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AMAGER SMALFILM KLUB
Amager Video Klubs 60 års jubilæum

I 1957 satte en kreds af smalfilmsinteresserede sig sammen for at stifte en 
klub. Inden mødet var ovre, lå der et sæt færdige vedtægter, der var afholdt 
stiftende generalforsamling, og en bestyrelse var valgt. Alt sammen på én og 
samme dag – den 5. februar 1957. Da smalfilm blev afløst af videofilm, 
skiftede klubben navn. Teknikken og navnet ændrede sig, men klubben 
fortsatte – og i år har foreningen 60 års jubilæum.
Amager Video Klub, AVK, har samlet en mængde materiale, som er givet 
videre til arkivet. Det har været udgangspunktet for dette Glemmer Du.

SMALFILM 
Allerede i trediverne fandtes 
der amatørudstyr. Blandt an-
det lavede AGFA en enkelt 8 
mm optager, men ellers var 
det 16 mm udstyr, der var 
til rådighed for filmamatø-
rer dengang. Det var dog en 
hobby for de mere velbeslåede 
– både apparatur og råfilm var 
efter datidens målestok tem-

Amager Smalfilm Klubs 
ældste fotografi med Benny 
Schantz til venstre og 
William Nordstrand. 
Foto fra midten af 1970’erne.
Foto: Amager Video Klub

melig dyre. Da de fem krigsår 
kom med knaphed på næsten 
alt, skete der ikke noget på 
filmamatørområdet. Selv for 
de professionelle var det svært 
at få film. Efter krigen kom 
der så småt gang i det hele. Det 
var navnlig Eumig-udstyr, der 
blev populært. Priserne var ri-
melige, og man kunne købe på 
afbetaling, så salget gik godt.
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København, som f.eks. Dansk 
Smalfilmklub og 9½ Millime-
ter Klubben. Desuden var der 
Landsforbundet Danmarks 
Filmamatører, der blev stiftet 
i 1942.

DE FØRSTE MØDER
Klubaftenerne foregik i foto-
handlerens to kælderrum un-
der formandens bungalow på 
Spicas Allé 21. Kælderrum-
mene var forinden renoveret 
til en pæn lille biografsal, som 
kaldtes Tårnby Kinoklub.
Om søndagen blev der fore-
vist film for kvarterets børn. 
Rummene var altså allere-
de indrettet til fremvisning 
af film. For medlemmer af 
Amager Smalfilm Klub blev 
der i starten betalt 1 kr. i må-
nedlig leje pr. medlem for at 
benytte lokalerne. Alt i alt en 
beskeden start for små midler, 
der passede til en nystartet 
forening.
Så tidligt som den 13. juli 
1957 kunne klubben fremvise 
gruppefilmen Glimmer, som 
næsten alle medlemmerne 
havde været med til at produ-
cere. Det har sikkert været en 
munter aften. 
I protokollen, som blev ført 

KLUBBEN
Initiativet til en klub kom fra 
en fotohandler og antikvar-
boghandler på Amagerbroga-
de – omkring der hvor Tingvej 
støder til. Hans navn var Villy 
Nielsen. I 1957 satte hr. Niel-
sen en lille notits, angående 
interessen om oprettelse af en 
smalfilmklub, i Amager Bladet 
med en henvisning til hans 
forretning. Samtidig invite-
rede han sine smalfilmkunder 
hjem til møde den 5. februar. 
Det endte med stiftende gene-
ralforsamling og en bestyrelse 
på tre mand. Amager Smal-
film Klub var en realitet. Villy 
Nielsen fra Spicas Allé 21 blev 
formand, Gerhard Nielsen fra 
Lyongade 12 blev kasserer, 
og Hartvig Nielsen fra Gyl-
denlakvej 31 blev sekretær. 
På dette tidspunkt eksisterede 
der kun få smalfilmklubber i 

Foto: 8 mm kamera 1957 model.
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dengang, sluttede man aftenen 
af med at skrive: ”kammeratligt 
samvær med øl, pølser, cognac, 
likør m.m., skænket af med-
lemmerne”. I starten blev kaf-
fen til møderne normalt bryg-
get af Agnes Nielsen. Der blev 
betalt for kaffen, og overskud-
det for kafferegnskabet gik til 
Agnes Nielsen – som en slags 
aflønning. I 1961 blev hendes 
kaffestue refereret som ”mar-
ketenderiet”. Som regel blev 
den varme drik indtaget oppe i 
spisestuen, for der kunne man 
holde varmen. Der var nemlig 
ingen varme i kælderen, hvor 
gulvet var rå beton. 
Demonstrationer på klubmø-
derne var ret almindelige. Fo-
toimportører og forhandlere 
var meget villige til at sende 
folk ud til klubberne og de-
monstrere deres produkter – 
især for at fortælle, hvor godt 
og nemt det var at lave smal-
film med netop deres apparat.

HVERVNING
Ved generalforsamlingen i 1958 
kunne foreningen konstatere 
27 betalende medlemmer, men 
der havde også været to ud-
meldelser i Amager Smalfilm 
Klub. For at få nye medlemmer 

satte man en hvervekampagne 
i gang. Et tiltag var et åbent 
arrangement for smalfilms-
interesserede, hvor der blev 
fremvist film og demonstreret 
Eumig-udstyr i KFUM’s lo-
kaler i Oliebladsgade over for 
Sundby Kirke. Der kom om-
kring 100 besøgende, hvilket 
må siges at være en kæmpe 
succes. På grund af mødet 
var der kommet hele seks nye 
medlemmer til.

DE FØRSTE 
KLUBLOKALER
I starten af klubbens eksistens 
foregik møderne i fotohandler 
Nielsens uopvarmede kælder-
rum til hans villa på Spicas 
Allé. Nielsen var samtidigt 
også formand i klubbens op-
start. Ved den anden general-
forsamling blev det foreslået at 
sætte kælderlokalerne i stand. 
Det vakte tilslutning, og der 

Foto: Eumig P8 1957 model.
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blev nedsat et udvalg til at 
gennemføre arbejdet i samar-
bejde med ejeren. Ved næste 
medlemsmøde en måned ef-
ter indviedes de nyistandsatte 
mødelokaler. Der var stor ros 
til de medlemmer, der havde 
hjulpet. Da Villy Nielsen gik 
af som formand ved den ordi-
nære generalforsamling i 1959, 
forblev klubben stadig i hans 
kælderlokaler. Der var stadig 
ingen opvarmning af kælder-
lokalet, så i vintermånederne 
var der koldt. Derfor blev en 
mulighed for at fyre op med 
en petroleumsovn diskuteret. 
Foreningens lokaler hos den 

tidligere formand havde den 
fordel, at når det kneb med 
pengene i foreningens kasse, så 
skyldtes der for huslejen. Det 
skete blandt andet omkring 
sommerferierne, hvor ikke alle 
medlemmer fik betalt til tiden. 
Diskussionen gik også om Spi-
cas Allé lå for langt væk til at 
lokke nye medlemmer hen til 
foreningens lokaler. Mulighe-
den for at flytte til Sundbyerne 
blev undersøgt, men der var 
ikke råd til de dyrere lokaler, 
så længe medlemstallet ikke 
var højere. Amager Smalfilm 
Klub blev altså i denne om-
gang i Tårnby.
Den manglende opvarmning 
i foreningslokalerne var såle-
des et varmt emne i starten af 
foreningens virke. Film opbe-
vares selvfølgelig bedst i kol-
de og tørre omgivelser, men 
menneskerne, der skal arbejde 
med filmene, har det ikke helt 
sådan.

LDF OG 
FORMANDSPOSTEN
Ganske kort tid efter klubben 
var stiftet, blev det foreslået, 
at ASK skulle søge optagelse 
i Landsforbundet Danmarks 
Filmamatører. Der blev taget 

William Nordstrand, medstifter 
af smalfilmsklubben, var med i 
klubben i mange år.
Foto: Amager Video Klub
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kontakt til LDF, men smal-
filmklubbens vedtægter levede 
ikke helt op til landsforbun-
dets. Særligt var der ét sprin-
gende punkt – formanden 
Villy Nielsen var fotohand-
ler, og det ville landsforbun-
det ikke tillade. Formanden 
skulle være amatør og måtte 
ikke leve af at være hverken 
fotohandler eller biografejer. 
Klubben besluttede derfor, at 
den i første omgang ikke ville 
melde sig ind, da ulemperne 
var større end fordelene ved at 
skifte formand i den nystiftede 

forening. Allerede til general-
forsamlingen i 1959 trak Villy 
Nielsen sig fra formandspo-
sten, så indmeldelsen i det fæl-
les landsforbund kunne opnås. 
Foreningen havde da 39 aktive 
medlemmer og tre passive. 
Klubben var nu stærk nok til 
at klare et formandsskifte.
Den nye formand for Amager 
Smalfilm Klub blev William 
Nordstrand. Han gik af som for-
mand ved generalforsamlingen 
i 1963 sammen med kassereren 
Gerhard Nielsen, der havde væ-
ret med fra begyndelsen i 1957. 

Ved en begivenhed i Amager Smalfilm Klub sidder Hartvig Nielsen til 
venstre. Han var fra 1957 til 1982 sekretær for foreningen. 
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6635
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Et nyt hold blev valgt til be-
styrelsen. Siden var der mange 
andre på posterne, men også 
andet arbejde for klubben kræ-
vede medlemmernes indsats. 
Navne som Hartvig Nielsen, 
William Nordstrand og Benny 
Schantz dukker op i alle muli-
ge sammenhænge i flere årtier 
af foreningens historie.
Selvom foreningen er præget 
af en overvægt af mænd, har 
der dog hele tiden været kvin-
der involveret i klubbens vir-
ke. I 1985 førte det til, at den 
første kvindelige formand 
blev valgt – Lis Thinggaard 
Nielsen. Hun havde tidligere 
været med i bestyrelsen som 

sekretær. Samtidigt med at 
Lis Thinggaard blev valgt til 
formand, blev hendes mand 
Peter Thinggaard valgt til se-
kretær. Lis Thinggaard var på 
posten til 1993, og blev senere 
næstformand.
Før Lis Thinggaard var po-
sten som sekretær udelukken-
de varetaget af samme person 
siden stiftelsen af foreningen 
i 1957 – nemlig Hartvig Niel-
sen. I 25 år havde han været 
på posten. Sammen med hans 
kone, Agnes Nielsen, blev de 
to på generalforsamlingen 
takket for deres indsats gen-
nem årene. De blev foruden 
æresmedlemmer i 1982. 

Lis og Peter Thinggaard Nielsen var i bestyrelsen samtidig. Lis Thinggaard 
var formand fra 1985 til 1993.  Foto: Amager Video Klub
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NYE LOKALER
I februar 1962 fik klubben til-
budt at leje et lokale på Gem-
mas Allé 40. Bygningen lå 
overfor vandværket. I første 
omgang blev det lejet for re-
sten af sæsonen. I en annonce i 
DLF’s blad kalder foreningen 
huset for Tårnby Kommunes 
ungdomshus. I 1969 var der 
røre om huslejestigning for lo-
kalet på Gemmes Allé 40. Fra 
mødet i november holdt ASK 
til i Wildersgade 60, 4. sal. 
Det var i Amager Fotoklubs 
lokaler. Fotoklubben var aktiv 
i 1960-1970’erne, og er forskel-
lig fra den fotoklub, der blev 
stiftet i 2013.
Amager Smalfilm Klub mod-
tog i 1971 en opfordring til 
at melde sig ind i Kastrup-
Tårnby-Ungdomsråd, KTUR, 
hvorefter det blev besluttet at 
søge Tårnby Kommune om 
et lokale til foreningen. De fik 
mulighed for at leje et lokale 
på Løjtegårdsvej 157. 
Ved et møde med Poul Feld-
voss, der dengang var formand 
for KTUR, blev det aftalt, at 
klubben kunne råde over et lo-
kale to gange om ugen for 200 
kr. om måneden. Da lokalerne 
skulle indrettes til at fremvise 
film i, var der en del udgifter i 

forbindelse med indflytningen. 
Bygningen på Løjtegårdsvej 
157 blev opført i 1956 og var 
en tidligere cigarfabrik. Fra 
september 1971 flyttede ASK 
ind i den gamle fabrik. Det var 
dog ikke uproblematisk. Lo-
kalerne skulle igennem en dyr 
istandsættelse og skulle tillige 
deles med en håndboldklub 
– ganske vist på forskellige 
ugedage, men de to foreninger 
havde ikke just samme krav til 
lokalerne. Da huslejen senere 
steg, ønskede foreningen nye 
lokaler. Det blev til en opsi-
gelse i maj 1975. 

FLYTNING IGEN
Møderne blev derefter holdt 
i bibliotekssalen i Amager 
Centret i Reberbanegade 3.
Allerede i 1977 blev lokalefor-
holdene taget op igen. De var 
ikke velegnede til klubbens 
arbejde. Derfor flyttede Ama-
ger Smalfilm Klub tilbage til 
Løjtegårdsvej 157, men allerede 
i august 1978 flyttede forenin-
gen til Amager Landevej 61 til 
den tidligere sygekassebygning. 
Lokalet var gratis og kunne 
benyttes hver tirsdag fra klok-
ken 18-23. De ellers så faste 
mandagsmøder blev flyttet.  
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Der blev de kun i kort tid. 
Fra 1. marts 1979 flyttede 
ASK til butiksområdet ved 
Lufthavnsparken – nemlig til 
lokale 1 på Kastrupvej 326. 
Heller ikke det lokale var op-
timalt, da foreningen ikke 
kunne indrette det til deres 
brug. Lokalet blev også brugt 
af Tårnby Fotoklub. Lejemålet 
varede imidlertid ind til januar 
1986, hvor Amager Smalfilm 
Klub flyttede tilbage til Ama-
ger Landevej 61. Årtiet var lo-
kalemæssigt en turbulent tid 
for foreningen.
 

I efteråret 1992 blev der ind-
ledt forhandlinger med Tårn-
by Kommune om et bedre 
lokale til klubben. Planen var 
at få formanden for Kulturelt 
Udvalg, Poul Feldvoss, med 
til Lyngby eller Gladsaxe 
Filmklub for at vise, hvordan 
et lokale for få midler kunne 
indrettes til en filmklub. Om 
inspirationsmødet blev til 
noget, fremgår ikke af proto-
kollen.
Lokalet skulle i lighed med 
tidligere deles med Tårnby 
Fotoklub. Hvor filmklubben 
havde brug for aflåste skabe til 

Den tidligere sygekassebygning blev i 1978 brugt af Amager Smalfilm Klub 
til foreningsarbejdet. Fotograferet i 2012.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6624
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deres udstyr, så skulle foto-
klubben bruge et mørkekam-
mer. De to parter skulle enes 
om indretningen. Kælderlo-
kalet var på Korsvejens Skole 
– den del, der tidligere havde 
været Teknisk Skole og senere 
Hovedbibliotek.
Endelig kom der ro på lokale-
situationen. Klubben brugte 
fortsat Korsvejens Skole til 
møder i 2006, også selvom 
Postkassen blev omdannet til 
et foreningscenter. I 2017 har 
Amager Video Klub fortsat 
lokale på skolen. 
Som sagt startede smalfilm-
klubben i den første formands 

kælder på Spicas Allé, men 
klubben benyttede allerede i 
1959 ved særlige lejligheder 
lokaler på Teknisk Skole på 
Tårnbyvej til studiekredsen. 
Ligesom et såkaldt propagan-
damøde samme år også blev 
afholdt der. Mødet var sta-
blet på benene for at hverve 
nye medlemmer blandt andet 
ved at sende materiale til foto-
handlere på Amager og sætte 
en annonce i Amager Bladet.
Amager Smalfilm Klub flytte-
de frem og tilbage flere gange, 
men fik endelig et fast sted.

Tekniske Skole, som den så ud i 1945. Her fik ASK et kælderlokale til sine 
møder. Adressen var Tårnbyvej 5.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4051
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EFTER 25 ÅR
Den mangeårige sekretær for 
ASK, Hartvig Nielsen, be-
skrev sit medlemskab i Splej-
seren i 1982: ”Jeg har lige 
gjort status over min filmpro-
duktion i 25 år. Det blev til 
ca. 150 eller 6 [film, red.] om 
året. Det er kun et fåtal, der er 
vist i klubben. Medlemskabet 
i klubben har betydet en kva-
litetsudvikling, som ikke ville 
være kommet, hvis jeg havde 
været uden klubinspiration. 
Jeg har aldrig haft ønske om 
at blive topproducent, men at 
lære så meget af håndværket 
som det med mine forudsæt-
ninger var muligt. Jeg ejer nu 
en uvurderlig skat af familie-
film, som vi gang på gang 
tager frem, når vi vil mindes 
den tid, der svandt. 
Konkurrencefilmene tages 
næsten aldrig frem af gemmet, 
men det var deltagelse i pro-
duktionen af disse film, der 
gav den kunnen, der smittede 
af på familiefilmene. Dem vil 
jeg ikke undvære”.

LOGO
I lighed med andre forenin-
ger ville Amager Smalfilm 
Klub gerne have et logo til at 
præsentere foreningen med. 
I 1960 står der i protokollen: 
”Der var enighed om at for-
søge at fremstille et bomærke 
bestående af et amagerpar 
med Amager Smalfilm Klub 
i en ring uden om parret”. 
På det efterfølgende besty-
relsesmøde blev bomærket 
behandlet, men det første 
forslag var ikke tilfredsstil-
lende, så der blev udarbejdet 
et nyt forslag fra formanden 
William Nordstrand. 
I december satte klubben en 
besked i Landsforeningens 
blad med logo på – en film-
spole med bogstaverne ASK 
og en filmstump med hele nav-
net Amager Smalfilm Klub.

Amager Smalfilm Klubs logo, her 
gengivet i 1983.
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SÆSONAFSLUTNING
Til generalforsamlingen i 1961 
blev det vedtaget at nedsætte et 
festudvalg, selvom nogle adva-
rede imod det underskud, som 
fester kan have en tendens til 
at give foreninger. Det blev be-
sluttet, at udvalget skulle bestå 
af to uden for og én inden for 
bestyrelsen. Formentlig så alle 
bestyrelsens kræfter ikke skulle 
bruges på det arbejde. Allerede 
på det næste bestyrelsesmøde 
var udvalget klar med idé om 
en fest, når mødesæsonen slut-
tede i maj måned. 

Også juleafslutninger blev en 
fast del af de sociale arrange-
menter i klubben.

SPLEJSEREN
De første år var det lidt småt 
med den skriftlige kommuni-
kation til medlemmerne. Det 
blev et duplikeret månedspro-
gram eller et 15-øres postkort, 
når noget særlig vigtigt skulle 
meddeles. Det meste af kom-
munikationen foregik ved 
”mund til mund” metoden.

Sæsonen afsluttedes med en festlig komsammen på Allékroen på Alleen. 
Her vises et festligt bord fra 2013. 
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6639
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Mødeprocenten var dengang 
lav, og det skyldtes nok den 
manglende kommunikation. 
Alligevel gik der seks år, før-
end et klubblad kom på banen. 
At samle stof til et medlems-
blad, trykke det og distribuere 
er også et stort arbejde for en 
nydannet forening. 
På en generalforsamling i 1963 
stillede Jarning Hansen et for-
slag om at udgive et klubblad. 
Forslaget blev vedtaget. 

Tre medlemmer fik overdra-
get opgaven. Det ene medlem 
havde på sin arbejdsplads, som 
var en børnehave, en spritdu-
plikator til rådighed – og allere-
de en måned efter kunne klub-
bens første blad udkomme.

Bladet hed Splejseren. Navnet 
henviser til processen med at 
forene filmstumper til en sam-
let film. Bladet var kun på fire 
sider i A5 størrelse – til gengæld 

Splejseren fra september 1995.
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var det i tre farver. Selvom tryk-
kvaliteten ikke var i top, var 
det et udmærket medlemsblad. 
Indholdet i bladet var: en leder, 
et månedsprogram, konkur-
rencereglerne og til sidst, men 
ikke mindst, rubrikken ”Set og 
Sket”.  Bestyrelsen ønskede at 
referere, hvad der var sket på 
medlemsmøderne. 
På den måde fik medlemmer, 
der ikke var til et møde, in-
formation om, hvad der skete, 
selv når de ikke var til stede. 
Dels for at orientere dem om, 
hvad der forgik. Dels for at de 
kunne ærgre sig lidt over, at de 
ikke havde været med, da det 
nok ville resultere i, at de kom 
til næste møde.

Senere skete der en fantastisk 
udvikling inden for det grafi-
ske og fototekniske område, 
og der blev benyttet fotokopi 
og offsettryk, indtil i dag hvor 
bladet udkommer som e-mail 
til medlemmerne, der så selv 
kan printe deres bladet ud.

NAVNEÆNDRINGER
I Splejseren fra april 1988 kan 
det ses, at klubbens navn 
ændres til Amager Video & 
Smalfilms Klub, AVSK. Den 
teknologiske udvikling har be-
virket, at ikke kun smalfilm, 
men også video blev brugt 
som medie. Uanset medie så er 
det selve kameraføringen, lys 

FORENINGSBLADE
I lokalarkivet er der gennem tiden indsamlet en række 
medlemsblade fra foreninger, der er hjemhørende i Tårnby 
Kommune. 
Også Amager Video Klub har afleveret nogle af sine med-
lemsblade til arkivet, men kun for perioden 1974-2004. 
Bladene fra 1963 og frem til 1974 mangler i samlingen. Lige-
som kun nogle af de digitale blade er repræsenteret – der er 
således hele årgange, som er fraværende i arkivets samling. 

Tårnby Stads- og Lokalarkiv efterlyser derfor klubblade fra 
Amager Smalfilm Klub. 
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og lyd, der er det vigtige for en 
flot film, og det som klubben 
bedømmer egne og andres 
film ud fra.
Allerede igen omkring april 
1992 forandres klubnavnet til 
Amager Video Klub, forkortet 
AVK. Det gamle navn har 
nok klinget for meget af for-
tiden. Nu er det ikke længere 
videobånd, men digitale opta-
gelser, der bruges. Så teknolo-
gien har igen holdt sit indtog. 
Det skulle umiddelbart gøre 
fremstillingen af en film bil-
ligere, fordi der ikke længere 
fremkaldes film. Til gengæld 
er de computere og program-
mer, der skal bruges så meget 
dyrere. Foruden at forventnin-
ger til resultatet også er blevet 
højere.

EN DYR HOBBY
Det meget udstyr, der kræves 
til at filme og bagefter at be-
arbejde råfilmen til en færdig 
film, har kostet medlemmer 
mange penge. Foreningen 
har dog haft øje for, ved fæl-
les indkøb i klubben, at få godt 
udstyr via ASK’s kassebehold-
ning. Fra protokollen den 6. 
juni 1963 står der: ”Der var 
købt en gengiver til 828,45 kr. 

med en udbetaling på 285 kr. 
og et månedlig afdrag på 46 
kr.” En gengiver kan afspille 
smalfilm. Senere blev det mu-
ligt for medlemmerne at leje 
gengiveren for 7,50 kr. for en 
enkelt dag. På den måde tjente 
foreningen også penge på det 
indkøbte.

Selvom det er en forholds-
vis dyr fritidsbeskæftigelse, 
var der alligevel ved Amager 
Smalfilm Klubs 10 års jubi-
læum hele 150 medlemmer i 
foreningen. Medlemstallet har 
dog ellers ligget meget stabilt 
på 35-40.

Nyt logo med det nye klubnavn: 
Amager Video Klub 
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JUBILÆET I 2007
Da klubben blev 50 år, blev 
der afholdt en reception på 
dagen. Arrangementet blev 
holdt i foreningscentret Post-
kassen på Amager Landevej. 
I lokale 1, der er stort og vel-
indrettet, blev der plads til de 
godt 50 gæster. Der blev budt 
på sandwiches, snacks og cho-
kolade samt øl og vand. Af de 
mange, der kiggede forbi, var 
også Tårnby Kommune med 
borgmester Henrik Zimino i 
spidsen. Klubben blev begavet 
med en check fra kommunen. 
Da fotoudstyr altid har været 
dyrt, er pengegaver til forenin-
gen altid rare af få.
Foruden de indbudte fra kom-
munen, var tillige medlemmer 
fra de sjællandske videoklub-
ber og enkelte foreninger fra 
Tårnby indbudt til festlighol-
delsen. I løbet af dagen blev 
der på lokalets videoprojektor 
vist ældre og nyere klubfilm – 
som gæsterne betragtede med 
ildhu. 

SAMARBEJDE MED 
FORENINGER I 
TÅRNBY
Medlemmerne fra Amager Vi-
deo Klub har gennem tiden fil-

met mange forskellige begiven-
heder og steder i Tårnby. 
Indimellem er det også sket 
som et samarbejde med andre 
foreninger.
Tårnbymalerne havde en ræk-
ke gamle videofilm fra deres 
maleriudstillinger, og sammen 
med AVK blev det til en film, 
hvor William Nordstrand og 
Jørgen Nielsen hjalp med det 
tekniske blandt andet sam-
menklipning og redigering. 

Amager Video Klub modtager gaven 
fra Tårnby Kommune af borgmester 
Henrik Zimino og daværende første 
viceborgmester Elise Andersen. Fo-
tograferet i 2007 ved 50 års jubilæet.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, 
B6638
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Desuden blev der filmet nyt af 
Lars Lademann og Flemming 
Bjørn. Også de nye optagelser 
indgik i filmen fra 2007 om 
Tårnbymalerne.
Samarbejdet gjaldt eksempel-
vis filmportrætter, hvor Ama-
gerlands Fjerkræavlerforening 
blev genstand for en dokumen-
tarfilm. Filmen indløste Guld-
medaljen, Pokalen for Bedste 
Dokumentarfilm og Pokalen 
for Stævnets Bedste Film ved 

Sjællandsstævnet i 1995.
Der har været rigtig mange 
andre samarbejder med for-
skellige foreninger. 
Da Visens Venner havde ju-
bilæum, filmede foreningens 
medlemmer begivenheden. 
Ligesom også den daværende 
ekspeditionssekretær i Bør-
ne- og Kulturforvaltningen, 
Svend Olsen, blev filmet, da 
han fik en særpris for hans 
indsats for kulturen og for-

Amager Smalfilm Klub havde samarbejde med forskellige foreninger. 
Klubben filmede interviewet af to andre foreninger, der hørte til i 
foreningshuset på Løjtegårdsvej 157. Fra venstre er det to fra Amager 
Smalfilm Klub, derefter Erik Nielsen, Poul Feldvoss og Lone Carlsen. 
Fotoet er taget i teatersalen og er fra 1971. 
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5847
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eningerne i Tårnby. Det skete 
ved den årlige foreningspris-
overrækkelse i 2013. 

LANDSSTÆVNET 1978
Landsforbundet havde hen-
vendt sig til Amager Smalfilm 
Klub med en opfordring til, at 
klubben skulle være vært for 
Landsstævnet 1978. Tårnby 
Kommune stillede faciliteter 
på Nordregårdsskolen til rå-
dighed for stævnet. Bestyrel-
sen fik hele efteråret fyldt op 
med møder om planlægnin-
gen. Efterfølgende kunne det 
konstateres, at landsstævnet 
den 18. november 1978 havde 
været en succes, foruden at det 
havde givet et pænt overskud. 
Ud over at hjælpe med at af-
vikle landsstævner var der 
tillige Omegnsstævner og 
Nordiske Stævner, der gik på 
tur mellem de forskellige film-
klubber.

SJÆLLANDSSTÆVNET
Fra starten har det været en 
bærende del i AVK at kon-
kurrere om den bedste film – 
både inden for foreningen og 
filmforeningerne indbyrdes.

Sjællands forskellige video-
klubber skiftes til at stå for 
stævnet. Den 9. november 
2008 afholdt Amager Video 
Klub årets stævne i Korsve-
jens Skoles festsal med delta-
gelse af 65 videoamatører fra 
hele Sjælland. Da det foregik 
en søndag, var der ingen sko-
lebetjente til rådighed. Derfor 
begyndte forberedelsen alle-
rede kl. 9 lørdag morgen med 
opstilling af tilskuerpladser til 
70 mennesker og spisepladser 
til det samme antal. Alle var i 
aktivitet og i løbet af en god 
time var borde og stole på 
plads. I løbet af formiddagen 
var hele arrangementet klart 
og prøvekørt.
Søndag blev der startet tidligt, 
og morgenkaffen var klar, da 
de første gæster arriverede. 
Kl.10.30 bød formanden vel-
kommen, og formiddagens 
forevisninger begyndte. En 
enkelt gang i formiddagens 
løb var der en fem minutters 
pause, hvor der ellers kun var 
ca. et minut imellem filmene 
til at notere bemærkninger til 
den enkelte film. Afviklingen 
af selve filmforevisningerne 
gik helt perfekt.
Cirka kl.12.30 var første afde-
ling afviklet, og gæsterne kun-
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ne gå til frokost. Den bestod 
af en lækker og velsmagende 
buffet. Nok er det filmene, det 
drejer sig om, men forplejnin-
gen er ikke mindre vigtig ved 
sådan et arrangement.
Forevisningerne fortsatte efter 
frokosten. Der var i alt 19 film, 
der skulle vises, så eftermidda-
gens visninger blev undervejs  
kun afbrudt af en kaffepause 
med kringle til. Endelig ved 
vejs ende blev der uddelt pokal 
og medaljer samt diplomer. 

Til stævnet kom der næsten 
samme antal film, som der 
kom i de ”gode gamle dage” 
til landskonkurrencerne. 
Kvaliteten var også god. For-
bedringerne skyldtes blandt an-
det de mange muligheder med 
redigering af filmene på PC.
I 2010 var det 25 år siden, at 
det første Sjællandsstævne blev 
afholdt. Der var 12 videoklub-
ber, der deltog i konkurrencen. 
De havde indleveret 33 film, 
der skulle voteres om. 

Ved en hyggelig fremvisning af filmen om Bordinghus var producenterne 
fra Amager Video Klub med til en middag på Klitrose Allé 30. 
Fotograferet i 2010.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6636



G
L

E
M

M
E

R
 D

U
 | N

U
M

M
E

R
 1| JA

N
U

A
R

 / FE
B

R
U

A
R

 2017

21

I Amager Video Klub var 
tre medlemmer, Kaj Larsen, 
Christian Hygom og Lars La-
demann, gået sammen om 
en film om Bordinghus. De 
vandt Publikumsprisen, som 
deltagerne i stævnet havde 
stemt om. De øvrige film blev 
bedømt af tre udvalgte dom-
mere. Alle fra Amager var 
stolte af prisen. Det var Glad-
saxe Film og Videoklub, som 
stod for den vellykkede afvik-
ling af jubilæumsstævnet. 

Efter at filmen om Pensionist-
huset Bordinghus fik den flotte 
pris, lavede Christian Hygom 
en speciel udgave af filmen til 
brugerne af Bordinghus. Ved 
en fremvisning i pensionist-
huset på Klitrose Allé var pro-
ducenterne af den oprindelige 
film med til en hyggelig mid-
dag, hvor der også blev sunget 
sjove gamle danske viser.

Kaj Larsen, Christian Hygom og Lars Lademann. 
De tre vindere af Publikumsprisen, til Sjællandsmesterskabet i 2010, 
for filmen om pensionisthuset Bordinghus.
Foto: Amager Video Klub
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KONKURRENCER
Amager Video Klub har afholdt 
interne konkurrencer i klubben 
– helt fra starten af. Konkurren-
ceformen er indskrevet i ved-
tægterne, så der er klare regler 
for, hvordan konkurrencen skal 
afvikles. Det giver et mål for 
den film, det enkelte medlem 
går i gang med hvert år. Nogle 
gange har det været et bundet 
emne f.eks. at lave en reklame-
film, andre gange har der været 
valgfrit emne.

DEN GODE ÅND
Rigtig mange af referaterne 
fra ASK og senere AVK viser 
en ualmindelig god tone, som 
ofte genspejles helt ned i gene-
ralforsamlingerne. Tit bliver 
der afsluttet med ”en tak til 
alle klubbens medlemmer for 
aktiv deltagelse i gode klub-
aftener og hyggeligt samvær”. 
Det må være en god grobund 
for foreningens fortsatte virke.

Skolelærer på Nordregårdsskolen Mogens Friis Nielsen i midten – med 
sort jakke og slips – havde sammen med elever fra Nordregårdsskolen 
produceret en smalfilm Som brødre vi dele. 
Filmen fik sølvmedaljen ved stævnet Nordisk Smalfilm, som blev afholdt 
af Amager Smalfilm Klub. Yderst til venstre Aage Hansen - formentlig fra 
Landsforbundet for Smalfilm. Fotograferet i 1982. 
Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6267
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TÅRNBY STADS- OG LOKALARKIV
Du kan henvende dig til arkivet i bibliotekets 
åbningstid.  Se åbningstiderne for biblioteket 
på www.taarnbybib.dk 

En del materiale kan du finde i TÅRNBY-
RUMMET på Tårnby Hovedbibliotek, 
Kamillevej 10

De lokalhistoriske fotografier fra Tårnby 
kan du se på www.arkiv.dk

Du kan se de lokalhistoriske udstillinger

MIDT PÅ AMAGER og KASTRUP GLAS 
på Kastrupgårdsamlingen, Kastrupvej 399
Se åbningstider på 
www.kastrupgaardsamlingen.dk

PERMANENTE og 
SKIFTENDE UDSTILLINGER 
på Plyssen, Amager Strandvej 350
Se åbningstider på www.plyssen.dk

HAR DIN FORENING 
ARKIVMATERIALE
Har din forening gammelt 
uvurderligt materiale lig-
gende? Ligger det i en garage, 
på et utæt loft eller en i fugtig 
kælder? Hvis ja, så kunne det 

Alle aldre indrages i klubbens produktioner. Både foran - og bagved kameraet.  
Foto: Amager Video Klub

måske være en løsning for jer 
at aflevere foreningens histo-
rie til Tårnby Stads- og Lokal-
arkiv. Arkivet vil gerne sam-
men med jer bevare materia-
let, så jeres del af Tårnbys hi-
storie bevares.
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TÅRNBY STADS- OG LOKALARKIV
Kamillevej 10, 2770 Kastrup

Tlf. 32 46 05 00 ● Mail: bibliotek@taarnby.dk ● www.taarnbybib.dk

Amager Video Klub var vært for Sjællandsmesterskabet i 2016. Det var oven i købet mester-
skabets 50 års jubilæum. Afholdelsen foregik på Kulturzonen på Nøragersmindevej. Der var 
11 klubber der, tilsammen havde indleveret 41 film til konkurrencen. Der er stadig godt gang i 
amatørernes filmproduktion.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6637

Selvom Amager Video Klub har taget mange billeder i form af deres film, er der desværre ikke 
så mange fotografier fra foreningens tidligste tid – dengang de hed Amager Smalfilm Klub. 
Hvis du ligger inde med nogle, så er Tårnby Stads- og Lokalarkiv meget interesseret i at belyse 
hele foreningens historie i fotografier.


