
1950  Hjemstavnsfilm 
 
1947-1980’erne laver ”Dansk Hjemstavnsfilm” i samarbejde med ”Orion Film” en lang 

række sognefilm. Blandt disse er også en film fra 1950 om Gosmer-Halling. Filmen 
kaldes i daglig tale her på egnen ”Gosmer-Halling Filmen”. 

 

 
Fra folder udgivet af Historiens Hus i Odense 

 

Sognerådets protokol 1950 

Det første spor af filmen findes i sognerådets protokol fra 30. maj 1950. Her udpeges 
”tillidsmænd”. 

Det vides ikke, hvad deres funktion var. Sandsynligvis har de skullet bistå som en 
slags konsulenter under optagelserne af filmen. 
 

 
Uddrag af sognerådets protokol fra den 30. maj 1950 

 

 



Den 31. oktober vedtager sognerådet at købe filmen for kr. 200,- af Dansk 
Hjemstavnsfilm. 

 
Uddrag af sognerådets protokol fra den 31. oktober 1950 

 

Om filmen 
I filmen ser man et ungt par (Benta Hansen og Svend Gotvald) ankomme til byen fra 

søsiden. De fører os rundt i byen og omegnen, hvor der vises vigtige steder og 
begivenheder, herunder et uddrag af de mange arrangementer ved den årlige ”Hou-

Dag”. 
 

Orion Film 
Vi har været i forbindelse med Ebbe Larsen fra Orion Film for at høre, om der fandtes 

et originaleksemplar, da især lydsporet på kommunens originale film, der findes i 
Odder Lokalhistorisk Arkiv, er meget dårligt. 

 
Ebbe Larsen svarer: 
 

Jeg har modtaget dit brev vedrørende sognefilmen fra Hou. Vi ligger desværre ikke 

inde med materiale omkring netop den film. Jeg mener, den er produceret i 

samarbejde med Dansk Hjemstavsfilm, der ikke selv havde produktionsudstyr, og 

derfor havde en aftale med Orion Film om selve produktionen. Jeg vil tro, at filmen er 

bestilt af sognerådet efter henvendelse fra Dansk Hjemstavsfilm. For Orion Films 

vedkommende var der næsten altid tale om produktioner bestilt af sognerådet. 

Da budgettet for en sognefilm var meget lavt, var det stort set altid originalfilmen, der 

blev udleveret til kommunen. Jeg ved, at Orion Film altid tilbød at fremstille en kopi, 

men det var uhyre sjældent, at man tog mod tilbuddet.   

Jeg beklager, at jeg ikke kan bidrage med flere oplysninger. 

 

Med venlig hilsen 

Ebbe Larsen 

 

Restaurering af lydspor 
I skrivende stund (februar 2018) er vi i Lokalarkivet i gang med at lave et nyt lydspor 

med hjælp fra lokale borgere, der stadig kan huske de ting og begivenheder, der 
vises på filmen. 

 

En kopi af originalfilmen kan ses på Hou Lokalhistoriske Arkiv. 
 

 
 

 
Februar 2018/Gert Chrillesen 
 

 

 



  



Kilder 

 

• Odder Rådhus’ Arkiv, (Protokol fra Gosmer-Halling Sogneråd) 

 

• Beder-Malling Egnsarkiv 

 

• Ebbe Larsen, Orion Film 

 
 

 


