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Ny enestående dvd om det historiske Ribe
I anledning af Ribes 1300 års jubilæum er de bedste historiske filmoptagelser fra Ribe nu samlet på dvd.
I spidsen for det ambitiøse projekt står cand.mag. i Filmvidenskab Brian Petersen. Gennem det seneste år har han indsamlet materiale til en dvd om
det gamle Ribe, og han kan nu præsentere resultatet.
RIBE – DANMARKS ÆLDSTE BY. FILMMINDER FRA 1904 TIL I DAG er tilrettelagt i 16 kapitler, der enten kan ses i sammenhæng, eller hver for sig. Tilsammen udgør de små film en dokumentarisk skildring af Ribes byudvikling
gennem de sidste 100 år. På en samlet spilletid af over 3 timer, berettes der
om ripensernes oplevelser til hverdag og fest – blandt andet om ”Storkenes
by”, stormflodernes hærgen samt om byens industri og erhvervsliv gennem
tiderne.
Filmprojektet har vakt lokal begejstring. Aktieselskabet Ribe Jernindustri har
siden 1848 været en del af Ribes historie og gadebillede. Den historiske virksomhed har altid værnet om sin egen historiske forankring og har derfor
også fundet det væsentligt at tage aktiv del i Ribes 1300 års jubilæum, herunder Brian Petersens filmprojekt. Dvd’en indeholder da også et afsnit om
Ribe Jernstøberi. Ifølge direktør Michael Boel Olesen falder Ribe-filmen godt
i tråd med virksomhedens egen historiske opmærksomhed, hvorfor det var
nærliggende at støtte op om projektet. Foruden levering af unikt materiale
til filmen har Ribe Jernindustri givet et flot sponsorat. Tidligere på året markerede Ribe Jernindustri jubilæet ved at byde publikum indenfor i virksomhedens flotte forhal, det gamle støberi, hvor lokale kunstnere udstillede
deres værker.
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Projektgruppen bag Ribes 1300 års jubilæum er utrolig begejstret for Brian
Petersens projekt: ”Det er et flot projekt, som ikke alene markerer byens
jubilæum, men også giver et helt enestående og unikt indblik i Ribes historie
og udvikling. Projektet har endvidere en væsentlig bevaringsmæssig sidegevinst, da de gamle Ribe-film, hvoraf nogle viste sig i meget skrøbelig stand,
nu er scannet i et digitalt format og dermed er sikret for eftertiden.”
Brian Petersen udtaler: ”Jeg har investeret mange arbejdstimer i projektet,
der – kan man vist roligt sige – har grebet om sig. Nu håber jeg, at der vil
blive taget godt imod resultatet. Jeg må takke de mange privatpersoner og
institutioner, der har leveret filmmateriale – her i særlig grad Gammelt Præg
– samt Ribe Jernindustri og Therkel Jørgensens Legat, der har ydet økonomisk tilskud til filmscanning. Uden dem havde projektet aldrig kunnet realiseres.
RIBE – DANMARKS ÆLDSTE BY. FILMMINDER FRA 1904 TIL IDAG vil kunne
købes hos nedenstående forhandlere fra d. 21.12 2010 til 249 kr. inkl.
moms.
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Desuden kan dvd’en bestilles online på www.ribefilm.dk.

Med venlig hilsen
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