970’erne. 

 

Hængemapper med angivelsen: FI/SFC arkiv – historie. 

Titelkartotek A-Ø. 

Titellister. 

 

Arkivkasse 9: 

Hængemapper med angivelsen: Filmskat – kontrakter / budgetter (TV2’s serie Dansk film skat, 

1997-). 
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Hængemapper med angivelsen: Filmskat / CAB (Filmproducenterne - vedr. retssag), 2002-2010 

Korrespondance, sagsakter, domme, Filmskat-projektbeskrivelse. 

 

Arkivkasse 10: 

Excelark med klipopgørelser på titler brugt i Dansk filmskat 1997, 1998 og 2000. 

 

Arkivkasse 11-13 (vandskadet): 

Manuskripter, kontrakter m.m. til produktion af OBS-udsendelser for Danmarks Radio i 1980’erne 

og 90’erne. 

 

FLYTTEKASSE 3: 

 

Arkivkasse 14: 

Hængemapper med angivelsen: SFC – gamle aftaler. 

Bestillinger, kontrakter, aftaler, retningslinier m.m. 

 

Mappe med angivelsen: ”Film udgået af produktion”. 

Titelkort med materialeoplysninger og sandsynligvis udlejningsdatoer. 

 

Mappe med angivelsen: ”Filmarkiv – Museum [DFI] Oplysninger 2004”. 

Titeloversigter og udtræk fra DFI’s database over materialer på arkiv. 

 

Produktionslister fra 1935-1965 - titeloversigter 

 

Arkivkasse 15: 

Hængemapper med angivelsen: Revideret filmarkiv hos Ankerstjerne 1991 (Masterarkiv SFC 

1992). 

 

Hængemapper med angivelsen: Video/Filmarkiv Damgård. 

 

Hængemapper med angivelsen: N.F.T. (Nordisk Film Teknik) – boksopgørelser 1963. 

 

Hængemapper med angivelsen: Titelliste over filmmateriale (loftet). 

 

Arkivkasse 16: 

Haspe Holding ApS: 

Mappe med angivelsen: ”Sten Hasager, Haspe Holding ApS, Rettigheder.  

Læg med betegnelserne Ole Roos; Filmarkivet; Filmruller; Svend Wiig Hansen; Materiale fra Sten 

[Hasager]; Carlsberg Reklame; Art People; Brug af film på kommende dansk portal (Clio-Online); 

BBC – Ceops Pyramiden; AVU-midler 2009; Genbrug af materiale, Minerva Film. 

 

Årsrapport 2010. 

 

Årsrapport 2011. 
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Mappe med angivelsen: Haspe A/S 2009 / Kassekladde, Bank, Moms. 

 

Arkivkasse 17: 

Foliemappe uden titel: 

Produktionsplaner 1953-1962. 

Ordremængde 1955-1967. 

Fordeling af opgaver 1955-1961. 

Debitorer 1955. 

Råbalance 1955-1957. 

Pengeopstillinger 1956-1961. 

Huskesedler 1956-1957 (Torben Madsen). 

Minerva-produktioner 1950-1960 – titellister år for år. 

Jørgen Hoffmeyer (landsretssagfører) – rettigheder. 

Det gælder din Frihed – bl.a. korrespondance med Erling Bergendahl fra Camera Film, Oslo. 

Retssag 1963: Th. Christensen vs. Statens Filmcentral. 

 

En protokol med teksten: Nærværende Protokol autoriseres herved til Generalforsamlingsprotokol 

for Minerva Film A/S, dateret 7.1.1936. Indeholder generalforsamlingsreferater fra perioden 1936-

1970. Erhvervet i 2002. 

 

Arkivkasse 18: 

Mappe med angivelsen: ”Produktioner 1935-1949”. ’Fact sheets’ på alle titler i den angivne 

periode. 

 

Arkivkasse 19: 

Mappe med angivelsen: ”Gamle film – Ankerstjerne. 

Fotokopier af kartotekskort – alfabetisk efter titel. 

 

Arkivkasse 20: 

Mappe med angivelsen: ”B & W Diverse”, 1957-1958. 

B & W farce, engelsk showfilm. 

Regnskab B & W. 

B & W London 29.-30/10 1957, London 27/11 1957. 

B & W Dieselmotoren. 

B & W Startfilms, Oslo. 

Jugoslavisk speakerkommentar. 

Speakerkommentar til tegnefilm. 

Den store flåde – Alpha I. 

What makes them run – speakerkommentar. 

Power – spansk speakerkommentar. 

B & W. 

Polar Power – speakerkommentar. 

B & W Dok. 

B & W-films i Italien. 
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B & W forevisning Finland. 

B & W Oslo, 19/10 1957. 

B & W – Fjernsynet. 

Læg med diverse breve. 

 

Arkivkasse 21: 

Mappe med angivelsen: ”B & W – 1969. 

Korrespondance, fakturaer m.m. 

 

FLYTTEKASSE 4: 

 

Kartotekskasse 22: 

B & W Kartotek (original stor kartoteksæske) indeholder: 

Kort med B & W-titler, versioneringer m.m. 

 

Kartotekskasse 23: 

Kopier – titelkort alfabetisk. 

 

Kartotekskasse 24: 

Farvefilm originaler – titelkort alfabetisk. 

 

Kartotekskasse 25: 

Filmbeholdning – titelkort alfabetisk. 

 

Plastikkasse med kartotekskort 26: 

Filmbeholdning – titelkort alfabetisk. 

 

Arkivkasse 27: 

Pornofilm produceret af Bent og Aage Tømming for selskaberne Trans Scandia Publications / Trans 

Nordic Publications / London Films International: dialoglister, udklip, kontrakter, pr-materialer, 

korrespondance: 

Innocent Couple 

Liderlige Lisbeth / Teaching Uncle Henry 

Overklassens hemmelige sexglæder / Cynthia’s Sister 

Dværgen 

Blackmail 

American no. 1, London no. 10 og 15 (titler mangler) – skuespillerkontrakter 

Vilde pornolyster – pr-materiale 

Navy Wife 

Dokumenter fra regnskabsafdelingen: fakturaer, dags dato-sedler m.m. 

 

Arkivkasse 28: 

Jørgen Leths film ”Dansk litteratur” – udstilling på Gl. Strand 2012. 

Aftale med Hasager, omtale af udstillingen i alle medier. 
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Indrammet ’Tillykke med 25 år” fra kortfilmbranchen. 

 

Alle hængemapper og A4-mapper kasseret. 

 

 

Fysiske genstande (overgivet til arkivet): 

Omstigning til fremtiden (1952) 1 rl 16 mm: kopi 5 

Polens Børn dvd-kopi 

7 mill. Hestekræfter betacam master 

Tårnet (1972) digimaster scannet fra 35 mm kopi 

Skorsten falder betacam 

In the great pyramid 1” C PAL (I den store pyramide, J. Roos, 1974) 

Metalkuffert med docking-station til harddisks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


