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Aurfix llulr[ixtnriv
Vi kender jo alle julemanden, ingen tør vel benægte hans
eksistens.
Man ha r set ham j utal 1 i ge af bi I dn'i nger ned gennem ti der-
ng.
Men hvor mange har egentl ig tænkt over
har haft et præsist billede af ham.
Nej vel .

Dog var det således, dt man i fordums
de julemanden. Det hed det selvfø1ge1ig
kal dte det, åt bl'i ve i sof eret.

Dette i sof erede bi 1'l ede f remkom ved, at i
opsti'l 1i ng foran en nærmere bestemt i sbl ok.

u I ema nden tog

Hans speilbillede sås nu tydeligt på isvæggqn.
Syntes billedet for stort,-gik han blot nogle s!ridt tilba-
gB, og ønskede man det større, var det kun 1t gå nærmere.- Når bi'l I edet var taget, bel agde man overf I aden_ (dette er
for teknikere) med en- bland'i ng af sælf edt _og ttyltol ie.
Grønlands havialt blev herefter benyttet for fjksering.
Herefter kunne man nu skære det ud i det ønskede format.

Som bekendt findes betegnel sen, visitformåt, cabinetfor-

hvorfor man altid

ti d, fotog rafere-
ikke dengang' man

mat , 0. s. v. dette her kal des en " i sterni ng " .

Langt senere kom dette ord t'i I at betyde noget hel t
Endnu v i I der nok si dde I æsere og tvi vl e på denne

Dette skal man dog være varsom med, for der er intet
teligt som, at m'i ste sine drømme og illusioner' gØr

andet.
historie.
så fryg-

man først
det, er man i I de faren.
Desuden er der efterhånden 'så alene af den grund v'i lle
ta.

Al t dette skete for mang€, mange år siden, den pedanti ske
v j I nok gerne have en præii s dateri ng, også dette-,kan han få.

Det vai neml ig 1ænge før Niepce, Daguerre samt Talbot 0g
hvad de nu hed, alle der efterlignede det oprindelige.

Jo se , det var dengang Grønland var helt v'i dt, himmelen
blå, vandet ganske rånt-og menneskene helt gode og verden
gået af lave.
0g det ved vi alle, hvornår var.

rigtig god iul

så mange bevi ser for rigtigheden 'det være tåbe1igt, at benægte fak-

hel t
i kke
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MØDERÆKKEN FOR ANDEN HALVDDL AF S/TSONEN L98L ' L982.

Torsdag den 21 j anuar :

K-Z FLYVEMASKINE.
K-Z 16 rn/n FTLMAPPARAT.
K-Z KRAME OG ZEUTHEN.

Ing. Unde1l, vll fortæll€ os om det danskbyggedø L6 m/m fLlmkamera
og dets spændende historl-e. Krame og Zeuthenr et fLrma som konstru
erede så vidt forskelllg€ tin6 som flyvemaskin€r og kameraer'

Ilr.Undellsagenhændigebefetningonsitlivrvarforbetagende
tll at bllve bragt her i bladet. Derfor, kom selv og hør hlstoflon
fortalt af en mand aom stod rnidt i det. Desuden viges I dukkeflln
og I trl-ck-film. MøD TALRfGT OP.

Torsdag den 18 februar:
Nle1s E13wln8, mangeårig redaktør af Dansk Fotogfafisk Tidllkrift
og stadig siådende på formandsposten, en rl*tig r€præsentant for
de etablered€ fotografer.

vi har fået Niels Elswl"ng ti1 at berette om slt arbeJde lned Agfa
Colorbllledef.Detvaribegyndelgenaflg'oerne'atmanblevl
stand tLl egenhæncll-gt og ffenstil-le farvebl-ll€dsr. IIan var den før
ste herhJemme €on begyndte, at lave sådanne, d€t var denganB 6n
eensation, og dGt er kun Jo år sldbn.

Forud€n dctte spænd€nde €mne vil N.E. koirme ind på planerne om-
kring et a?b€Jdende atelier i (Horsena?) og evt. for mull-gheden af
et samårbejde D.F.F. og D.F.S. Vi 61æder os til en farverig aft€n'

Torsdag den L8 marts:

Denne aft€n skal beskæftige sig rnod det gamle dansk€ firna MERKUR i
som er kendt af mange' især lLdt ældre medlemner.
Aftenens foredragsholder forbllver i nkriv€nde stund ukendtt m€n

vi kan forvento at høre en skildrinS af detta gamle fLrnar histo-
rte. Rtgtig dansk fotohis torie.
Desuden opfordres rnedlemmerne ti.1 at n6dtago nyerhvervede klenodi-
6r, eller andet som kan hav€ fælIes inter€ss€. Vel mødt.

Torsdag den 15 aprll:

KØBENHAVN SET MED FOTOGRAFIAPPARAT
( 1845 tgoo )

En samling unike fotografler, de ældste man kender af vor hoved-
s tad .
De skildrer an tid lrom var ret rrsædvanlig, en rækk€ af de pereo-
ner levede endnu og 8Lk rundt i byen, disse som skulle ændre sam-
fundet totalt de næ3te årtier.
H.c. ørsted døde i 1851, Søron Klrkegaard L855, J.L. Hei'berg 186o,
Grundtvlg 1872r H.C. Andersen 18/Jr a1le disse mennesker kunne man

faktisk møde på gaden i 1846.
En del af billedern€ er nok 'at f øt. men se dem netop i denne ræk-
kefølge, og man bliver forbavset over den verden son her åbenbarer

I SAMTLfGE MØDER AFHOLDES KL. L9.3o.
I ----------

P. R. SchmLdts Lokaler
Strandve jen 339. Skovshoved.

FJ-emming Berendt.

sig.

F. R.

I
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I9BGESIUREN 1?91 nted DFrs oe FFDS

Utroligt hvad. man kan naa, paa 15 Ttmer, hvis man skynd.er sig!
Vi nød tes ned store Forventninger - ved 0slobaad.en I
København Fred.ag den 2. Oktober, af se j lede KI. lJ. oo t

nød et og and.et I Skibet s Restaurant I gik tll Bords Kl. ?O.5o

og indtog en god Middag ned Vine og Talerr o8 efter diverse
Forfri skninger i Natklubben tll ud. pae de sna.a Tiner tørnede

vi ind (aet hedder det paa et Skib) tif en tiltrængt Slunmer

i vore reserverede Kahytter.
17 Personer var vi I d,a der b]ev holilt Mandtal paa Ka j en i
0s1o Lørdag Morgen.

En Bus med. en meget kvik og veltalende Sordnand son Chauffør
og Cicerone bragte os de 100 kno. til den liller nette By

Horten ved Oslof j ord.en, hvor vi stand.sede f oran en hvid.-
kalket Bygning (unittagelsesvis ikke ct Træhus).

Den intelltgente Læser vil have gættet, et vi her va.r konnet

t i I IIel ligdommen, Preus Fotornuseum; - Fotosamlingen over

al]e Fotosanllnger l skand.inavien, - og en stor Del af
Europa f or den Sags Skyld.
Mand.en f or det hele, Leif Preus, d er havde ofret sin Lørdag

for at tage nod vor Invasion og guide os gennem Museetr €r
en bemærkelsesværdig Personr en venligt enilende ungdonpelig

!C-aarig, der selv har skabt Norges største Fotoanstalt ned

mere end. 100 Medarbe jd ere, har grundlagt og ud.bygget Preus

Fotomuseun og Bibliotekr €r Konsulent for udenlandske Foto-
anstelter, Udgiver af et meget elegant Fototidsskrift og

Arrangør af vekslende Specialud.stillingerr hvor unge og

"fildre Fotografer faar Ire jlighed til at vise r hvad d.e kan.

Desuden er Preus cn stor Kender af Fotografiens Hlstorie
og Teknikp hvilket vi nød godt af und.er vor alt f,or hastige
Tournd gennem Sanlingen.
Det vilde være omsonst at forsøge at glve en Beskrivelse
af Indhold.et, dertil er det alt f or onf attende.
Vi maa ind.skrænke os til at sige, &t d.e mange Museumsstykker

v&r usædvanligt smukt udstillet I specialbyggede Glasskabe

i " old, look" Sti I r nogle plaeeret langs Væggene r andre



f ritstaaend.e,
Et Hjørne af Stueetagen forcstiller et Fotoatelier som det

saa ud" i f orrige Aarhund rede , bJ,and.t and.et med en ægtc , malet

Saggrund, d.er I sidste Øjeblik blev reddet fra Fortabelsen.
Kamerasanlingens Pragtstykker er to uhyre sjældne og kostbare

Panoramakameraer, d"et ene fra Aaret 1859, d.ct andet fra 1850t

begge konstrueret af den genlale Thonas Sutton. De er forsynet
ned. vand.fyld.te Objektiver og er iøvrigt Eksenpler paa frem-
ragende Sned.kerkunst, - særllgt nae fremhæves de store
Mahognikassetter, hvis buede Laeg end.nu t Dag bevæger sig
ubesværet i deres Riller. Med et af dissc Kameraer har Preus

f or ikke 1ængc sid,en optaget perf ekte Farvef otograf ier.
Et enkelt Omraade af Fotografiens Ilistorle ligger naaske i
Perif erien af Preus I fnteresser: Leic&-Så,mli.ngen v8,3 kun

lt lle, og vor gode Ole Scheld e kund.e ned IiLfredshed ' kongtatere,
at her var han flere Længder foran Preus. S&a længe ctet v&T€ro

Efter Kamerabesigtlgelsen blev vi bcværtet rned Kaffe og Smørre-

brød. r og sae var ctet Tid til at faa et 01j.nt af Bibltotekets
5OO0 Blnd Fotollteratur fra alle Land.e og alle Tider, helt
titbage fra 16OO-TaIlets perganentbundne Værker.

Den der ikke har set Preus-Museet nangler bestent noget. I sin
Opdragelse; rn€n vil man virkelig have Ud.bytte af e,t Besøg,

maa man af sætte merc end. een Dag til d.et. Flennlng Berend.t,

vor kære Redaktør, har alleredc besluttet at forlægge gin

konnende Sommerferie til Horten, saa vl kan fornodentllg
vente nogle interessante Artikler, naar han har faaet leilighed
til at grave l det preusiske Skatkarursr.

Vi havde end.nu et Par Punkter paa vort norske Progran og

maatte derf or f orlade vor elskværclige Vært og returnere ti I
0s 1o f or at naa Bygdø inden d.er blev lukket f or Herlighederne.
Bygd ø t - clet er 0sebergskibet og Gokstad.skibet , d.et er Kon Tikl
og Ra, som vir omend lidt hastigtr flk lejllghed til at
beundre, disse fantastiske Vidnesbyrcl om norske Søfareres

dristige Sejladser gennem tusind, Aar.

Hjemturen til København var mere eller mind.re en Repetltion af
Udrejsen, bortset fra at Suppel Steg og fagå var substitueret
af et ind.holdsrigt koldt Bord. ned. va.rne Retter.
Da vi sagd.e Farvel tll hinanden Søndag Morgen ver vi enigc otll r

at vi havde haft en dejllg Tur, aom var til fire for Arrangørerne.

ANHOTM
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Le j-f Preus r viser det perfekte farvebil-lede
taget med Suttons panoramakamera fra 1861.

af den finer:dsni t samling

seJ sl<abet bljver {'oreviget.,



-Hvordan kom fotograf ien til Danmark ?

Førstebibliotekar Ved Det Kongelige Bibliotek, Hr.
drag den L9/9-81, i foreningen Dansk Fotohistorisk
Lydbånd kan rekvireres fra redaktionen.

llvordan kom fotografien til Danmark ? 0hvor Ar-Det gjorde den dels gennem aviser og tidgskriftert
hus stifttidende den 3L januar 184o skriver:

ftHerværende guldsmed piif har ved et daguerretypl-apparat ef-
ter beskrivelsen i "Nyt magasin for kunstnere og håndværkere tf

31 oktober og 7 november 1839 r der bragte en oversættelse af
den officielle franske publikation af Daguerres fremgangsmåde
optaget et billede som uagtet det har været på en mørk dagr det
rå j; have været t novemb€rr decembor el1er Januar uden solskin,
dog viser hvor tydeJ-igt og tro naturen kan gengLves derved.
Hvo som l-ntereaserer sig fsr denne vidunderl.lge opfindel'se kan
få det optagne billede at se tros Hr. piif , der gør stg en for-
nø jelse af at forevise d6t tr.

Men inden århusianerne stiftede bekendskab med den nye oP-
findelse var det allerede skot for en del københavn€re o

Christl,an Frederik, dor inden årets udgang fulgte Frederik 6

som ChrLstian den 8, havde t september L839 sørget for at 8€-
neral-kommfssær Christl,an Falbe t Paris købte et daguerretypi-
apparat, hvorved han straks optog to prospektor, det ene af
pont saint Michel og Pont Neuf med Louvre i ba€rgrundenr det årl-
det af Pont Royal og Tuilerierne. Disse to Daguerretypier fo-
revistes den 3 oktober 1839 t København i Selskabet til Naturerls-
udbredeJ-se, og i de følgende uger på .Akademiet t VLdenskabernes
selskab, L lndustriforeningen og i Kunstforeningen.
A,pparatet blev deponeret på Polyteknisk læreanstalt r og febru-

"t t84o tog J. Hel,l-erung, der var eksaminand ved læreanstalten
bl.a. et prospekt af Rosenborg set fra ekserserpladsenr b111e-
det ros tes den 2 marts 184o t Berlinske Tl-dende.
Ligeledes I februar 184o tog læreren 1 fysik og kemi ved den
mi i i tære hø jeko le på Kgs . Nyt orv ( aen 1å omtrent hvor nu de t
kgl. tgater ligger) J.C. Hoffmann et par daguerretypier af kgs.
nttorv, dels Angleterre med hJørnet af Østergade, dels bygnin-
gerne mellem Hovedvagtsgade og Gothersgade der hvor nu store
Nordl,skes bygning €r o

f juli samme år kom en fransk forretningsmand ved navn Noubourg
gennem København. Han havde lært at daguerretypiere og optog Pfo-
spekter samt måske det portræt af Thorvaldsen, vi om lidt skal se
f de føLgende år daguerretypieredes der flittigt herhJemmer dels

af privatfolk, der syntes, den 4ye opfindelse var spændender dels
af prof essionelle, ud,enlandske ( "loseph If eininger ) som danske ilMad

Al-strup, der Lokkedes af de store indtægtof, r fotografien kunne
gLve, samtidtg med at den var en frL næring.
Hvad priser angår kan jeg nævne t dt Daguerre selv t L839 tog L2a
francs, d.v.s. ca: 3.4oo kr. omregnet til vore dages købekraft.
Andre Pariserfotografer tog 25 francs i L839, altså ca: 7oo kr. i
vore dages Danmark.
f Tysklånd tog man i L842 1/4 plade optagel-se L2 mark, åltså
35o kr. Den Østrigske daguerretypist Joseph Weininger, der t juni
L84Z var t København, tog 4 specier, dev.s. I rLgsdaler for en
portrætoptagelse, det svarer til ca ! 5oo kr. 1981 kroner.
Vor hJemligå Mads Algtrup nøjedes i august samme å", 1842 med

5 rigsdaler altså 4oo kro

Bjørn Ochners for
Selskab.
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De føgende år blev konkurrencen størrer oB priserne faldt.
Den ukendte fotograf , cler virkede i Tivoli i 1U4J, tog 4 rdl,
3oo kr, og Bouuille sammestedsn 1843 3 rdl, eLler ca: 25o kr.
Ti1 belysning af fotografernes omkostninger kan jeg nævner åt

i Paris kostede det billigste dagyerretypiapparat i 1843, 8x7 cm
9a francs eller ca: 2.6oo kr, det dyreste, til dobbeltpl,ader
24x32 cffir kostede 8oo frsr €ller ca3 2J.ooo kr.
Pladerne kostede samtidLg, altså t Paris t843, for en helpla-

(Zzxt6 cm) 4 "5a frso kr. 135"oo og for en sjettedelsplade 8x7 cffir
et beløb der svarer til 3o kr i 1981 priser.
Til belysning af havd en fotograf kunne tJene herhJemme kan jeg

fra fortegnelse over indkomstskat for 1862-63, Kbh. L862 anføre
at den antagne indkomst for L862 for Striegler var sat ttl Lo.ooo
rigsdaler. Georg E. Hansen J.ooo rdl og Kirchhoff 2.ooo rdl, det
er omregnet til i dag 75o. ooo, 375. ooo og 15oo ooo kr.
Fotografien var i sin første snes år en frinæring i Danmark.

Men efter næringsloven af 29 december L857 kunne hvert amt og
hver købstad hvert femte år via indenrfgsministerl-et kundgøre
hvilke erhverv der krævede næringsadkomst, hvis der benyttedes
anden hjælp end hustru og børn.
De første byer der krævede borgerskab blev:
1863. København og Odense.
1868. Assens , HJørring, Ringsted og Svendborg:.
L873. Kalundborg, Nakskov, Nykøbing F, Stege, V€jle, Aalborg samt

Aarhug.
1878 " Fredericia o Grenaa, Maribo,
L883. Ho1bæk, Holstebro, Koldins.
1 888 . Hi I lerød , Hors ens r Kors ør,

samt Rudkøbing.
1893. Sarutlige øvrig6 købsteder.
1pol. Samtll-ge amtera landdistrLkter.
Antallet af fotografer I Danmark opgivec ne8et foråkelligt, selv

af de kyndigste. Men ca: 186o og århundredet ud kan man nogenlun-
de regne med, at der af selvstændLge fotografer ver onkring 8o-
1oo i Københevn, fra 'l-2o f ds størate andr6 købstæder, fra l-4
i de øvri6e.
Nogen ophavsretllig beskytt€lse af sine optag€lser hevd6 dcn dan-
6k€ fotograf lkke far 1ov oE eftergørc1s6 af fotografLer m.n. af
24 narts 1865. Heri b6Bt€mm€6, at ener€t for 5 år kan fås ved ind-
sendelss af et ekaeuplar af fotografLet til Lndønrlgsmlnlatcriet,
aant stempling af samtlige aftryk ned trenebere t tiget n plus enoretg
hav€reng navn.
Ifø1ge bek€ndgørelee af 8 oktober 188t, skull€ anmoLdelBe og aflc-
verLng frentidlgt Eke tl1 Kul tuaminia terlet. Først msd lov af 13
august 1911 blev enerett€n forlæng€t til 10 år, og bllledet skul-
1e Lkke l-ndsendes med anmeldelcen.
Med lov af 31 au€ars t L96I, faldt også denne bestemm€lse væk, og
enerettsn gJaldt 2J tr fra optagelaesårot. Et b€tydellgt frenskrid
men dog eærdeles dårlLgere vilkår end for tognere og andre bilden-

Rønne og Thisted.
Nyborg oE Viborg.

Middelfart, Randers. Roskilde

- .(,
b,',??a

- Y'l

,-\



de kunstnere, hvis ophavsret føret udløber 5o år efter deres
død.
Tænker vi os r at en fotograf og en jævnaldrende tegner hver har
udført et bil-lede i L955 og at de begge lever til år 2ooo, så
optrører f otografens ophavsret i år, mens t.egnerens varer til år
2o5o._ altså næsten fire gange så længen
De tidligste danske erhvervsfotografers uddannelse og øvrLge

baggrund var højst forskellig. Ifølge egne oplysninger har 4fi
givet sig af med portrætmaleri eller l-ignettq., L4fi har lært trlå-
Iernåndværket, Sft bogbinderi , 4% farmaci, 3% har været barberer,
guldsmede, købmænd, litografer, manufakturhandlere, t€legrafis-
t"r, ingeniører eller urmagerG. Og endelig zfi har forsøgt sig som

boghandler, dentlst , glarmester, landmand, lærer eller snedker t

og L% har prøvet alle muLige andre erhverv fra at have fabrike-
ret knaLdhætter til at lave konditorkag€ro
Alle veje kunne føre ti1 fotografLen.
Med hjertelig tak for tilladelse til-, åt gengive dette manuskrift.

F. B.

Fotografisk atelier fra tiden omkring 18Jo.

I Tyskland, England og Arnerika havde man specielle arkitektfl-r-
maer, der udelukkende bygBode fotografiske at€lierr med alt hvad
der hertil hørte af nørkekammerr rum ti1 opbevaring af kemikaller'
og lkke mindst de store L mange tilfælde luksuøse atelierrum' trvor
selve den fotograflske optagelso fandt stod.
I Tyskland kunne man få. bygget 'rnøgl€færdi8e" atell-er eom var op-
pe L en pris der i dag ville svare tI1 langt over 1 milllon kroner.

I
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Habarot,
Det blev et fornøjeligt og inte!.essant rtræft'på
den bedre kendt som Hadsund Egnsmuseum, under Hr.
kyndige Iede 1se.
Som det vil fremgå af det lokale avisudklip, var
re sensationer der dukkede op på dette mød€.
Det faldt dog visse udtalelser gom nok var værd, at bcmærke. Men
for ikke, at ødelægge sporene, må det forblive en hemrnellghåd, tll
der er mere realitet bag.
fresværre viste det sig at sporet til ot af M.P. panoramakameraer

der ført6 til Odenae, var 6t falsurn.
Men der f{ndes eå vagtige Lndicer, soln ta16r for, at dot faktisk
er i Odense. Spørgsmålet 6r b1ot, hvor?
Vi agter nur at rrgnavoi os lgennem trvad D6t KongctLg€ Biblio-

tek måtte have af oplysninger på uKul-P€terr', 8åledcs, at d€nns
følgeton kan fortsæt t€.
Det er med stor glæde, at vore medicrnmer følger dcnne aag gå in-

tenst. Således har vi fra Hr. Arne Jørgencen. Odense, nrodtaget
et nummer af foto t idlrkrifte t Focus fra 1945, hvor M.P. b€skrl-
ver sl-t rrHabarot rr kamera. H€r genglvet i sin helhed.
Tak til Hr. Arne Jørgensen.
Det er jo stadlg en gåde for os, hvad rHabarot" betyder.
Der udloves en gIædelig overraskelge til den M/K aom kan løse 6å-
de n.
Skriv tiL redaktionen og koE med en definltion på hvad bogctever-
ne kan b6tyd6.

Som tidl-igore omtalt var Martlnug Petersen en nangeaidet person
og at han også var en spøgofuld herre frcngår af følgonde hl.sto-
rle om en fotografering:

'rKul-Peterri var bl€vet engageret ttl en fotografiak optagelse
af lo personer, vod en given lejlighcd.
En for ntidenr pinlig situetion nråtte på 6n €ller anden måde
overvlnde s .
Dn af de opstillede damer var gravl.d, møn Lkke gift med sin

ved at beskærer bille

var detr åt få fjerne
, åt fjerne den anime

fin ramme r og står ti

Rosendal-sgår-
Egon Larsens

det ikke de sto-

de t i brys thø J-

t en beruset p€r-
rede herre r oB BØ-

I skue i adskil-

kifte den gamle

billede?
herre o

part ner .
I)en kl ar ed e It Kul -Pe t e r tl

de.
Betydeligt vanskeligere
s on. f)e t bl ev nødvend igt
re en ny optagelse.
Billede t blev leveret i
1 ige år.
På et tidspunkt går det i a'rvr og man vil uds
ramme med en flY. I

I{vacl f inder man på bagsiden af de t off icielle
Såmænd det først tagne, det med den animerede

En værdig repræsentant for det nordjyske luneo F.B. l*



Hadsund-fotogref, der
er forud for sin tid,
genstand for interesse

HADSUND: Fotogra-
fmester M. Petersen - i
Hadsund bedre kendt som
>Kul-Peter" og hans
ganske specielle, tildels
hjemmebyggede kame-
raer, var i centrum på et
møde på Hadsund Egns-
museum på Rosendal-
gaarden, der havde delta-
gelse af en repræsentant
for Dansk Fotohistorisk
Selskab, Flemming Be-
rendt, kustode Egon Lar-
sen og kass€rer Oluf
Schou fra museumsfore-
ningen samt tidligere
papirhandler Niels Ref-
strup Christensen og
snedkermester Trygve
Høppner, der har kendt
fotografmesteren.

Flemming Berendt forkla-
rede om de special-kameraer
fra "Kul-Peter<.8 hånd, -man

har kendskab tifEDet gcelder
først og fremmeetet Habarot-
kamera, der fungerer som
moderne motordrevne kame-
raer, men som har en gammel
grammofonfjeder som ener-
gikilde. Det gælder det store
portræt-pladekamera, som
findes på museet, og det gæl-
der et meget specielt panora-
ma-kamera, der kun kendes
af omtale. Ejeren, en oden-
seaner, ønsker ikke at vise det
frem. Der kendes adskillige
billeder, som er optaget med
panoramakamera, der kunne
fotografere over en vinkel på
180 grader. Desuden har man
kendskab til nok et automat-
kamera, der findes i Aalborg.

Flemming Berendt slog
fast, at fotografmester Peter-
sen ver "en pudsig mand, der
var forud for sin tidn. Han
ændrede of tc på fabriks-
fremstillede kameraer og fik
helt usædvanlige resultater.
TiI fremstilling af delene til
sine kameraer anvendte han
en smuk, ligeledes hjemmela-
vet drejebænk, der i dag fin-
des_ på oRosendalsgaardeno.

-Han var vel ikke noget
geni, men han varfuld af gode
indfald, sagde Flemming Be-
rendt, der om det storeplade-
portrætkamera på museet
sagde, at det tydeligt er om-
bygget af Petcrsen. Besyn-
derligt nok er alle fabriks-
mærker flernel

-Som'om Petersen efter-
hånden har overbevist sig
selv om, at han egenhændigt
har fremstillet kameraet
sagde Flemming Berendl
Han påpegede, at objektivet
er fra århundredets begyn-

delse - helt præcis fra 19(X -
og at det dengang kostede 3fi1
kr., hvilket var en meget stor
sum penge.

Det beskæftigedc sekkabet
på mueeet en del, hvad der
blev af uKul-Peteres øvrige
apparater og hans omfatten-
de udst5n. Man ved, at det
blev solgt på en auktion på

Hotel Hadsund efter hans
død, men derefter har man
intet kendskab til deL

-Det ville være pragtfuldt,
om vi kunne få henvendelser
fra follq der har kendskab til
" 
Kul-Peter n s apparater, eller

som måske endda har et af
dem, sagde Flemming Be-
rendl Han understregede, at

man meget gerne vil låne ap-
paraterne, så de kan blive
måIt igennem og registreret,
men at de selvsagt forbliver
ejerens ejendom - med min-
dre da, at vedkommende øn-
sker at give dem til museet,
hvor kustode Egon Larren er i
færd med at bygge s"qli.nger
om Hadsund-fotografen op.

På mødet fortalte de lokale
Flemming Berendt orn deres
kendskab til "Kul-Petera.Refstrup Christensen var
hans genbo, og fotograf-tu-
sindkunstneren reparerede
de kameraer, som uPap5rmso
fik ind. Trygve lfuppner kom
som ganske ung hos "Kul-
Peter,,, og hen.husker, at fo-
tografen på Torvet i Hadsund
gjorde brug af det meget spe-
cielle panorama-kamera.

En af vore læsere, Hr.M. Peters€rrr Hadsund.
skriver til os:

I deres ærede blad findes en gang imellem meddelser om nyheder
inden for fotografien, sål-edes en artikel om Robot, der nu og-
så fremstilles som et specialkamera.
Den almindelige Robot er sikkert et godt apparat, det er jo halv-
automatisk, men med en billedst6rrelser der kun er 24x24 mm r ag
vil man nØjes med forstØrrelser på hØjest 5x liniært, hvilket er
maksimum, når billedet skal være tilstrækkeligt skarptr €r det
sikkert tilstrækkeligt for mange.
Da hverken Robot eller Leica (der også fremstilles med motot) r
efter mln menj-ng er et ideelt filmsformat, foruden deres lidenhed
har de i mange tilfælde for }ille bllledvinkel, har jeg i de sid-
ste par år arbejdet med et kamera, der først fremmest skulle væ-
re egnet for pressefotografen og krlminalpolitiet.
Sidstnævnte anvender billedstØrrelsen 18x24 cm r og for at få bil-
lederne tilstrækkeligt skarpe, må man nØjes med en forsLØrrelse
på 4x liniært. Dette har ført til, at jeg har fremstillet et kame.
ra med det praktiske navn: HABAROT. StØrrelsen er 6I/2xLL film.
I]-12L/2'L4L/2 cm. Vægt 2 kg, altså omtrnt det sanrme som en Con-
taflex.
Det fØrste eksemplar tager 2o billeder, 44x64 mm på en film. Det
andet' som snart er færdigt, der mangler kun objektiv med en Ra-
pidlukker, er beregnet til 18 optagelser, 5ox55 mm.
Apparatet kan selføLgelig også laves til 16 opt. , 4L/2x6, på en
6x9 film med tilsvarende vægt og volumenformindskelse af kamera-
et.
Habarot tager enkelte billeder som ethvert alm. kamera. Desuden
tager den billede, hver gang man trykker på udlØseren eller tråd-
udlØseren, altså halvautomat:-sk.
Og til slut helautomatisk med 3 eller 5 opt. pr. sekund. Det nye
tager 2-4-6 opt. pr. sekund.

Jeg vedlægger et billede af et aggregat, der gør et almindligt
kamera (Rigona) tif et halvautomatlsk kamera med en optagelse
hver gang, der trykkes på ud1Øseren.
3 a 4 pr. sekund. SelfØlgelig uden fjedermotor.
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Hvad er fotomekanisk Museum? fnterview med Arne Reimann.

D.F.S s medlemmer vil nok gerne høre
nærmef,€ r om dine planer, hvad er grund-
t anken ?

A.R: som det vel er alle bekendt var ka-
merakonstruktion indtil' for ganske
få år siden, og da speclelt t årene
L95o e L97o og selvfølgelig i ældre
tid, kendetegnet ved sine fine meka-
nik og håndværksmæssige udfønelse.
Dette synes Jeg er værd at bevare t
og er vel hovedsynsPunktet i min
samlerglæde.

lfrntn

ffiPhunixh

ffiunwrn

F.B:

A.R:

F.B:

A.R:

F.B:

A.R:

F.B:

A.R:

Mener du det er en tidsalder som uigenkaldeligt er forbi?

Ja, så absolut, den ti.dsalder er pas6, man har simpelt hend
ikke råa til det mere, vi går, €ll-er rettere er inde i en
udvikling, hvor det hedder Chipsr elektronik og printplader.
Smart, nemt elegant og effektivt, men uden sjæl i den gamle
fors tand.

Jeg har forstået, at du er indstillet på;at fraskrive dig din
samling, til fordel for et museum, hvad har du tænkt dig
omkring sikringen af en sådan samling?.

Jeg har været i forbindeLse med en Advokatr som udtaler at
man kan sikre en samling på flere forskellige måder.
Om dette er der ingen stilling taget endnu.
Men hvis man forærer samlingen en tingr €f det klart, dt
den må være sikret mod personlig gevinst, på et stenere tLds-
punkt.

Det egentlige projekt, hvordan forestiller du dtg det?

Man må nok satse på et hus af en vis størrelse, centralt
belJ-ggende og med lokaler for flere forskellige aktivite-
ter. Primært må det være gamle fotografiapparaterr men sat
f rem på en sådan måde , og med de t formåL at tingene skal- v8-
re levende og nærværende. Måske i s til- med det man 8ør i
Brede. Sådanne udstillinger kunne suppleres med fotografl-ud-
stillinger, fremvisning af gamle film og lignende.
Et værksted ti-l reparation af de gamle ting, kort sagt et
FOTO-HUS.

Dette her lyder som 1 million kroner, I krlsetider, hvor
vil du finde dem?

Jeg har været i kontakt med sdskill-ige fotoimportører og
andre indenfor brancen, de har vist stor interesse for så-
gen. Jeg har forel-agt dem, åt jeg kunne tænke mig forevis-
ningsrum for deres produkter) altså en slags repræsentation
af fotobrancen. Københavns Kommunes Magistrat, har også v&-
ret meget imødekornmendef man kan vel sige, dt det hele verl-
ter på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.



F. B

A.R

F.B

A.R

F.B

Det lyder spændende, her i København har vi jo intet fo-
t omus erlm.
Hvorclan ser du D.F. S. komme ind i dette btllede?, på hvil-
plan kunne du tænke dig selskabet kunne være behjælpelig?

Jeg søger faktisk forskell,ige former for ekspertise inden-
for fotografiens områder, man føler vel, 4t der er mange
ting som man ikke magter el-ler har forstand på. Derfor be*
der jeg do af selskabets medlemmer der måtte være interes-
seret, at give sig til kende. f)€ skal være velkomll€r

Du er ikke bange for , dt man vil smile lidt af dine planer?.

Jo, Jo, den risiko må Jeg løber oB er beredt dertilr men
tænker vi eft€rr findes der adskillige ekspempler på at
utraditioneller ideer er blevet til virkelighed.

Held og lykke.

Førsteblibtotekar Bisrn Ochsner, har ogaå givet lin mening tll
kende i forbindelse ned et fotomugøun i Køb€nhavn.
Foto og Smalflltrr februar 198o:

n f de soncate år er der opstået en SruPpe af seriøle garn-

lere ornkring Torben Lind, Jyderup og hans fotograflske gel-
gkab.
vor størate aamler af fotografiaPparat€r er Sl'gfred Løvstad
i Herning.
Af lnstLtutloner, der samler fotos ud fra derec fotografLa-
ke kvalitet r kan foruden Det Kongelig€ Bibliotek' n€svne g Kunst-
lndustrlmur€etr dor har yd€t en baundringsværdlg lndsats' son
udstiller af dansk og udenlandsk fotogrefi.
Danmark er dct €n€ste nordiske landr der ikke har et fotomu-
aeum.
Ganske vlst har D€t Kongelige Bibliot€k en neget stor og ro-
præsentallv samling af dansk og udanlendsk fotografir fra TaI-
bot tll Viggo Rivad, Tuø Lutken og Kraas Clementt men bl"blio-
teket mangler udE til lingspladr.

Et dansk fotonuseum med permanent udstiltlng af dansk og uden
landsk fotografi ' samt v€kslende udttillinger og on studiesam-
ling vl-lle betyde megot for både professionelle og amatør€r og
samtl-dig være 6ndnu en turistatraktion fof, landet.
Lad os håber at muaeet er oprattet inden Foto og Smalfilrna
næste Jubilæun".

Bt udsnit af Arne Reimanns samling.
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Lyngby Hovedgade 5-7 , Iige ved kir-
kemuren på hjØrnet af Lyngby Hoved-
gade og Østergade, nu Kjrkestræde,
mod Stades Kroq. Her startede bI.a.
urmaqer Krogh sin kendte guldsmede-
forretnirg, der senere flyttede ti1
Hovedgaden nr. 50. Billedet er fra
I9L5. I huset, der er bygget i for-
længelse af hjØrneejendommen, havde
den kendte bagermester Hamann sit
bageri. Baqermesteren blev berØmt
viden offi, da han, som en af de før-
ste i Europa, f ik indrett-et elektrisk
belysning i sin virksomhed.
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Fra, det nu furnurt"drt"e
KGS. LYI.{GBY
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I,'otoirand'l er .Tørflen lvl. Gregersen, ffi€dlem af Dansk Fobohistorisk
Selskab, kendt s()m sf.orsanrler af fotografier der skildrer Lyngby
igennem tiderne, ['re].t tilbage fra fotogarfiens barndonr, har net*
op udgivet, en bog omdet forsvundne Lyngby

Det er med g1æde. at D*F.S. hermed Kan præsenterer et af si.ne
medlemmer.
Mere end nofiet andet er det de sidste menneskealdres brng af foto*
6råfiet. som har revolutloneret vort kund skabs niveau.
Fotograferingsteknik, film, tv - aI.t dette har forårsaget en bil-
ledekspl.osionr som nrr ophæver afstanden tll en fiern og fcrrhen
ut i lgæn,qe 1i g vi rke 1i 4hed for os a.l I e.
Jørgen Ll. Gregersen har i.gennem et langt liv selv optagel og I'iI-
lige lndsamlet en række ktrlturhistorisk værdifrrlde fotogarfier fra
det nu forsvlindne Kon8ens l,yngby, som i slrrtnin8en af forrige år-
hundrede i en salrtidig vejwlser blev betegnet som I'en landsbv med
K.jøbstadstrang". Og landsbyen havde ganske rlgti€t vol(sevark,



' Goncealed
With the New Time

r FOTOMAGASINET

- Vf BYTTER GERNE -

men sælger også nu og da
ud af vore mange ældre
KAMERAER.

Vi viser også gerne
samlingen frem.

FOTOMAGASINET

Hovedgaden 47, Kgs . Lyngby.
o2 88 35 76
v/ J ørgen Gregersen.

Uest Camerå,
and lnstnntnneous Shutter.
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Ved århundred skl ft e t boede d€r i Lyngby-Tårbæk kommune ca. 7.ooo
mennesk€r, et antal, som i dag er vokset til mer€ end 5o.ooo ind-
byggere. Iln stor og hurtig udvikling som bl.a. har bevirk€t, at
mange før så kære bygninger og srnukke landskaber nu har rnåttet for-
svinde.
Det er denne lille bogs henaigt at kunne være medvirkende til at
bevare mindet om de mange lokaliteter, som ikke længere findes i
Kongens Lyngby. Billeder - mere end tusinde ord.
Bogen er udsendt af Strandbergs forlag.
Prisen er Kr. 54.5o. Fås hoe J.M. Gregersen. Lyngby Hovedgade 4J,
Telefon o2 88 36 16, øLIer nærmost€ boghandler.

Dengang i Odense

lvtin barndoms by i ord og billeder.
Af Kylle Topp.

r årene omkrlng 7912 oe fromefter gik en ivrig fotoanatør rundt
I Odense by og optog nogle fantastiske farvebilleder med en teknLk-
der kom på narkedet i Paris L L9o7. (auto crome)
Denne fotoamatør var daværende Dlrektør for Odens e-bJ-ograferne Ug-
len og Kosmorama.
Sådanne optageleer fra f)anmark har aldrig tidligere været trykt l-
farver.
Disse billeder kan nu beundres i en for nyllg udkonmen bogr der in-
deholder 30 fårvebilleder i størrela€n 15x22 cm, og er sanrnen med
4o sort-hvide billeder ned til at gøre erindrLngsbogen endnu me-
re Levende og Bpændende.
Riografdirektørens datter, Kylle Topp, der he? debuterar L en alder
af 77 tr, sklldrer livet i odense L årene fra 19o4 til 192o.
llun skildrer på en levend€, ligefrem og uhøJtideli€ nåde sl-n barn-
dom i. årene op ti1 1P2o.

Dette må sLges at være en bog, man ikke kan komne udenom, hvLs man
har den nlndste lnteresse for billder fra gaml€ dage.

Bogen koster Kr. 145.oo. Og kan bestl-1les hoa boshandleren.
Odense Universi tet sforlas
PJentedamsgade 36
5ooo Odense C.
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FOTOH TSTOR f SK {,TDST TI'Lf NG P Å TEKNISK I"IUSEUI\'I f APRIL L982 '

l4an var eniSe om følgende hovedsynspumkt er : I-idstl1Ltngen placerea

i lokåLet for skiftenaå på afdelingen Nordre llavnevej , og ^l 
halvde-

len af dette - formentlig don inderste ' som udgør ca' 2oo m- - vllle
vær'e rigeligt stort ti1 forrnålet. Museets Planch€ - og montresystem

anvendes'hvordetovertroved€termuligtoSmonteresogmalesafnu*
seets faste folk. D.F.S. kommer med forslag til antal montre og stande'
hvis Benstande - om rnull8t - udvælges blandt museeta egen sarnling'
Dog skal mange Senstande låneg rundt onkring ffa andre museer og pri-

vatpersoner. Dette forsikres L hele udstillingsperioden af Teknlsk Mu-

seum. Hvor det overhovedet er rnuligt skal der lægges vægt på dansk fo-

tohLstorle (Ne]-Ierødr Norka, K.z. Merkur etc') Intan var enige om' at det

nok var for besværligt at vise film, hvorimod man godt kunn€ forestil-
1-e sig en e1ler rrerå små automatiske lysbilledserier' Måske kunne der

lavesetmørktrum'derskull€lllustrereprincippetietCameraob-
scura, og måske kunne man i samarbejde m€d Tl-voli og Pol-arold etablere
et gammelt årb€Jdende fotoatelle.
ordet postkot""r"ot"t Lle',, nævnt (fra rnuseets samlinger' )

Med hensyn t1l, fotostater på udstillinge n ' 2o-2J blev foreslået -
fandt man, at atet vi1le væle en god ida at pr4te og knytte foto og

teknik sammen. sådan at fotografierne viser eks€mpLef på dåtld€ns tek-
iit (n..t.: o.s.s. ' Ø.K., o.i.) eller alternatl-vt vl-ste storo hlsto-
riske begivenheder. Det blev eftalt at: Teknisk Museum fremstiller
plakat ( i to rarl er ) .
Dansk Fotohistorisk åelskab optrænger plance og uddeler brochure fra
klosken til særligt lnteresserede.

møcle den 6/Lo*1981-.
K.o.Il. Jørgensen. Poul E. Petersen'
An Trier Mørch samt Niels Resdahl Jensen.
clen L9/11-81.
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Referat, af
De I tagere :

Fra D. F. S. A.T.lul.
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"orjå'ånat 
for DanskFotohistoriskSelskabsmedlemmer'

bliver Tysklanctr " Kameraets gamle høiborg. Flere rnuligheder er url-

der overvejelse.

Men t øv .ikke , SPAR PENGB OP , gå med årri-ser, t,øm skraldebøtten, Puds

have ma nge de 1 t'age r€ r

vil trringe denne rei-
vincluero f,ør hvad som helst, vi skulle

clet får prisen ned. r'Obiektivsrt April

ge rne

nlrmmer

ses enestående oplewelser I billed og tekst'
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Magic of the Camera

E ller "Da Kodak f ik den viden de mangl-ede'j
af Per Ask Nielsen.

KoDAK /voller,'da 620" (lr9a) nr. A. o93 5o7 - ASG ib. nr. 3oo.

For ca. et år siden så 1eg hos en kollega i udsttllingen et ka-
mera, son pirrede ml-n nysgerrlghed - 6t KODAK kanera' der nindede
om eet eller andet. Jeg købte kameraet fornedels kr. 285.oor og eilæ
dede mi6 over en me6et v€lholdt nyerhvervelse.

Straks efter hJeEkomst kunde Jeg konatatsrer at kameraet l-kke fand-
tes i .,I(odak-Nagela JubLlæunsbog, på trods ef at det var fremstll-
let t Stuttgart, Veat-tyskland. Og dog - under 49a var navnt et ka-
nera aom ll.gnede. nen cå var optikken forkert.

Efter nogen tid at have "rumlet" med, problemet' tilskrev Jeg for-
fatt6f,6n af t'Zauber der Kameranr Dr. Helmut Nagel (søn af Dr. Au-
gust Nagel) - stifteren af Nagel-I{erke, senere 1932 Kodak Nagel Wer
ke om den gåde, det manglende kamera var.

Sldst i Februar kom forklaringen i form af et venllgt brev fra Ko-
dak - Museeta ny€ leder - Josef Pokorny.
Man havde IKKE kaneraot i samlingenr og dette faktun dcyldtesr at
produktionsstarten i 194o faldt aannen ned fabrikens onstLlling til
krigaprodukt lon. Dette nedførte at egentlig kaneraproduktion i ty-
per blev ret tllfældige. Man har eksemp€l på at et speclclt kamera
frenkon L ca. 1oo forsk. rrdførelserr hvad lukk€r og optik angår?

f krigsårene blov fabrikken bonbet af de allierede flere gange,
for til sldst i 19\3-44 at blLve næaten udslettet. Det er forkla-
ringen på at det har været et koLogcalt arbeJdc i dst hela tagot,
at kunne rekonstfuere don store Kodak-Nagel eamllngr sont netop har
været udstll1et l- Miinchen.

Direktør Josef Pokorny nævner l. sit svarbrev d6n store t ntetegs6
og hjælp, som fabrikken har modtaget fra amatørsamlerc hele verden
over.
Hvorom altlng er , så er ovennævnte da p1udse1i6 en rarit€t. Jeg hå
ber hermed at have givet KoDAK-samlerne et ttp om at være opmærk-
som på modeller fra omkring krigsudbruddet t 1939. ForeløbLg har Ko
dak Museet et foto aom d6t her viate.
Iøvrtgt var Vollenda 6Zo 3 generation i 6x5 fra Stuttgart.- Det star
tede i 1938 i,føLee en Bach og Kirk rundskrLvelso fra MaJ: (se fodn.

KODAK SUPREMA. Den stadig stigende lnterssse for formatet 6x6 crr ha
nedført. at Kodak nu fr€mkottmer med en nyhed, SUPREMA. Dette kamera
6r fremstillet af det bedst nrulige matorl-ale, overtrukket med egte-
læder og med forkromede metaldele. Kameraet optagsr 12 billeder på
rulle filnr 6x9 cm, og er udstyret m€d alle tænkelige finessor: Ud-
vendLg udløser, kobl€t filntransport ( dobbel t eksponering urnulig),
filmtæller, optisk døger. dybdekarpheds skå 1a, Conpur Rapid lukker
fra L-7./4oo sek, og lndbygget solvudløser. opttk X€nar f:3,5.
Prleen kr. 3oo. oo.

Fodnote !
Bach og Kirk var €n meget velrenornmeret de t al.1fotoforre tnLng beli€-
gend6 Vimmelskaftet J8, København N. Forløberen for den senere Kirk
fotokoncern. (auotz. t'liillers ef tf ) .
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Mr. Per Ask Nlelsen
Bredgade 13-15

DK-74OO Herning
Dånemark

February 19, 1981

Dear Mr. Nielsen,

Your letter of 2 February to Mr. Nagel, who retired end of 1979
has been referred to me.

As I was involved in the production of the book ,'Zauber der
Kamera" I feel- f can at least glve you explanations to your
questions.

The lack of a picture in the register of cameras has two reasons.
First, we do not have the "Vollenda 52o" No 49a in our collection.
Secondly, and this is the better reason, in the perlod in question
cameras were offered wj-th a great variety of shutter,/lens combl-
nations and sometimes even formats. r have seen examples where a
special type of camera was available in more than hundred different
combinations of lenses, shutters and formats. Kodak has stopped
camera production in 194A/41. So, it is very likely that some
cameras were assembled with parts still available. This may be
the reason why you've got a Vollenda 52O camera with a f:3,5/75ttm
eventhough it was offered in the catalogue with the fz4,S/75
Anastigmat lens only.

The great number of variations applies to many of the pre-war
Nagel and Kodak cameras. When registering the cameras we had to
decide if we better had to give a special camera a full register
number or if it should be considered as a variation and had to
bear a sub-number (e.9. 49a). As far as dealer catalogues were
avallable we used those as a guidline. One of the most prominent
examples where a variation of a camera is not illustrated in the
register is the Pupirle camera with lhe reflex finder attachment
(Register No 17).

-2-
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Kodak Vollena 62a.

Ilrevet f'ra .Iosef I'okorny.
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IsBo@ plo
F.. Berendt.

f året 1878, bestemte en ung mand sig til at foretage
rierejse til den sydamerikanske ø Santa Domingo.
Han havde lyet til at fastholde de indtryk han måtte
en sådan rejse.
Men på dette tidspunkt af fotografiens historLe, var det at
tage bi l-leder r €rl kompliceret procest . Og ikke nok med det r det
var også meget dyrt o

Men denne unge mand, hvis navn var George Estmann, var en 116-
get sparsommelig herre. Uddannet som bankmand kendte han nok
pengenes værdL.
Hatt gik ud og købte sig et komplet fotoudstyr. På den tid be-
stod dette af et stort kamera, et robust statLvr samt et kom-
plet telt med tilhørende kemikalierp.
I de våde pladera ttd, måtte man Jo først gøre glaspladen lys-
føLsom t teltet og da siden, tage sLt billeder Lnden denne var
blevet tørr oB mLstet sLn lysføLsomh€d.
Var man ikke hurtig nok, måtte det hele gørea oE.
Netop dette kompll,cerede arbeJde betagede George
grad at han hurttgt blev aldeles grebet af denne
by, kaldet fotografien.
England, var et af de lande hvor udviklLngen gik
nange epokegørende nyheder kom herfra.
f de følgende år, begyndte den besværlige teknik
plader, at blive trængt i baggrundenr til fordel
findelse, de tørte plader.
f Europa og Amerika dukkede adskillige firmaer oPr oom frem-
stLllede disse plader.
Tørre plader, var hurtigt blevet populære blandt amatøtet.
1878, var 5o år efter at J. Nlepce havde foretaget historiens
første fotografLske optagelse.
L87 5, begyndte George Estmann, at fremstille tørp!.ader.
Kemikal-ierne man brugte til dLsse pLader var langfra noget s€rr-
sationelt. Man læste en opskrLft i et fototidsskriftr ændrede
måske lidt på den, her og der, man var slet Lkke klar over hvil-
ken betydning de keml-ske forml-er kunne have på et produkts 6g€rl-
skab€r o

Han eksperimenterede med mange forskellige gelatineopløsningert
og da hans tanke var, åt man måtte fremstllle dLsse plader, for
at f a en lav pris , upå samlebånd t'.
f L879, tog han patent på sin emulsions-coatningsmaskir!€.
f April L88o, flyttede George Estmann ind i Bn bygningr belig-
gende på State Street i Rochestero
Her opsttLlede han kar, bade og transportbånd, således at man
blev i stand til at fremstLl-l-e plader, hurtl-gere og billLger€ r

end konkurrenterne.

en fe-

få under

Estmann i den
form for ny hob-

hurtLgst, og

med de våde
for en ny oP-
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Det skulle hurtlgt vLae sig at held€t var ned han.
George Estmann, havde lndtll nu beholdt sLt arbeJde L den bank
hvor han var ansat.
Dette gJorde det muligt for ham, at lægge pengo til sid6 for yd€r-
1lg lnvestering, L hans aolvstæadige fabrlk, dsr nu i 1881, begynd-
te-, at få noget og beatLlle

Han tog sin afsked fra banken og begyndto udelukkendep at hel-
lLge sig sin tørpladofabrlk.
Hvllkct hurtigt ekulle vise slg, at være den rlgtlge beslutning.
Arnerika, nodtog på denne tid, enorme nængder af emigrantarr Eottr
gjorder at der var rl-ge1i6 ned arb€jdskraft, og ikke mindatr bl-l-
1iB arbe jdskraft.
I løbet af 6 nåneder var der en produktion så stor, at man kun-
ne opbygge lagre.
En af hans store leverandørcr rrAthony3( fik lcvoret fest af-
talte mængd€r. Men pludelig opdagede nan, at pladera€ tabte de-
res lysfølsomhed efter nogen tid6 lagrLng.
Hvad der var sket kemisk forblsv en gåde. Men dot lykkedea Geor-
ge Estmann at få fat i en ny opskrift og anart kunn€ produktL-
onen Lgen konme i gang.
Vi når nu frem ttl året 1884, Georg Estmann ornatrukturor.r sit
firma og danner et nyt, som får navnet Eastmann Dry Plate and
f1].m Compagny.
Nu begynder man, at spckulere på og frenstille flLn af €t let
og smldlgt naterl-ale, man vilLe da gyde emuleioren på d€tte na-
terLale, som dereftGr blev rullet på en apole.
Denne lde var man klar over. ville indebætr€ en revolutlon lnden-
for brancen. Man elap for tunge og uhåndterllge glasplader.
Allerde her fra b€gyndelscn, ser man tydoligt, at d€t der 1å Gcor-
ge Estmann på sinde, var masr€fabrLkatlon, enkelth€d oB et pris-
bilLigt produkt.
Noget for hvermand.
Sammen m€d en kamerakona trukt ør. ved navn Uilllam H. l{alker fren-
stl"11ed6 man Gn rull6filnskasetto 6om paaaedc tt1 d€ fleste appa-
rater på den tid.
De førate film, man fr€nstillede var langt fra t i lfredE tlllende
man kunn€ se atrLber på fl1nen fra papLrets bagrl-d€.
Endellg lykkedeE det, at nå frem t11 et tilfr€d!stlllende relul-
tat, ?rvor snidLghed, lyefølaonhed og styrk€ var så gode, at man
turde gå i gang med 6n større produktS.on.
Det nye materiåle blev kendt under navnet AnerLcan fllm.
Nu er vi nået frem ti1 året 188J, fem år efter atarten ef flrnaet.
George Estmann, brød ein kontrakt ned Anthonya og etablerede sit
eget handelshug, og horefter stod han udelukkendc selv for salget,
både t Europa, vla et konto? i London, og I Anrerika.
Desværre ville mange fotografer ikke akceptercr hang film, og
d€t kneb med afsætningen i de følgende år.
D€rfor måtte man prsve, at dyrke andre veJe. Man begyndtc, at
fremstille fotopapir.
Dette havde fotograferne hldtil selv gjort, m€n det var neget be-
sværligt.
Derfor konstruerede George Estmann og hans nedhJælper Walker, en
maskine der var i stand til, at fremstille fotopapir og kopLerl-ngal
papLr, betydeligt bi11i6ere end det der hidtil havd€ været på mar-
kedet. Med denne maskine blev man i stand til næstan I at halvve-
re pri sen.



Så1edes blev d€tte en solid forr€tning for George Estmann, hvil-
ket på et senere tidspunkt ekulle vise sig, at få batydning.
Men samtidig havde man et andet problem, at alås Eed, det kneb
med gode stabile emulsLoner, nogl€ af hans konkurrenter fren-
stlllede betydeligt fl-nere produkter.
Således blev man klar over, at kenien, var et område der va!
forsømt, og noget måtte gøres.
Georg Estmann, anaatte en kemiker y€d nevn Henry M. Reichenbachs.
Reichenbachs fik snart styr på elendigheden, nen salget faldt og
der var efterhånden komnet mange konkurrenter, bvis produkter bå-
de var gode og billige.
I1887, var man således ude I cn krise, Bom man kun overvandt tak-
ket vær€ det nye produkt, Fotopaplr, som skulle vige al.g, at væro
en guldgrube.
En af d€ ting Georg Dstmann, var en m€stsr 1., var at få udtaget
patent på sine opfl-ndelser, eller produkt ioname toder, samt at kø-
be ellerfranarre godtrogne opfl.ndere deres ting, formålet var her
at kunne blive ene på markedet.
I en samtale med Norka llansen I L973 fik Jeg et slående indblik
i Goorg€ Eastmanns arbe jdsmetod€r.
Norka Hansen h.avde væfet i Anerika og bl .a. besøgt George Eactmann,
denne var meget inter€sserot 1 no91o. af Norka Han.6ns opfl-ndelser.
Lånte den en tl-d, sendte dem tilbåge tll N.H. og beklegedc, at det
ikke havd€ han6 LatereEsø.
Kort ttd efter aå Nofka Hansen, sin€ opfindelser Earkedaført af
George Eastmans firma.
Disae tider var præg€t af det, man kunne kalde nhard bulsnesgrr.
Sent på året 188J, var man kommet i en situation vor del€ af pro-
dukttonen Lkke var så indbringende gorn nan kunne ønske.
Da således stor€ dele af fagfotografcrno avLgtede, oprtod der en
sltuatlon, der, sorn det genere skulle vise Eig blov et vcndopunkt,
ikke bare for George Eastmanns Ilv nen også i fotografiets hL3to-
r1€.
Man valgte, at såtse på den store almene befolknings behov for at
fastholde mindorne.
Htdtil havde fotograferl-ng, været forb€holdt de få, de velhaven-
de.
Men Georg Eastmann, havde rulLefilnen, dst han øJn€d€, var nulig-
hed€n for, at frem6tiLL€ et billigt fo tografi apparat , en rrKUK KAS-
SEtt.

f Juni 188f, begyndte han, at arbejde på og fremstille et kamera
som skulle være nemt, at bruge, handigt og aamtidigt billigt.
Kameraet, d€r kom ud af denn€ tank€, ver 6n lille enkel kas6e
L6rJ cm Lang 9t5 cn høJ og 8r3 cm bred.
D€nne kåsåe, som blev 6n succe6, ikke på grund af ain lave prLe,
ej hel1er på oe lette filn, men på den omstændighcd, at G6org€
Eastmann Loved€ sine køberc, at d€ skulle glippo for enhver be-
sværlighed ved, at fotografore.
Man skulle kun korrcentrerer slg om, at fotografere.

f,.thod rod lpprrrtu. for Coati0g Plrtca for uar i!
Pboto3rrphy

t{o. 226,5()3, prtrnt.d Aprit t3. ttto,
Egl L

L I nrrnlo,

4,, IÅt^^
,1 B $.u4

u<
Denne tegninq af Eastmans emulsions-coatnings
iulote oatentånsøonindan
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Den 4 september f88B blev
the KodakT patenteret un-
der Nr: 388.85o samt beteg-
nelsen serie 313.
Omkostningerne ved fremstll-

lingen af kameraet blev:
Iinse 1. o5
kasse l. oo

RNX lukker 3. Io
taske 5o

fi In 65

ialt: $ 6.35

Linse: Periscopic, Focal
Iængder 57 mm, f/9
Lukker: horisontalt roterende
cylinder.
Søger: ingen
Kasse af t,ræ, overtrukket med
marrokansk 1æder.

Katalogpris: $ 25.oo, lnbefat-
tetl fiIm, læder box, samt bæ-
rereEl.

A OIFT WORTH H VINo.

Feminine Cboms) : Oh ! isn't it lovely I I must have e Kodak !

GHE ODAK
IgIg EN,ITISE JOI'DITAL 

^ 
T,l[I NAC ADI|:EEfl8trMtrNTs.

rc have orlv Tnnrp Slxpr.r
Rtgurno. Size 3f by Sl by 6f inches. Weight 35 ouooeJ.

Irlcr IOO trpolurGr,

Erposing.

Fur,r. IxrolrAaton Funlrsnro By rHE

DnI PIÅTE t rut C0., ll0, Orfoil Strsot, lnndon. f,.

731

Ir tue ssrallegt, li*htest, and simplest
for the tcn oDerations neiccsslrv with

of all Detective Cameras-

9:[l?"'Tdf "i{ltt"-3]ff :?'#";-*}.*"".\i("Tå:,'*g,iå:=31JTilhT

o
Et$Itfif

I/,
-L_

Sctting the Shutter.

Removing the Roller Slide.

Winding more Film.

Cutting off Erporurc,

Dcvclopiag re rt oncc. Drawing off Erposcd Films.

The Kodak, i snit set ovenfra og rullefilmsystemet.



Man langserede det berømte clogan,
t'You press the buttonr we do the reat', D€ trykker på knappent
vl ordner rest€n.
og det var lige præsie det Kodak gJord€.
Man købtø et apparat, trvori d€r 3ad en fLlm, på denne film ver
der loo runde billeder. Når man havde taget sine billedor fær-
dig, afleverede man trele kaneraot hoa en Kodak forhandler, og han
tog fl1men ud og satte en ny 1.
IIeIe herligheden kogtede 1o dollars.
Det første apparat kon på markedet i 1888t og i løbet af 6t års
tid, fremstLll€de nan 7oo stk. pr. dag.
Endnu var nan ikke tllfrødc mod kvalltetenr og nan fremstllle-
de I 1889, en ny fL1ln d€r var more smidl8 og nemmere at arbeJde
med, på celluloid base.
18!1 åbnede den førsts fabrik uden for U.S.A., det var Kodak Li-
nitid. Harrorrs Works i EagLand.
Nu var der virkolig sat gang I en procecr lloE var aldelcs fantas-
tisk. I løbet af nogle få år, rteg antallet af ansatte enornt og
! L9o'7, var man oppe på ovor 5ooo på verdensplanr L 19lo 6tarte-
de Kodak 1 Danmark.
Man fremstillode i de følgende år et utal af kamcracr; lallc mu-
lig€ størr€1s€r og tL1 mange forskellige prisaro
Mon stadl-g var prilerne for høJc for almindelig€ nenncakcrr selv
om Kodak vår noget af det billlgste man kunne få.
De første apparater ko!tede 25 dollarsr dot vil omreglringsnæe-
sigt tll 1 dag, svar€ t1l ca. 7oo kr.
George Eastmann, lravde en kanerabygger L sit brød, vod navn Frank
Brownell. Han fl-k tl"l opgava r at frennstl"lle et kamera, sorn alle
havde råd til og købe.
Kamerae t kon t l- I at hedde nBrowni e rr .
Det blev præsentoret på 2o åradagen for Kodaks oprottelåc, dot
var L l92o.
Dette kamera blev for almindelLge menneaker nulighedon forr at
fotografe?€, og faetholdo sin€ mlndor' overalt hvor man havdc lyst
f Danmark blev Brownie solgt for Kr. 9.oo.

Kongellg hoffotograf Elf€lt var I forårct L9L6 på reJae I Anerika,
under dotto amerlkaophold besø8t€ han Kodakr og fø].gende kaa man

læse L hans dagbogsoptcgnelser !

Hos Kodek t N.Y. vcd Ur. Mac Dormott ftk i€g anbefålLng til sou-
chefen hoa Ettman4r Mr. Nob16r som modtog mig overordcntllg vea-
ligt 06 gav mlg afdclingchsf Mr. HLeby aon fører og vatt.
En garmel bygnlng fra 1891 or vokltot til en hc1 by mod 1en86 ga-
der, brandstatlon ned faat brandvagt r en bygning for ondannelge
af sølv til talpeteraurt aølv, hvoraf forbruget var 50.ooo unzsr
om ugen, en bygning 1oo metcr lang, for tilskæring af emulcLons-
papl,r og Lndpakning, æskefabrik ned l5oo €loktrLske motorGr og
L5.ooo lys, stempling og påtfistring af etiketterr pakkassefabrik
trykkeri af etiketter, brugsanvisninger på b store hurtigprestser t
som går dag og nat. loo piger ruller film op ved rødt lys.
En bygning med kontorer, ingeniører, kemiker€r som udelukkende
beskæf tiger slg med opf indel-ser bl. a. kodakronr €Iennemsigtige
spejle (platinglas) r r€gistrering af patenter. f den varme tld
præsteres 4o ton is om dagen til afkøling af luften t rummene t

som altl-d er absolut frisk med konstant temperatur.
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Til at gå lna I store kemiske beholdere for at reparere findes
€n dykkerdraBt .
I1891 fandtes 2 blandLngskar for celluloid til 4oo pund I' hv€rt
- nu'29 mixers a 16.ooo fund. En apisesal ttl 1'loo murd og en

do for 1.loo kvlnder. HvLr fredag ef, dsr underholdning og danr'
D€r uddoles sportaptæml'er. Kodak park som kun er €n d€l af vlrk-

"orfr.a.n, 
trar'4.ooo arbeidere af delpåKodak ialt arb€Jdend€ lo'ooo'

-pa tifuåe.veJen så ;eg åen 12 etagers høJe admLnirtratl onsbv8-
nLng tned marmorindganSr marmortrappe og korridor6rt elc8ånts 6}c-
vator€r samt kamerafairikken nred l'5oo arb€Jdefot trvor ot kamera
går gennem 5oo hænder fra begytrdelren ti1 enden'
i"*"il1""rr" som filmene rullås op på, lkærer på naakLne af en

mand med 1o6.ooo om dagen. Skruer og metaldele fra dan Eindste
til den atørste, "t"bat, droJe6r atanr6sr lakerort pudses og pol€-
re6 nest ved autonatisk virkcndc naskln€r'

Dette trar sandelig været en oplevels€, som har Siort lndtryk på

Hr. Elfelt.
Efter Brownien r/ar ført på markedetr var Kodak som den førsndo
på næsten alle områderr kommet i6cnnam sin opbygningsperlode '
Men frem igennem hele 19oo tallet fortgett€ man med' at udbyS-

ge sine aktLvi tåter.
i å".tt" LgLz-LgLs. byggede man selvstændlge forsknlngslabora-
torler hvor man udvLkl€do og pat€nterqdo nye produkt€r'
Georg Eastmannr var tlar ov-r, at kun ved åtadig freesynethed'
kunne man holde forotag'n€t lgang.
1913, Ftartede man proåuttioien af Plenfllu t11 dc profeesl-onel-
le fotografer.
1914, langseredes det
gøre notater direkte
L923 t kom man med L6
den første farvefilmt
tigt vise sig' at den
tf ucces.
Vi når nu frem til L93L'32 hvor den fantastiske sort hvid fLlmt
Verichrom kom På marked€t .
I de første år af 193o erne var man oPtaget af meg€t store fren-
gang" på filmonrådet. L932. blev 8 m/n anralfilm for amatørsr s€ndt
f,å Åarieaet og d€t blev en virkelig sensatl'on, nogle år a€nere i
1935, kom det stor€ spring' ned 16 m/m og endeli8 amåbilledfllnen'
ti4o, t ot Tri-X, dog først son planfiltn' det vll nok undr€ nogen

at aei er så længe "iaen. op igennem 194o erne kom så de kendte
Kodacolor, Ektactrromer High sp€edr den sidste kom i 1959'
L)6L, glver l(odak o3, Karusellen r til 80 dlas og d€n er stadlg
ir"enaå på markedet, selv om andr€ for øJeblikket står lige på

spring rned nye ting.
lstarnåtic, som et begreb vi alle kcnder kom t 1963-64. I dette
kameracyatem er vl- faktisk tilbage hvor vl- bcgyndtst nemli8 det
med, at fLlmen ilægges og man har blot, at trykke på knappen'
EndeLl-g når vi ften til L)5J, rwot smalfilmen bliver puttet I
en kasiette , oE L973, lydf i lrnskarnera r supor 8, Ektasound, bånd-
sDiLleren var slået ud.
Hvad de kommende år vil bringe af nyheder fra Kodak, er nok svært
at spå om, men hvig man ser på deres patentanB øgnl-nger indsnfor
de sidste'4-5 er, er dar noget som tyder på, en forn for multi-
fotograferlngr På skLve eller kvadrat via dc nye elekt?onilke
multgheder, kopiprocessen-skal 8ører nammel6. Man rnå nok belave
afg på indiørelee af de såkaldto chipa.

første Autographic kamera, hvor man kunne
på filmen, bag på kameraet under billedet.
m/m systemet for smalfilm og i L928, kom
også for L6 m/m smalfilm, det skul-le ttur-
var for l-angsofir og blev aldrig den store
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Personen {l€ orlle Eas tmann.
Som den meget velhavende han blev, lagde han ikke skiul På nog-
le af si.ne leveregler. Han udtalte engang:

" Ilvis man har en formue' må man vælge, enten samler man til
hobe, og lader andre administrerer Pen8ene efter ens dødt
eller man kan bruge dem selv. og have det rart medons man
lewer".

Og det levede han udemærket op til. Det skat dog ikke glemmes at
han brugie mange millioner dolLars på sine ansattes velfærd' i
form af billlge lån, feriehuse I sportainstltutioner forskelli8€
form€r for ve I færd.
Ilans hus i Roclttester, som nu er mugeumr havde ov€r 50 være1ser
og her i disse rum etablerede han en stor kunatsamling.
llele hans livsløb var meget planmæssigt' og tilrettelagt i gan-
ske bestemie baner, sålodes også. hans død.
I en ret høj alder blev han ramt af kræft i rygråden, og da dat
blev klart, at en helbr€delse var udelukket forb€redto han sin
bortgang. lige så planmæssigt 8om man opbygBer et firma.
Dt testamente blev skr€vet, ved hjælp af hans juridiske rådgive-
fe.
Dette testamente bl€v bevidnet af hans nærmeste den 14 marts ]-932,
i en alder af 78 år.
Uniddelbart efter dette møde, gik han afsides i sin bolig' anbra8-
te et lommetørklæde over sit hierte for ikke, at tilsmudse sin ha-
bjl., oB skød sig.
På sin seng havde han anbragt et brev hvori der bl.a. stod:

Til nine venner.
Ilit arbe.jde er udført, hvorfor vente.

G. E.
Den 14 marts L932.

Kongelig begivenhed som Colorama

'iJ=orN,r,L.Sl.,t- åf ;*sl;ffii-{ . ,T
ltr,1'i l-trF)pe t; rnel I em Iing.l-ands t,ronf øJ ger og l,ady Diana Speneer i

sommelr var et. oplagt rnativ ti 1.. et COI ,ORl\lqA. Itoc{aks fotcrgra{-, .Te-,
rrifer t-lartern b1-ev sa{; pri opgaa,'en, som hrrn løste tjI. al".1cs til*
fredshecl . I)et vo.lcll,e rlog irroblelirer med, åt finde cJen retie ri-n-
kel åt; I'ntet{r:r}l'r,re f'ra. KåT"et.en var på hele sin t.lrr fr:a St. I';lrrl sr

kal'erlralrln til Brrck.ingtiarn lralace ekskort.eret. af'erl r],tter trrai trver
s jde" Iirtn yt;i *:1, t ids'f:rir'lkt. sl{.irrl te r}.t.terne iklie brrrrleparret., Og
tre r var clr: t. ;-t I ,I . f'a r{ r.f t ryl<lr.ecie på trcl J øse ren. }rk l.;ar: hrorne I'i I m

5x7 I,r,rvpp11,:1'* i'l.i.lc€'rinq, /irand cent,rr.r-t Ternrina,l-en, Ne\r' York.
2a mete'' 7.angt. o{r, { rnet,er trø.jt, lrj-.!. lede. rir, \}'j i rarl<l<en oåT ses ;ii
352. ooo re..iserrrJe da;rl.i q.
Var cleL mon ikke en opgåve for Niels Ilesdahl .1 enFrrn. hi.:n merlt:rin*
iqer e,Tet rrclntyr'.
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Som man dog har fokuseret

gennem tiderne I P.Bo Schmidt" 1 delo

FoToHrsToRrE kan alyrkes på mange nåder. Af nogle som ial€løs san-
lermani på et ptan netl busbiletter og tænalstikæsker. Af andre gennen
studiet af de opnåede priser på fotografica ved auktioner og børser
verden rundt. Støøre perspektiver åbner s19 lxoiatlertitt, så snart man
begynder at Epørge ITVORFOR' HVORDAN, HVORNÅR o.s.v., altsammen spørgs-
må1, der stilles, hvis den væsenligste årsag til dyrkelsen af fotohi-
storie er ønsket om at VIDE lidt eller meget eller mest nuligt om det
fascinerende emne' som fotografien af igår og tialltgere udgør. så er
fotohistorie ikke længere nogen 6nstrenget interesse, den er da det
konglomeret at teori og praktik, af mekanisk opfindsomhed og sniltle
af hobby' erhverv 09 kulturhistorie, som fotografien selv er

FoKUSERING, som er ennet for denne og et par følgendle artlkler, er
et goalt eksempel på den stak ærtehalm, man går lØs på, hvis man be-
gynder at spørge HVORFOR? Man kan atlerførst spørge, hvorl ennets stør,-
relse og behantlllngsværalighedl da ligger. To væsentlige svar er, at for-
kert fokusering iføIge en statistik er den væsentligste enkeltårsag til
mislykkede fotograflske optagelser, samt at det er problemerne onkrj-ng
fokuserLngen, der har ført til frenkomsten af adskillige kameratyper:
Matskivekameraer på stativ, 6nø jeale spej treflekskameraer, toøjetle do..
måIesøgerkameraer, fix-focus-kaneraer n.f1. r stedet for blot at betfag-
te et qammelt kamera som en raritet ellef, et hanclels-/investeringsob-
jekt kan man se på konstruktørens og fabrikkens målsætntng de optiske
og mekaniske rnuligheder og begrænsninger' om det hos anatøren opfyldte
forventninger om et godt hobbyværktØJ ' on det sikrede fagfotografen
hans eksistens, om det betød noget 1 fotografiens hlstorie, om det sat-
te sig spor i forn af bedre billeder.

HVORAF be hove t ?
Nu må clet være på sin plads at få besvaret spørgsDålet: Hvorfor skal
nan overhovedet fokusere - eller stille skatPt' som det jo hetlder I
ataglig tale? Det skal man, fordli der (se flg.f) til enhver genstands-
vLdde svarer en bestemt billedviilde. order' "vl-aldte" står'her for aleti
der almindeligvis kaldles -"afstand". Fig.1. vlser, hvor billealet af en
fJerntliggende genstand. på uentlelig, dlannes ' nentlg I een bræridvLddes
afstand bag linsen. Det har små drenge altial hurtlgt funalet ud af, hår
ae måd et brændeglas skulle antænde en Papirtap, e1ler genere et men-
neske (fig.2).rig lb viser, at en genstand på mange brændvidders afstand
afbiltles en smule bag b!ændpunktet' medens fig. 1c viser' at en genstand
i dobbelt brændvid.des afstand afbildes i to brændvidlders afstand bag
linsen, og det i naturlig størrelse. Heraf ses' at hvis man med et ka-
nera skal kunne fotografere genstande fra afstand uendelig og indtil
så kort afstand, - to brændvidder ' at de af biltles i naturlig størrelse,
må billedlvidden, i daqlig tale kaLdet udtrækket, kunne varieres nellem
een og to brændvidder. Deraf ualtrykket "dobbelt udtræk", underforstå-
et to brændvidders udtræk'for kameraer, der også skal kunne fotografe-
rer I naturlig størrelse.

EVOR LIGGER BI LLEDPLANET?

Bllledplanets nøjagtige beltggenhed kan malr, som det senere skal ses'
regne sig tilr en €nkeIt og sikkert har man siden tegnekameraets stor-
hedsdage, fundet ud af det ved hJælp af en matskive, dengang en klar
glasplaCle, hvorpå var anbragt alet kalkerpapir, man skull"e tegne på.
Den ofte betyaleltge udtræksvariation blev først klaret med teleskop-
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kasser eller rør, se. fig3. senere, og især da de fotografiske mate-
rialer stillede et ubønhørligt krav on perfekt lystæt forbindelse
mellem fxont og bagranme, blev en bæ19 alet naturlige konstruktions-
element. At bælgen også muliggJorde sammenpakning af kameraet, så det
ikke fyldte meget under transport' deraf betegnelsen "reJsekanera",
var jo kun en ekstra fordel.
problemerne meldte slg for alvor, da emulsionshastighedlerne var blevet
så høje, aL Ø) ebliksbilleder blev mulige og den første fotograf driste-
de sig til at holde kaneraet i håntten under optagelsen- Da kom der sam-
tidig et fokuserings - og søgerproblem' som hidltil var blevet klaret
med matskiven.
STOR OPFINDSOMIIED.

I løbet af få år kom en dlel løsninger, som man kan se endnu i vor tids
kaneraer ! Først kan nævnes fix-focus-kameraet' altså et kamera helt
uden fokuseringsrnuligheder udover fabrikslnalstillingen, for anvendel-
se på 6n bestent afstand, fx uentletig ' som der alene var brug for ved
ballon-' drage- og astrofotografering. Anatørkameraet med f l-x-f ocus
fortjener et afsnit for sig setv i en senere artikel-
I det EnøJede spej Ireflekskamera se fi-g' 4, anbragte man matskiven
vandret i kameraet overside' og nedenunder den et svingbart sPejl,
der medens indstilling fandt sted stoal i en 45 vinkel og sendte clet af
obJektivet dannede billeale op på matskiven. Efter endt fokuserlng (og
fastlæggelse af udsnittet) blev sPeJlet svunget op under matsklven'
så eksponeringen kunne ske. For at planen kunne være helt klar til eks-
ponerLng men alligevel ikke blive s1øret under indlstillingen, måtte
lukkeren sldale Iige foran den, altså være en spaltelukker (gartlin ned
varLabel spaltebredde og/eller: lra g
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, Fotoudstitling !

NJAL-FOTOT €r forretnin6 på Amager i rivende udvikling, udvider
i det ny år sit butiksareal til mere end det dobbelte, bl.a. med
et stort Show*Roomr
f den forbindelse åbnes der en udstiLling i midten af Februar må-
ned en udstilling af fotograflsk kunst, af dette blads redaktør,
Flemming Berendt -
Det er en retrospektiv billed-udstilling for en periode fra L95o,'
198o. De fleste billeder i hel-ark 5ox6o cn.
En stor del af billederne er præmieret rundt omkring i Verden.
Charlottenborg 1948, Politiken L953, Verdensudstillingen L966.
New York Portræt 1968, Moskva L969, orsrvo
For hvem fotografiet er andet end et bit"lede, nemlig et f øLsomt
ud tryksmidde 1 , er di sse bi 1 leder nok værd at s€.

Njal Foto.
Njalsgade 20. København S.
Bus lige til døren z L2-32-35-4.

-fv-'Yr Y-YiY:YrY.dr IrI rE rE rE"r.Yr Y

HPTYYEI{II
Der stjæles fra private hjem som aldrig f rlr,
det giver frrruden et smerteligt tab også
mange gange problemer med hensyn til
dukomentation af det stjålne. Så kom tyvett
i torkøbet og sikre Dem at De er i
besiddelse af en nøjagtig registrering, sonl
et foto kan give til gavn firr f)ern selv -
politi - lorsikrirrg.

Lad os råde Dem med brugen af Deres eget
fotoudstyr eller h jælpe Dem med
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anskaffelse
af et nyt
udstyr.
Kig ind til os.

IIJAT FOTO
NJALSGADE 20.54 55 90

Bus 12 -82-35-tOligetl dsrcn

;r;ririr i-iri -;rÅr



******************************************************a
T FORUDEN NEDENNÆVNTE EKSEIIPIER EAR VI MANGE T
T KLAPKAMERAER I KEIVDTE OG UKENDTE FABRIKATER' I
I Fr[M- sAAvEL soM pIADEIrIMERAER, sronT uDvalc I
T I ÆIDRE OG NYERE FOTOTITERATUR ' 

ANTIKKE T
I FOTOGRAFIER OG DAGUERREOTYPIER. T
I PHOToGRAFICA ER ET BESØG VdRDt I**
I AABEN HVER DAG FRA l0.oo til L7.1o' IøRDAG I* 10. oo til 1]. oo ***
f vr KøBER, vr sÆtGER, vr ByrrER. ALTrD I DAGES ** '-- ' -:------ ** RETURRET ************************t*******************************

NrKoN F PHoroMrC, HUS

MOTOR TTI NTKON F
NTKKOR 2.O/5O
NIKOFTEX F
TYSMAAIER TIT I{IKOFTEX F
PENTACOIV 2.8/29 Srt M4rI
HEtros 2.0/58
PENTAX TAKUMAR r.8/5O
sotrcoR Trt cANoN 2.e/rr5
cARr zErss ,.5/v5 Trt EXA
ZEISS IKON 6 x 5
AGFA IS0LETIE 6 x 6
AOFA AMBIFTEX
VOIGTIfiNDER VITO II
TOIGTI,INDER VTfO CT
TEICA R4 MoT, HUS
MOTORWINDER TIT R4
vARro ETMAR ', 4,5/75-2OO
TEICA M5 HUS, CERoM
I,ErcA M4 EUS, C]IRoM
tErcA M4 HUS, CHRoM

LEICA M' IIUS
TEICA ITIF
TEICA IC
LEICA IITC
TETCA II CI
HEKTOR L ,9 /7 .1
HEKT0R 4.5/L35
ELMARTT 2.8/9O
surdMrTAR 2. o/ 50
survrMAR0N 1.5/t5
ELMAR 4,O/9O
EIMAR 1.5/50
TEICAMEIER MR

UNMRSATSøGER 15-L55 mm

LEITZ SPEJISØGER 90 mn
LEITZ A}'STANDSMAAIER

- og neget merer sc selvt

L695 . oo
L495 . oo

495 . oo
795. oo
25O. oo
495. oo
95.oo

)95 , oo
445 , oo
195 . oo
i95, oo
225 . oo
550. oo
795 ' oo
J5J. oo

58oo. oo
L995. oo
6975 . oo
9 500. oo
5ooo. oo
4685 . oo
2900. oo
?595 , oo

. 2500. oo
1810. oo
16)J.oo
4850, oo
1810. oo
22QO. oa
L595 . oa
L695 . oo

995 . oo
425. oo
995 . oo
595 . oo
495. oo
495 , oo
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SKINDERGADE 4T KBH.
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