
Rudolf Frederiksen Særsamling 

Samlingen er indleveret d. 18.10.2013 af Rudolf Frederiksens svigerdatter Wivi Pelt Detlie. 

Samlingen opbevares i Bibliotekets magasin, bortset fra alle genstande som er overdraget til Filmarkivet 

samt alle fotos der bevares i Billed- og Plakatarkivet. Der er udarbejdet en papirregistrant til samlingen. 

Samlingen indeholder: 

 Pilekogger (106 cm) med låg samt 21 pile/pileskafter af forskellig længde. 

 Pilekogger (68 cm) med låg samt 11 pile. 

 2 knive (60 cm) med udskårne benskæfter i træskede. 

 Bambusfløjte (44 cm). 

 Stok (75 cm). Angiveligt lavet af en haj-ryghvivel. 

 Slangeskind (160 cm) fra kobraslange. 

 Trææske (10 x 7,5 cm) med ornamenteret låg. 

 ”Sværd” (42 cm) lavet af asiatiske mønter med tilhørende bold (5 cm i diameter), også lavet af 

mønter. 

 Maleri  i træramme (49 x 40 cm) med titlen ”Pigekammer  i Pensionat” med inskriptionen: Til 

Frederik. Signeret af teatermaleren Helge Norél. 

 Batiktæppe i sort og beige fra Java. Dagbogsnotat i kopi vedlagt. 

 Tegnede fortekster til filmene: Arvingen, Far til fire i byen, Far til fire på landet (signeret: Kaj 

Engholm, tegner). 

 4 scenografitegninger af Max Louw til Afsporet (1942). 

 4 fotoalbums til filmene Afsporet (1942), Bør Børson (Norge, 1938), En ganske almindelig pige 

(1940), Bastard (Oslo) 1939. 

 3 fotoalbums med angivelserne: Komodo 1937, Madagascar 1935, Seychelles 1935. 

 En samling fotos fra diverse filmoptagelser. 

 2 manuskripter af Dr. F.W. Remmler til filmene Vargbruden og Nomadenliebe. 

 Scrapbog med avisudklip fra perioden 1936-1959, mange udaterede. 

 6 grammofonplader. Den ene plade med angivelsen: Taleplade indtalt af Rudolf Frederiksen, del I 

og II. 

 6 dagbøger (hånd- og maskinskrevet) fra perioden 1932-1937, hvor Rudolf Frederiksen var på 

ekspeditioner med Paul Fejos. 

 3 små bøger og et landkort fra ekspeditionerne. 

 En lille samling filmprogrammer samt enkelte andre småskrifter. 

 Udateret telegram til ”Professor”. 

 Invitation til premiere på Mandy fra Johan Jacobsen, Filmatelieret Flamingo. 

 Rudolf Frederiksen filmografi (3 sider). 

 The Golden Laurel Award (guldmønt). Uddelt i forbindelse med Venedig Filmfestival i 1950 til Vi vil 

ha’ et barn.     

 Cigaretetui af sølv (17 x 8 cm) på låget er indgraveret et landkort over fjernøsten. 

 Manuskript til filmen ”Bastard” (NO/SW, 1940). Stemlet: Rudolf Frederiksen. 



 Manuskript til ”Bør Børson JR” (Norge, 1938) med angivelsen: Rudolf Frederiksen. 

Alle genstande overdraget til Arkivet. 

Alle fotos overdraget til Billedarkivet. 


