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Nyt fra bestyrelsen

På den sidste generalforsamling i D.F.S. - i April 1981 - frem-
korn der en tlel kritik af foreningens vedtægter' og ttet blev påIagt
den nye bestyrelse at stille ændrj.ngsforslag intlen næste general-
forsarnling. l'ørst og frenmest gik indvenclingerne på, at det var
uheldigt, at santlige be styrelsesnetllenrner kunne fratræcle på een

gang. Kontinuiteten i arbeJctet rnåtte sikres vetl at høJst 2 - re-
spektive I bestyrel sesrnecllernmer kunne fratrætle på en generalfoxsan-
ling.

At tilføje clette til vedtægterne skulle vel ikke astetlkonne pro-
bLener, nen fornelt er tler tale om en ændring, den kun kan vetlta.ges

på en generalforsamllng. Og når naskinen nu skal sættes igang' vil
den siddende bestyrelse gerne foreslå enclnu et par ændringer. I vecl

tægterne står cler, at generalf orsamllngen afholcles senest clen 1 Maj

Dette ønskes æntlret til 1 Junl , i.det vl io son bekentlt, har uclvi-
clet sæsonen mecl een månecl, såletlee at cler llgger 4 ordinære med-

lensmøder om efteråret, 4 on foråret. Denne æntlring har vi allere'le
været så vovecle at forgribe, idet generalforearlingen er planlagt
til at 1øbe af stablen i weekenclen 15 - 16 Maj 1982.

Men enclnu en æntlring vll vi foreslå - måske tlen væsentligste: I
foreningens vecltægter paragraf 5 står, at generalforsanlingen er
beslutningsdygtig når mlndst 3ofi af mecllemnerne er tllstede. Vi øn-

sker clette ændret til at generalforsamlingen er be slutningsclygti g

ved SIMPEI,T flertal. I øJebllkket har vi en stor til€rang af rnedlen-

nrer båtte aktlve og passlve - forclelt over hele landet, og vi er ban

ge for at kornme tl1 at stå i tlen situat5.on, hvor en generalforsann-

ling lkke kan beelutte noget sorn he1st, på gruntt af et ringe frem-

rnøde. Med onkring f 25 netllemner skaL sålecles nlnclet 4o give møtle.

Med anclre ord: En lovligt intlkalctt generalforsamling er beslutnings
dygtig.

Dlseetreændrlngsforslagvilblivekonkretformuleretoguil-
senalt sammen rnecl indkaltlelsen ti1 alen komnencle generalforsanling i
MaJ. Samtidig rninder vi om, at FoRSIAG til dagsortlen skal være til-
sendt bestyrelsen SENESI DIN 15. APRII 1982.

På generalforsanllngen vi1 bestyrelsen forslå en kontlngentforhø-
jelse på 252-. for den kommentle sæson' såleclea at necllemmer utlen

f,or S jællantl betaler ?5:- kr., og mecllemner på SJæ1lancl og Amager

1oo:- kr. i år1igt kontingent. tr'oreningens likvlde mitller er sknrm

pet inct i året der gik, - væsentligt på grund af forøgecle trykkeom

kostninger for t'Oblektlvr'. vi er lmicllertltt sikre på at det har væ



ret en god

sæson til 4

Men mere

gensyn den

investering r oB vi v1l nu udvide antallet a.f numre

hvis økonomien og Flemming Berendt kan holde til
om alt dette på generalforsamlingen, - vel mødt og

15-16 ftiai i Århus. -tm.

pr.
det.
på

FOTOHISTORISK KAVAIKÅDX.

Sorn det fornentlig vj-l være en del af Dansk l'otohistorisk Sel-
sakbs nedlemmer bekendt, åbner der, her i begyncleleen af April' en

stor fotohistorisk udstilling på Teknisk nuseun i Helsingør, son

vi, på forskellig vis, er engageret i.
I Juni måned L981 blev den første kontakt nellen leknisk museum

og D.F.S. etableret. Mueet var på det tidspunkt igang med en ind-
samfing af gamLe kameraer (især støttet af "Clipst' på Politikens
bagside), og havde et ønske om at vise resultatet fren, suppleret
med de neget fine apparater, nan allerede rådede over. Museet

spurgte om vi vilfe være konsulenter, og et arbejctsudvalg blev ned-

sat. Fra rnueet kom clet til- at bestå af K.0.8. Jørgensen og Poul Pe-

tersen og fra forenl-ngen Niels Resdahl Jensen og Anclreas T. Mørch -
i l-øbet af efteråret suppleret neal Ton Schrdder.

Herefter fulgte en række møder rned megen snak fren og tilbage'
og nu, hvor dette skrives, er udstillingen ved at få sin entlelige
form. Den skal bygges op i lokalet for skiftende udstillinger på

Nluseets afdeling på Norcire strandve j, - sicleløbenale med en anclen

mindre uclstj.lling om [Iliemmets Teknikr'. Begge er planlagt ti1 at
løbe hen over sommeren, og vil således være åben i næsten et halvt
år.

|lFotohistorisk Kavalkaclerr -^son bliver utlstillingen officielle
navn - bliver stor, over 18o nz, og opbygget i to lige samnen hæn-

gencle de1e. se skitseplan på næste side. Den første beskæftiger si
hovetisagellgt mecl tle fotografiske forudsætninger og princlpper -
(bi1leddanne1se, optik, stereo o.1.) samt æl-dre kaneraer (Daguerre,

Camera Obscura o.1.) og rundes af med to stande af speciel clansk

interesse: Ne l ferød-Anders en (nect 8 apparater) og Norka-Hansen'

Udstlllingens andet afsnit runmer en apparat kavalkacle, - opbygget

i midten af rumme t som en stor kasse. l.,angs væggene tle sitlste skud

nå stannmen - strakskameraer' termofotograferlng, holografl o '1'



l)a foreningens medlemmer af arbe j clsudvalge t a1le er travlt op-
tagen, er vores andel i ucistillingen i hovedsagen begrænset til- at
ornfatte de nyere kameraer. Det vil- sige at vores opgave har været

at ordne og supplere museets sanling - sarnt de rneget fine karnera-

er der er udlånt fra Nationafmuseet i Breale, og ved vore rnedfemmers

hjæIp at få fyldt diverse huLler uti og forsyne a1t clette neil rel-e-
vante tekster. Iiet skal- nævnes, at S. løvstad og Ask Niefsen i Her-
ning bldrager med en æl-dre fotografs sanlecle ualstyr. (ludvig Grentz

mann 1892) og Norka apparater, sant med tekster ti1 Nel-l-erø al-Ander-

sen. De øvrJ-55e dele af udstillingen bliver ti1 i et samarbe jcle mel-

1en Teknisk nuseum og Rj-sø, iI.C. Ørsteds Institutet, Aga, Polaroid
og andre.
Udstillingens p1an, farver, grafik og plakat skyldes alene Teknisk
museun.

Tilbage er blot at nævne, at dette skrives i slutningen af lebru
ar, og neget kan ændres (og bliver det) inden åbningen som er fast-
sat ti1 l{andas den !. Åpr1l 1982. Kl . f4.oo. -rm.
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Første halvdel af årets møder er nu blevet afviklet, og de må
siges at have været neget vellykket.
Oktober-nødet.

Denne aftens foredragsholder var D.tr'.S.s første præsident' Torben
l.ind.
Her blev ta.lt meget om at eje, elske og vide noget on Daguerreoty-

Man fik et fint inclblik i denne form for bi11eder, især orn cien kon-
pllcerede kemi bag samme, andet stetis i blaclet vil man bl-lve klar
over hvorfor.
Vi fik en munter historie orn hvortian rnan kan komne til at give et
beløb på 35.ooo kroner for et Daguerreotypi, for en person tlet vis-
te sie ikke at være.
Har du lyst ti1 at lnøre dette foredrag' kan det rekvlreres fra re-
dakti onen .

Novenber-mødet.

Til- dette møde havcle vi inviteret Danmarks eneste lektor i fotogra-
fi, K. Helrner Petersen. Spillefiln stoct cter på aftenens prografi'
elIer: rettere og sagt K.H.P.s specielle form for fi1n.

Her var rødt-oe iividt i farvå så ctet ikke var ti1 at misforstå'
En filnr byggende på optagelser af ting, hvortil der kun var brugt
Saclol j-ns ii-.' lo+ og +o5. En anskuelighedsundervi- snlng i det ganle
slogan t'enkelthed giver styrkerr, fantastisk filn' skal ses.
Desuden vistes to andre film som bar præg af K.II.?.s abstrakte l1vs
syn. Beklageligt at disse fil-m ikke vises i flinmerkassen.
I-tilsift iå vI "n strålende serie af K.H.?s dejliee billecler, bå-
ae i E/ir og farve. Stramne billeder, men spændende og be1ærende at
gå på jagt i.
Decernber-rnødet.

Årets julernøde, blev afviklet som julemødet skal afvikles, samrne

nroceclure som sidste år.
Dramatik, Filn og julehygge.
Auktionen, ledet ai Fleirning Anholm, son den kynclige dlriAent' den
*"nd "" i stanal til at sæ1ge et kamera uden optik, uclen fi1m, utlen
lukker. Han er et geni, Srunn Rasnussen nå stå p4 sprinE.

De dejlige fj-dr 01å Schelde havde valgt var lige hvatl .cler brag-
te os i iulestemning. ti1 sidst afsluttedes der necl I'Cer'lasn hien-
mebag og 'grogg, alt Aor egen reeggning...
En fin afslutning på året 1981 .
nf, lif melotlien"hå jt fra træet grønne top, 5 vers, ved tr'l ' Anhol-m:

Foto, - herlig tidsfordriv 
'og jeg kan ve1 røbe,

at det er mit halve liv
saa'n at gå og købe.
Og auktionen, clen er siov,
- køb kun, tlu skal nok få lov
ti1 den lyst er dækket.
du blirer taget i Sk.....
Du blir taret i Skole af din kone,
hvis du bruger for manEe PenAe.
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Besøget på Nordisk Film
Torsdag den 1l- tr'ebruar

af Fl. Anholm.

som D. F. S. havde amangeret, blev et rigtigt Tilløbsstykke.
Mere end 70 Medlemmer med Fanilie havde trodset Kulde og
Mørke og begivet sig til Mosedalsvej i Yalby for at faa
Lov til at kigge bag Kulisserne i Verdens ældste Filmatelier.
Et Par af Kompagniets Medarbejdere havd.e velvilllgt stillet
sig tiI Raadighed og var vore Førere gennem denne fllusionernes
Verd en, hvor Kunstnere og llaand.værkere tryller med Pap og
Plastic og Farver, saa vi maa tro, at, det er d.en ægte Vare
vi ser paa Film.
For nylig fejred.e Nordisk Filn sin Jt-Åars Fødselsdag og
benyttede tejligheden til at forære sig selv en Genskabelse
af et Studle, klar til Optagelse, saaled.es som det s&a ud
i Fi lmens Barndom. For os Gæster va.r Synet af clette Stud ie
nok et af Aftenens Højdepunkter, en Salon i det højere
Borgerskabs Stil fra Begyndelsen af dette Aarhundreder hvor
d"e traditionelle Møbler var suppleret med Etagerer, Søj1er
med Viftepalner og Standerlamper ned store Stofskærme I
douce Farver, samt naturligvis kunstfærdig Gardinophængning
og diverse Nips.
Nærmest d en ud.spænd te Snor, der holdt os Tllskuere paa Af stand t
var opstillet to af de æld ste tr'ilnkameraer, som Nordisk FiIm
har bevaret, og vor Guid.e aabned.e d.et ene af disse Kameraer
og af s lørede derved et lmponerende og stad.ig intakt Stykke
I{ekanik, Haandarbejde ligesom den ongivende Mahognikasse.

Ole Olsen, der skabte Nordisk Filmr og som en 0vergang kund.e
sælge sine Film til a1le Verdens Lande, var Søn af fattige
Forældre og maatte som saa mange dengang ud. at tjene som
Vogterd"reng. Som ung Mand blev han Marked.sre j send.e r o8 f oruden
at tjene Penge fik han herved. en god Fornemmelse for, hvad.
Publikum vil have r og som en af d.e faa f ornemmed.e han i rette
Tid, hvilke Muligheder der laa i Fllmen, de levende Billeder
som d.e of test blev kald.t . 'f Han saa den Ve j en Strøm kan g&8 r
d.erf or endte han ned Kors og Baand. og St j erner paa'f .

Nord.isk Film raader over en væld.ig stor Grund i Valby. Den
købte 01e 01sen i Begyndelsen af Aarhundred.et, forøvrigt paa
Ånbefaling af Storn Petersen, der i sine unge Aar optraadte
som Filmskuespiller i d.e allerførste primltive Filmr der som
Regel blev optaget i det fri med malede Kulisser, der skulde
illudere som InteriØTSe Huse eller Borge. Det skulde gaa rask
fra Haanden, og en Film skulde helst være færd.igoptaget i
Løbet af et Par Dage r og saa kund.e der j o i Fart en ske Uhe ld
som da man i Filmen om Ridderen af Randers Bro, den gæve Niels
Ebbesen, havde glemt at fjerne en Cykel, der noget anakronlstisk
kom ti1 at figurere i Middelalderdramaet.
Et meget interessant Lokale i Filnkonplekset er Rekvisit-
afdelingen, stort Rum med højt til Loftet. Her er samlet i
Reoler de mest utrollge Ting, der ved. en el1er anden Lejlighed
maaske vil komme til at med.virke i Filn for at give clen rig-
tlge Tidskolorit, - gamle Barnevogne, Klæderr Huer og Hattet
Møbler, Mælke- og Ølflasker af de ganle Typer og med de
rigtige Etiketter, selv Pakninger fra Krigens Tid med The-
og Kaffeerstatning og meget meget mere. "Matador" gav en god
Prøve på&r hvor leveringsdygtig Rekvisitafdelingen er.
Som Afslutning paa Besøget fik vi I den lille Blograf forevist
nogl e af de helt gamle FiIm, d.er er bevaret, blandt andet d.en
berømte og berygtede Film om Løvejagten paa Elleore, der var
tænkt som et spændende Drama, men som nærmest udmærkede slg
ved ufrivillig Komikr - undtagen for d.en stakkels Løve.

Vi siger Tak til Nordisk Filn for en interessant Aftent
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v/ Jørgen Gregersen.
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Geniet fraNellerØd
A af Sigfred Løvstad p

iF- Herniig. ---
Vi kan her i l-andet ikke opvise nogen egentllg fotoindustri.

A11igeve1 er der gennen årene frenstillet nange forskellige foto-
grafiske genstancle. I sidste nunmer af Objektiv omtaLtes sålecles
fotografen fra Hadsund, der konstruerede sit rrHabarotri. Der blev
her ikKe tafe om nogen produktion, blot prototyper.

Norka-Hansen og hans atelier - og multifoto-kaneraer er vel--
kenclte, og nylig har DFS medlernmer hørt om frenstillingen af KZ
stun og tonegenglvere og historien bag clem. Under antlen verdens-
krig blev der her i l-andet fremstillet en rnængde forskelli6tt til-
behør. og der er også fremstillet professionelle kameraer ud over
aLlerede nævnte. Det er altsannruen onråder indenfor clen rent clan-
ske del, af fotohistorien, som vi nåske engang vi1 vende tilbage

Her vil- jeg berette om en frernbrlnger af kameraer og andet fo-
tografisk udstyr af høj klasse, der er på veJ til at blive en myte
i,landens borgelige navn er: Jens PouL Andersen f . 26/1'o. 1844 i llu-
seby, Annisse sogn. Han døde aen l5/7. ]-915 i Nellerøtl , og ligger
begravet ved l{årun Kirke.- Men i daglig tafe benævnes han i tlag "Ne1lerød-Anclersenrr e1ler
blot "Nel1erød-mandenrr.
Denne artikel har fået overskriften "Geniet fra NellerøclI tlette
prædikat er gj.vet af en der kenclte han godt fra den fotog-rafiske
åide, og den-eneste, aler har bitlraget måd en førstehåndssklldrlng.

6 åi efter Jens Poul Andersens cløcl, skrev globetrotteren Hol-
ger Rosenberg 1 Frederiksborg Arnts årbog en artikel on clen usætlvan
lige tusindkunstner fra Nellerød.

Jens Poul Anclersen huskes endnu af folk på egnen. Jeg har haft
lejlighed til at tale med et par nennesker' der har, kenclt-ham per-
sontlg. Den ene havde været clreng på nabogårclen og kunne, fortæI-
1e rnaige træk fra den usædvanlige mands hvertlag. Men on hans foto-
grafis[e frenbringelser havde dån lokale befolkning ikke negen ken
skab.

Født håndværker.
Jens Poul er son nævnt føclt i 1844. Hans far var gårcle jer I Huse-
by, der ligger kønt på Arxesøens nordbretl. tr'aaleren var nok land-
nåncl , nen bdskæftigeåe sig rnecl neget andet derutlover. Han havdle
stor interesse for-maskiner og snealkeri og tilbragte nange tiner i
sit eget huggehus.

D;t gJorde drengen Jens Poul også, når han ikke var i skole'
Jens PouI-var meget-fingerneln ' og ållerecle som 8,årig kunne han
hjæ1pe sin far i"værkstettet, og som 12 årig lavetle han sln- første-
tånrnåae. Han tegnede godt og viste usædvanlige evner^til at utl-
føre fint snedkErarbeiae, oE også metalarbeid-e tog han !"t p4'-

At der må have væiet-noget-vecl drengen, der vakte-k1oge folks
oDmærksomhetl er tyrleligt not, for b1 .a. P.C. Skovgaa.rtl foranledigo
åå,-.t han anbragies i-naleriære i Fretleriksværk. Den store rnaler
rå'h".te nent, at-cler gemte sig en kunstner i Jens ?oul . Han blev
doe selv klai over. at det ik[e var maleriet, cler passecle for ham'
rnei hatrs lyst for håndværk og teknik, samt for hans spekulative og
konstruktive åncl . Skønt 22 åi satte han sig igen på skolebænken, o

det i den classenske skole. Her vagte han b1 .a. lærernes opmærkson
hecl vetl sin evne ti1 at håndtere skolens fysiske apparater'

Irlange år senere betegnecle Jens Poul Anclersen selv tlette skole-
gphqlct,.sorn helt uvgrttelligt. I 1966 var en solid skolegan6" for en



landmandssøn meget langt fra at være en selviø)pe.
r,f ter skofens afsl-utnj.n; fortsatte han ned snedkeriet, bg ar-

bejdede bl .a. en'tid hos et stort snedkerfirma i (øbenha.vn. Faderen
havde solgr. sin gård i lluseby, ofl var flyttet til Iiellerød. !et end
te med, at Jens lorrl flyttede hertiI ' indrettede sig et værksted
i faderens gård og nedsatte sj-g som snedker.

rv.en de 1, var ikr(e nogen almindelig snedker. Snart ryøtedes det,
at han kunne få såve1 symaskiner som lrre til- at løbe igen' når de
var gået i stå. ilan <unne reparere violiner og konstruere de afarm-
aprarater, der hjalp med til at redde kreaturer ud af brændende
stalde m. m.

Hans forskertrang førte ham en dag i besiddelse af Kleffels -
"Håndbog i fotografi", ikke så længe efter at denne tyske bog var
blevet udsendt i dansk oversættelse i 1865.
i]et var det første virkelig omfattende værk på dansk, der beskrev
hele den fotografiske proces inc. anvisninger på sefv at fremstil-
}e de nødvendige apparater. ,enne bog kon til at betyde unådeligt
for Jens louls livsværk. Han byggede et apparat ti1 sig sel'r, og
begyndte at fotografere. Det nå her huskes at vi befinder os i de
!rvåderr pl-aders tid, Fotografen nå selv præparere sine plader ned
rien lyslølsomme hinde umiddelbart før brug. Skull'e fotografering
foregå udendørs, rnåtte man derfor rnedføre en stØrre opnakning' der
bl .a. indeholdt et mørkekammertelt, sarnt alle de nødvendige remedie
og præparater.".'lette f Øl-te Jens Poul- selvfølgefig var besværligt, sorn så nange
andre fotografiske udøvere på den tid nå have følt. Itlen Jens Poul
gjorde noget ved det.

Jens Poul Andersen i sit
hus i Nellerød. Billedet
af en stereooptagel-se fra
skiftet.

værksted i det lille
er den ene halvdel
omkring århundred-

30



*

ftNellerød-kamerafr i boxf orm. Format 9x:-2 cm.
Der må være tale om et bestillinsarbeide.
Typen f inde s ikke 1 d"e annonc er ' der ti lby-
dei |tAndersens karneraer ff . S .I, .

Transportabelt kamera"

I 18?6 - året efter at han var flyttet i-nd i eget hys-ve$ siclen af
i.ååilna ååia,-to"rætale;d: !"1 ."!t ansøgning -om eneret,på et af
ir"r-åiiinå"t i1"t transfortabelt kamera, son kan benyttes hvor som

helst'uden anvendelse af nørkekannrner" '"".-iri:il .r,i"i- iåii tåvilges-han.af Kons Christian il. ni-encle ene-
ret oå ilette aDparat i-i-åi. Givet som d6t ttedder rrunder vort kon-
geUåC håncl og-segl" på Sernstorff-sfot'----Vi kende?"l aåe aå;værre ikke denne konstruktion. I den sam-

:.ing'ioil-iiåiioloå"år-reiår niert-havrre oparbejrtet i ttDansk foto-
*"åifai Eorenlngl"regi, fancltes såvel dette kanera som en senere
Tii;;;";å;-iii"!lr"r[iå"-io" steroskopfotografi ti1lige ned hans

"riiriør"t" kannera rrå rg5g. Det er olntalt i en fortegneLse over
;;;;ilå;;; åi""åår"-i ;1"""r. fotografisk rlclsskrift" Januar f9r2'
M;;-;il-å;i ,råt "rt""iarrå.rr-"" 

bekEnclt, rarntes denne fine histo-
riske sanllng af en'tåiå"i"oi" i forbi;de1se med vildfarne bonber'
da shclLhuset bLev "il;;[;l a"n 21. Marts 1945. Så go6t.son hele
å""-åniåtiinAe samri;E-tiåv vea clen lejlighed tilintetgjort'

Men opflnrtersen'vår-iåmåi-rå"-"eni. Eroos de 5 års eneret, fi
Jens ?oul Anctersen 1liå iiååJi-"å-år rlet. De nye.tørplacler,var-på
;;;; ;;-i ?rrå"å:"ri_-åaerrarl ef ter eneretsbevilllngens uclstetlelse
trænste tlen tørre råt"it"i""tstil-1ecle plade slg fren' og blev hur-
ti gt-eneråalentte .-- t{"n iter skete andre ting for geniet i Ne11erød'
I 188, lton han i ror[inaersE rnea iotograf ?eter ]" Petersen (fra
Nov. 19sl: peter niåi;i:-oå aette rrai-helt afgjolt,været.en lvk-
il;iis-f,;å"iÅå-ro. å;;-i,;så;. Jens.poul Anclersån fik forbintlelse
rnetl et D€nneske' a""--r."tt"E""rtlsætte 98 forrnictle-l:":-l::flT*igi];i,llt;prLgt \ \iI

ser, 06 p. Elfeit havde fundet en mestår, _der kunne fremstille lis
fto"å hån kunne ønske sig af fotografisk udstyr'

Allerede f ør Peter i. etableiede sig- so^m, f otoqlal P?.kultorvet
i København i 1B9o av;rTerer han i "Dan3k fotografisk riasskrift'r
nm fnrhendlins af Andersens Kameraer'



Udstilling.
Jens l'oul lndersen foretog i 1887 en rejse til England, .for at be-
søge en udstilling af fo tografi apparater i lvianchester. Året efter
udstill"ede han sefv på "j)en store nordiske industri og landbrugs-
udstiLfing" i København. Han anføres i udstillingsbe tegne 1s en sotn:
r'.Andersen J.P., nekanikus, Ne1lerød pr. i{elsinger'.

llet fortæfles i uds ti ll ingsreferat , at han uclstilfer I'en del
veLudførte Oanneraer, ved hvilke rnan dog savner de nyeste forbedrin
ger på dette områderr. Denne neget beherskede ontal-er tiener ikke
referenten til ære, og J.P.A. blev da også rneget bitter derover, o
udtrykker f orrnodning om, at kanera-impo rtører har påvirket omtalen
af hans produkter. Det var også en absolut uretfærdighed der her
blev begået. Det er i dag tydeligt for hi s tori eforskeren ' at Jens
Poul lndersens kameraer på mange punkter var ikke blot lige så qo-
de, nen også bedre og forsynet ned gennerntænkte detaljer i forhold
ti1 de store samtidige udenlandske fabrikkers apparater.

Den samvi t tighed sfulde og meget onhyggelige håndværker træder
tydeligt frem, når hans ting sanmenholdes nu mecl santidens produk-
ter.
Sanarbejdet rned jJlfelt varede hele livet. 0g noget af dette sanar-
bejdes betydeligste resultater er skabel-sen af nuliEhed for meset
tidlig optagelse af levende bifl-eder i Darunaik.

Pater Xlfelt var levende interesseret i al-t, hvad der foregik
i hans samtid og inalenfor hans fagonråde.
Meget hurti6lt oparbejdede han en betydelig fotografisk virksonhed
i København.
i,evende bil-1eder.
Da det i 1895 rygtedes, at brdr. Lumi6re i Paris havde konstrueret
en rnaskine ti1 optagelse og genliivelse af l-evende billeder' vaktes
interessen hos Elfe1t. Han havde forre tningsnæs si g forbj-ndelse ned
L,urni6re og søgte at købe en af de nue apparater. Han rejste endda
tif Pa.ris for-at forhandle om alet. Ilien lumidre brødrene vifle ikke
sælge. 0pfintlelsen var endnu så ny, og fabrikken ucldannecle selv
fotografer og ønskede at beholde sit nonopol

Og så er det, at det fantastiske sker, at Elfelt,efter hjen-
komsten tager op ti1 Nellerød, og her beskriver luni6res apparat
for Jens Poul Andersen, så denne sættes i stand til at bygge et
liF"nenale apparat. Ja, lignende er nu ikke hel-t rigtigt. Den kan de
samme, O.v.å. optage levende billeder på en filmstrinnel, nen den
håncisnilde mand lavede sin egen konstruktion. Med dette apparat
optog Ilfelt ]evende billeclei i Dananrk meget tidligt. Der er ukla
nåa on de første optagelser er fra 1896 eller 97' Men en ken'lsger'-
ning er tlet, at delte-samspil- rnellern en initiativfulcl fotograf og
en åeget fingernem opfintiei-sne dker i 1aldsbye! Nellerød bevirkeale
at vi i Danmårk har ået største antal tidlige film næst efter Fran
krilz.-Nog1e år senete byggetle Jens Poul Andersen en forbedret opta-
ger ti1 l,1fel-t. Den ovårgår-i sin konstruktion santidige fabriks-
iremstiffed. kinooptagere på flere punkter.
hlan kan så spørge , 

' hv6rfor- dette ikke fik bet.ydning lengere ucl'
Hvorfor startedes der ikke en produktion. Vi kender ikke svaret'
Men ligger det ikke cierj., for iagta.geren i de da gældende omstæn-
di.ghedåiZ Værkstectet tillod ikke en større produktion- på. den hånd-
væIksmæssige basis. Og Elfelt fik det udstyr han sku11e bruge frem
sti]let helt efter egbt ønske og kan ikke have fø1t sig tilskrrndet
ti1 a.t tage initiatiier som grundlæggelse af større produktion'
Det viffe jo have været en sf,or opgave at 1ægge en produktion uden
for Jens Pouls værksted.
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ffNellerød-kamera Nr. 3L3" .

Kamera beregnet f or uperf orret 35 mm film. Kameraet rummer l-o
meter film. Det giver ca. 16o optagelser i fornatet l1x58 mm,

Det er fremstillet i 1916 til I11. Famj-lie Journals re j sende
med.arbejder globetrotteren Holger Rosenberg. Det indgik i 195o
i f otosamlingen på Danmarks Tekniske museum i Helsi-ngør.
Men det eksisterer desværre ikke mere. Det tilintetgjordes ved
branden i Juni 1978.
I S. I.,øvstads samling f ind.es over 2oo original-negativer tage t
i Af rika i l93o me d. de t te kame ra .



Nr. 97, riet laveste tal .

Jens Poul se Iv havde oplevet skuffelsen med
solf-''t til udlande t. i{an f ø1te sig snydt. 0g
tidspunkt, da optager r'lr. 2 blev konstrueret
færd med at slække på produktionen. Det ka.n
han forsynede sine apparater med.jeg har søgt at registrere det, der fj-ndes i privat og offentfi
eje af disse ting. Jeg har nødt enkelte tingson er tidlige konstruk
tioner. der er uden numner. ])et laveste tal er indtil nu: 97.
let er et atelierkanera. Sel-v har jeg et rejsekarnera til- fornat
26x1I cm. Det har numrner 12o. Et mindre hånd- og stativkamera i
fornat I2x].6,5 bærer nr. 271. Den første kinooptager har nr. 25? o9.
den anden udgave nr. 28o. Kun rrå et kamera har jeg saJnmen rned nun-
merbetegnelsen oflså fundet et årstal , som stod på i'irna l-lfelts ate
Iier, r,ster;iad,e 25 i København. Det har nr. 275 sannnen med årstalle
19o4.

Dette kamera skiftede ejer på en auktion hos Brunn Rasmussen,
Bredgade, København. Den I Decenber 198o.
I)en er nu ind,gået i fotosamlingen på Dananrks Tekniske lluseum i
HelsinCØr.

l)et højeste tal er 32o, og dette apparat hævdes at være det
sitlste J.P. andersen har fremitiLlet l-f9Zo. Det var tilgået foto-
samlingen på Danamrks llekniske Museurn i Hefsingør' nen 6;ik tabt
vecl branden på rnuseet i Jtrni 1978, tillige ne'i flere andre rrNelle-
rød-kameraeri'. B1 .a. brænclte her også tiet småbilledkarnera son 91o-
betrotteren Holger Rosenberg benyttede på slne mange re.jser for
I11. Fanilie Joiirnal . Dette apparat havde nr. 111 og er bypget i
1916 .

l)er var meget rnere at skrive om Jens Poul Andersen. Jeg håber
at det en dar bliver muligt for mig at skrive en bol' om denne spe-
cielle mand og hans meget gedigne frenbringelser . .
Sr<ul-le læsere af dette sidde inde med opl-ysninger, uanset hvor spa
somme de måske end måtte være, så vil jeg være taknemrnelig at høre
fra dem. ijer må også f indes f l-ere karneraer rll. ill, . Jeg hører også
rreget gerne fra l-æsere, der har kendskab til det.

Jens Poul Andersen død.e i L935 91 år gammel-. i{ans Bo årsda'l
omtales i tidsskrif tet i 1924 af Peter lilfe]t. iv{en ef ter hans dø

i 1915 er der ingen nekrologr at finde i r'l)ansk fotografisk Tids-
skriftrt. Den eneste, der kunne have skrevet det Peter Elfelt
var død 3 år i forve j en.
Denne artikel har været trykt i Da,nsk f otografisk Tidsskri-f t.
Nr. 2-1979 .
Redaktionen har }ænge ønsket at få nettop denne historie i sit
blad nob j ektivfr oå takker S. Løvstad f or at dette kunne ske ,
sammen med de f ortrinlip=e billeder. I,. B.

opfindel-ser han havde
så var han på dette
oml(ring de 6o år og i

vi bl . a. se på nunre ,

Dansk fotografisk fidsskrift
billed er, her i farver, kan
Pris. Kr. 2o.oo.

Nr. 2-1979, med d e de j lige
bes til les hos Redakti onen .

Køb r Salg

l. P. Andgrsgn lrletlerød
reparerer Stativer og Kameraer samt
modtager Bestillinger paa nye.

Indlevering: Elfelt, Pstergade 24 K,
eller f. P. Andersen, Nelletfrd pr. Hel-
singe. 318

Denne annonce findes i Dansk fotografisk Tidskrlft
april lgtr. Den aldrende J.P. Andersen, der her har
været tæt ved de 89 år, har altså haft energi ti1
stadig at tage sig af reparationer, ia modtager
endog bestilling på nye kameraer. Annoneen er kun

Fremkaldertanke
i ethvert lnskeligt Format leveres direk-
te f ra speciel Værksted; med Garanti og
til moderate Priser.

UIfe Christiansen,
339 GlostruP. Tlf. GlostruP 309

med denne ene gang. S. i..,øvstad.

t4



Af F. Serendt.

wledens vi venter på at 'rNyeI gamle apparater skal dukke op fra
ivlartinus Petersens hånd - er clet nok en historle værcl at omtale hans

fotografiske 1øbebane.
?å et ticlspunkt nellen 1911 og 192o slog Ivl.P. sig netl i lladsuntl som

erhvervsfotograf. Han overtog en forretnlng i e jendomrnen Storegade 59

Hadsuncl . Han overtog forretningen efter fotograf N.S. Jensen, som i
byen havde ry for at være meget noderne og bruge srnarte netoder til
at hjæ1pe de ikke alticl lige rtsmukketr modeLler på tc.J.en til større
glansfuldhed. På hvilken nåcle frerngår af tlet her viste billetie.

Dette fotografiske atel-ier førte M.P. videre i-gennem en menneske-

alaler. De mange fotografiske optagelser, hvoraf de fleste på glaspla-
ale, blev sirligt sat i trækasse og gemt af veien. I slutnlngen af 7o

erne skal ejendonmen i storegacle restaureres og en hi stori estuderen-
de fra Hatlsunds frluseumforening, Kield Yillailsen kommer på sporet af
de mange plader. En del af clem var allerecle havnet på lossepladsen'
men det lykkes Kjeld Villadsen at reatde omkring 1o.ooo placler fra
fortabelsen

Da det viser sig at være en for stor opgave for }gnsmuseet, der
ikke har micller til en kopiering af cle nange plader, tager man kon-
takt rnect Det Kg1 . Biblioteks billedarklv, og her fintler man samlin-
gen så værdifuld, at man gerne ser tlen overført til Hovetlstaden.
Her er nan nu gået i gang metl at frenstille billealkopier af cle nan-
ge tusinaler glasplader.

Over 9oy'" af de rnange optagel5er er portrætbllleder, clette inde-
bærer at Hadsuncl er clen by i Danmark son er talmæssigt beclst repræ-

senteret hvad angår billetter af clete bysbørn.
lvtange af byens grundlæggere - pionererne, tler elog slg nect på

ekrænterne mocl ii{ariager fjord, som forfatteren Hans Klrk skrlver i
sine bøger.

De fleste billecter er landboer, sorn måske, den eneste Sang i si-t
liv kom ti1 byen og blev foreviget i cteres sønclagstøJ hos rrkul-peterrl

ldan ser billeder fra store bryllupper med 3oo gæster, til" Hans

og Signes krondiamantbryllup mecl to. Soldaterkamerater sanlet on de-

res fane, store fanilier med hestevogn på skovtur i linddalene, et
yndet uclflugtssted tæt ved byen. Der findes bill-etler af garvede fis-
kere stiflet op til posering metl hele deres besætning nede veil fjor-
den.

Glemnes må ikke de rnange prægtige typebilleder af syre-søren,



Af F. Berendt.

lledens vi- venter på at "Nyert gamle apparater skal dukke op fra
i{artinus Petersens hånd - er clet nok en historle værd at ontale hans

fotografiske 1øbebane.
?å et tidspunkt mellem 1911 og 192o slog M.P. sig necl i Hatlsuntl son

erhvervsfotograf. Han overtog en forretning i ejendomnen Storegade 39

Hadsund. Han overtog forretningen efter fotograf N.S. Jensen' som i
byen havcle ry for at være meget noderne og bruge snarte metocler til
at hjæ1pe tle ikke altid Lige trsmukkert motleller på fcJ.en til større
glansfuldhed. På hvil-ken måtle fremgår af clet her viste billetle.

Dette fotografiske atelier førte Ili.?. videre igennen en menneske-

afder.. De rnange fotografiske optagelser, hvoraf cle fleste på glaspla-
de, blev sirligt sat j- trækasse og gernt af veien. I slutningen af 7o

erne skal- e jenclomnen i storegaale restaureres og en hi s tori estuderen-
de fra Hadsunds Museumforening' Kield Villadsen kornmer på sporet af
de mange plader. En de1 af dem var allerede havnet på lossepladsen'
men tlet lykkes Kjeld Villadsen at retide omkring 1o.ooo placler fra
fortabel-sen.

Da det viser sig at være en for stor opgave for Egnemuseet, der

ikke har micller til en kopiering af cle nange placier, tager nan kon-
takt med Det Kg1 . Biblioteks blll-eclarklv, og her fincler man sanl-in-
gen så værdifu1d, at narl gerne ser tlen overført til Hoveclstaden.

Her er nan nu gået i gang rnetl at frenstille billeclkopi-er af cle rnan-

ge tusincler glasplader.
Over 9o'rt af de nange optagelser er portrætbi lleder ' clette inde-

bærer at Haclsund er tlen by i Dannark som er talmæselgt bedst repræ-

senteret hvail angår billecler af clets bysbørn.
llrlange af byens grundlæggere - pionererne, iler slog sig netl på

gkrænterne mod Mariager fjord, son forfatteren Hans Kirk skriver 1

sine bøger.
De fleste b1l1etier er lanciboer, som nåske, den eneste Sang i sit

liv kon tit byen og blev foreviget i deres søndagstøj hos trkul-peter

L{an ser billeder fra store bryllupper necl 9oo gæster, ti1 Hans

og signes krondiamantbryllup ned to. solclaterkanerater sanlet orn de-

res fane, store familier med hestevogn på skovtur i J,lncltialene ' et
yndet uctflugtssted tæt vecl byen. Der findes billeder af garvede fis-
kere stlllet op til posering necl hele cleres besætning neile ved fjor-
den.

Glemmes må ikke de nange prægtige typebilleder af syre-søren,



)!t Densansiod## )!(,,
Belyst af s. rØvstad. Minbamfunus biordogbittrfur I

I)e fleste, ikke al"tfor fotohistorisk kyndige, anser dette at I
kunne fotografere i farver for at være noget der først blev muligt I
engang i Jo6rne. Dette er forsåvidt rigtigt, som de også i dag kendf
te (orn end senere forbedrede) farvefil-n Kodachrorne o6J Agfacolor, Ifrentrådte på narkedet omkring 1936, og bevirkede at farvefotogra- |feringens opsvj-ng tog fart. I
Iilan havde nenlig kunnet farvefotografere i ganske mange år allered{
da. Men der har været tale om placler (glas), og teknikken var be- |vær1ig. Bl-.a. var lysfølsonheden ringe, og disse farveolader vandt Iringe udbredelse. I

ivlange Havde i forrj-ge århundrede eksperirnent ere t for at finde Ifren ti1 brugelige fotografiske plader, der kunne gengive naturens Ifarver direkte. Det havde været en ganmel drøm lige fra fotografi- |
ens aLferførste dage. Det blev brødrene Auguste og l,ouis Lumidre i Ilaris, der først bragte en farveplade på narkedet. IDet skete i 19o7. Opfindelsen ontales første gang indgående her i Ilandet i I'Dansk !'otografisk Tidsskrift" nr. 9. 19o4. Ilrefarvefotografi havde været kenclt længe, nen var besværIig Iidet der skulLe optages tre forskellige plader af det enkefte notivl,
gennen hvert sit farvefilter. Åftryk efter disse plader, skul1e så |
senere indfarves i hver sin farve, svarende til de benyttede filtrel,
og 1ægges nøje oven på hinanden, e1ler projekteres på et 1ærred rnedl
en tredelt projektor. I

Det geniale vecl l,um:! 6re farvepladerne var, at der ud over pla- |
den var lagt et meget fint 1ag af indfarvede stlvelseskorn. Disse Ikorn var nogenlunde ligelig fordelt mellem grønne, orangerøde og Iviolette indfarvninger. IKort fortalt havde disse korn ti1 opgave under eksponeringen, afb
lecle notivets farvede lys til clen rette sværtning af den følsonme I
emultion bag resp. farvetle korn. trfter fremkafdelsen ( ornvendepro ce sp
udgJorde cle sarnme korn selve farven i det færdige bil1ede, idet en I
de1 af farvekornene der ikke skulle bruges til billeclciannef se I I
frenkaldepro ce ss en var endt necl at være dækket af sort sø1v (ved I
reeksp. og frenk), med.ens cte biLleddannencle del-e af placlens farve- |
korn frigøres for brornsølv i fikserbadet, og således frerntræder Iklart gennenskinnellge. I
lksernpå1 : I en grøn iarveflade vil- der altså kun kornme lys igennern I
de grånne korn fig med ca. l/, at pladens sanlecle flacte, nedens 2/31
vil være uigennemtrængelig for 1ys. Dette giver altså et ret mørkt I
billede. Pladerne solgtes uncler navnet: Autochrome (autornatisk far-l
vegengivelse). I
Som det fremgår af clen folcler der bl-ev udsenclt saJnmen med GLfMT, erl
der nu i Odense udgivet en lokalhistorisk bog, i hvilken der bl .a. I
er gengivet 1o fine optagelser taget på l,umi6re Autochrome plader. I
Repro dukti onsfirnae t "Oclense Reprotluktionrr fortjener ros for det Ifine arbejde der her er præsteret. For en Autochrone plade opfører I
sig slet ikke sorn aie i alag kentlte farvecliafilm, når cler skal frem- |stllles farve separati oner. I

Jeg kan varåt anbefale, de der ikke allerede har reageret på |
forudbe sti llingsti lbude t, at anskaffe bogen. Det var ikke mange I
der gik i gang metl disse placler. I
Jeg har i nin samling en de1 ' men der er meget langt inellem at jegl
s tøder på clem . I
Sogen uåkon den 11 nov., og vecl den lejlighed frenviste jeg de ori-l
ginale optagelser necl et af mine ganle projektorer. Billeclerne er il
fornatet L2x7-6,1 crn. Jeg kon intl i sagen da man søgte oplysninger I
on Auto chroneplader. Iiror ful dstændi ghedens skyld skal tilføjes at Agfa kom rned en nogen-f

I



lunde tilsvarende farveplade i 19f6, og man kender oflså farveras-
ter f 1l-m (K odacolor 16 mm fra 1928, samt Agfacolor linseraster
f ilm fra 1932, 2r+x16 mm) .
Nu fra tredivernes midte er det virkelig farvefotograferlngens æra
der bliver indledt.

Det er intet minCre end en sensation, &t så mange gode vel-kom-
ponerede og veleksponerede farveoptagelser af så tidlig herkomst
(fgI2-15) nu er blevet tilgængelig for offentligheden gennem den-
ne bogudgivel-se.

Publi cere t første gang i rtFotohandlerenrr .
Nr. 4/tg81 .
Venligst tillet os til rådighed af Sigfred
Løvs tad . lle rning .

]'FTERSKRIFT.

Ovenstående er skrevet til Danmarks Fo tohancllerforenings ned-
Iemsblad. lfter at Flenming Berendt har l"æst bogen, er han blevet
så begejstret at han gerne vi1 .gøre rigtig opmærkson på denne flne
bog, der ikke blot er en barndorns skildrin€l, nen i højeste grad og-

så af høj fotohistorisk værdi - ikke minalst på gruncl af de 1o ne-
get fine farve optagelser.

Og hvordan fandt nan så frem til disse ganle farve optagelser?
I slutningen af 8o'erne kan Odense by runde looo år. Som et led i
j ubi læumsarangementerne har man bl .a. søgt eftei ælclre odensebor-
geres barndomsbe skrivel ser. Ky1le Topp var en af de der nel'lte sig'
Dele af den forliggende bog har kunnet læses i artik]er i odense

aviser.
Kyl1e Topp havde 1ænge haft ønske om at kunne udgive hendes

erindringer i bogforn. })en gang tltlligere var det lige vetl' men

kort før det berammecle udgivelse sti dspunkt , kon ud€liveren at metl-

delte at det slet ikke blev ti1 noget. Men en søn af en skolevenin-
de fra dengang Kylle gik i Frk. Wintelers skole i Odense, er i dag

indehaver af odense Reproduktion. Da han - Torben Axelsen - fik set
på materialet, og jo lkke nindst de nange flne farvebilleder' be- '

sluttede han sig for at forestå udgivelsen.
Han vill_e gennem bogen gerne vise hvad odense Reprodukti onsanstaLt

formåede. Og det har ikke været nogen 1et opgave, men den er 1øst

overmåde fint.

Photografi ea
Skindergade 41.
ol_ t2 6? 52.

llar denne f ine bog på lager, samt
poster den gerne ud.enbys.

s.l.
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'ANSK 
FOTOHISTOR]SK SELSKAB.

Det er med glæde at vore forsøg på at sprede større kendskab

til vort virke udadtil har båret frugter, her er et udpluk af

hvad a.ndre skriver om os. . . . . .

Vi har desuden fået et medlem i U.S.A. og Ja.pan, hvorfra vi til

næste sæson kan forvente spændende I'gammeltrf nyt.

-
I

I

I

Exemplar der viermal jåhrlich er-
scheinenden und inzwischen in der
21 . Nummer vorliegenden Clubzeit-
schrift ,,Objektiv", Wer glaubt, då-
nisch lesen zu konnen, kann sich we-
gen Mitgliedschaft und Abonnement

wenden.

* (CD IB qItIE In< CF lt\y r

an F. Berendt, Teglgardsvej 649. rltaterneaf genialeopfinderes
DK-3O50 Humlebaek, Dånemark rkeres arbejde gennem årtier

. vt vore mo_
, uden at speku-

r vi har bragt det så
,se vidundere er jo ikke

.rl os ud af den blå luft - de

undreder. Det er derfor ikke
igt, at en del mennesker har
st til at se bag kulisserne - til
ragud i tiden for at få et indblik
Jan det hele begyndte.
'de miraklor, vi møder hver
I dag, er den lotografiske pro-
:tografiske billeder ser vi i avi-
ugeblade m.m., og måske dyr-
;elv kunsten ved hjælp af et
a, der tænker lor os, selv
rer den rigtige belysningstid
rke endda afstandsindstillin-
ådan begyndte det naturligvis
or flere hundrede år siden var
rtaster, der havde en anelse
man måtte kunne lave billeder
red lysets, ved solens hjælp.
de "fotogratiapparatet", Ca-
)bscura, der ved hjælp af en
unne kaste et lysbillede oå en
.ærm, men de manglede for_

.-oærrlinQ€ffle lor at realisere drøm-
men om at kunne fastfryse billedet.

Men i 1839 skete der noget sen-
sationelt. Da offenfliggjorde den
franske kunstmaler Louis Daguerre
oen proces, han havde arbejdet på i
mange år, og han kunne samtidig
vrse en undrende samtid resulta-
terne af sit arbejde: Fotografiske bil_
leder optaget på forsølvede kobber_
plader, i øvrigt billeder af en forbav-
sende høj kvalitet. Fra dette år be-
gynder den mest interessante fase i
l^r^---r:--- L! r

j,fil,;.*f#r;:frit;"r"

ken - eller ^- 
- u9 i vn^

storien om denne rr., - 
v' t

indsats og dens resullater u, -

spændende som nogen roman.
DANSK FOTOHISTORISK SEL-

SKAB er en sammenslutning af
mennesker, for hvem del er en
hobby at studere fotografiets udvik-
ling, at samle på fortidens mere eller
mindre primitive kameraer, på gamle
fotografier, på fotolitteratur, og hvad
der ellers kan høre ind under begre-
bet foto - og naturligvis også "de le-
vende billeder".

Selskabet, der blev grundlagt i

1 975, og har hjemsted i København,
har et beskedent medlemstal, hvilket
belyder, at vi alle kender hinanden
og kan have det hyggeligt ved vore
månedlige mødeaftener, hvor med-
lemmerne medbringer de apparater,
billeder etc., som de synes, at andre
kunne have lyst til at se og røre ved
(det får 6^- i- -'r ': ' '

museur
Endvi

foransta
ner, hvo

Ø* -Ø27,-**

Dansk Fotohistorrsk Selskab

Das ist der Name der dånischen
Photosammler-Verernigung. lhr Prå-

sident F Berendt schickte uns ern

l)am* Fcrnirffii& S"t{.!h

I ra det ansete frCl-ub laguerre rr .

Vesttysklands største klub med
over 6oo medlemmer.

Der blivermeget rpeendende
at se på, når Danmarks tck-
niske Museum til april * i
aamarbejde med Dansk Foto-
historisk Selskab - åbner sin
store fotoudstilling.

For nu at nævne lidt fra den
foreløbige liste:

Daguerre-kameraer, rejse-
kameraer, trope-kameraer,
rpion-kameraer, Nellerødka-
mcraer, Elfelt-kameraer, an-
dre atelicr-kameraer, st€reo-
kameraer, bor-kameraer,
hlap-kameraer, udtræks- og
bælg-kameraer, refleke- kame-
raer, målsøge-kameraer, pres-
eefoto-kameraer, panorarna-
kameraer, straks-kameraer og

-- cømera obseuraer.
Der vil blive demonstrcæt

sfærisk aberration, astigma-
tisme, dyMeslrarphed og btl-
leddannelse ved hulspcjl, tcr-
mografi, holografi, autora-
diografi og neutroradiografi.
Hvad det d er.

Hertil kommer cn Easso /o-
tografier naturligt nok.
Men det bedste et næstcn, at
en særlig afdeling for amatør-
fotografiapparatår også vil
omfatte de bedst€ af de man-
ge kameraer, som rare bagti-
delæsere i fjor sendts til mu-
seet som gave.

Nationalmuseet har rupple-

Dagbladet "Poli tikens 'r f Ørste
omtale af udstillinsen i Hel-
singør ti1 foråret.

ret med adshillige udstatione-
ringcr fra depotcrne i Brede

- rå detbliver alt i alt cn stor
opleveloe.,'

Forinden holdcr Dannarkr
tclniels Mueeum dog prc-
miere e marts på særudgtil-
lingen 'Teknil i hjemmet -lot 75 år eiden'.

flen holdes i camarbejde
ned SLoletjencsten - og for-
manden for dennes. repræeen-
tantskab,. borgmester Bent
Nebelong, har lovet mu-
seumsdirektor K. O. B.
Jørgcnsen at komme til Hcl-
singør den dag og åbne de
gamles hjcm.

;3ffi historie
om fotol
lemmerr
svært till
der opby

Arskol
beløb af
bor uden

lndmel
præsider

t
20.lrylng 1e82

tedam D( ... en stor

Fotografierc

gerurcm

tiderne

udstilling

Dansk Fotohistorisk Selskab,
der blev stiftet i 1975, har
sammen med Teknisk Mu-
seum i Helsingdr planer om
en stor udstilling i afdelin-
gen på Nordre Havnevei til
april.

På ca. 200 kvm vil man
udstille kameraer og tilbehør
samt gamle fotografier m.m.

- altså et meget spændende

område inden for fotografi-
ens historie.

DFS udsender til medlem-
mer et mcdlemsblad. hvor
mange pudsige historier om
gamle kameraer m. m. er
med.

Mange medlemmer har
selv samlet på gamle kame-
raer, og der nævnes flere
kendte danske samlinger.
Også et interview med Arne
Reimann, Foto Mekanisk
Museum, fortæller om pla-
nerne omkring et dansk fo-
tomuseum.

Seriøse henvendelser vedr.
DFS kan rettes til selskabets
præsident, Andreas Trier
Mørch. Sortedams Dosse-
ring 95 A, 2100 Kdbenhavn
ø - T1t. (01) 26m 21.

cht
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Der kom et brev........
Vigerslev 3ocle November.
lBgB.

Hr. Fulgraf.
Undskyld at jeg sender disse Fulegrafier tilbage nen di er ri,-tig-
nok ikke sorn jeg havde vende. Fortietførste er Dj. saa skæve i {rop-
pen sa di helrler hel-dt ind over bordet som jeg staar op ad og for
det andet er Skoene saa vide som nan skulde tro at jeg havde gaa-
ede j. det væste Vejstøv mecl dem. Saa vil ieg bede den on at rette
liatt paa dern ftersom jeg har betalt Den for derres Arbejcle nener
jeg ogsaa at faa regolite Yare for en anden Gangs Skyld.

Købes Min Arcires er Jens Niels_en, o. s. v. 
-

Intlholclsfortegnelse til ITEICA I'OT0GRAI'IE 1972, I97t og 198o (tyst)
evt. kopi.er.

OBJEKTIVnT. 1-2o.
Srugsanvisning (evt. kopi) ti1 Wenzel tr'iltron Automator farveana-

lysat or.
SæLges e1ler byttes
T,EICA I'OToGRAI'IE (tysk) Z oe t/l-g5a, 2 og 6/Lg5g, 2, 4, 5 o8 6/:-970

5 kr. pr. stk.
Rolleiflex mecl Tessar 715t laske rnotilysblænde, filtre ].'Z5o kt.

Godthåbsvej J-72 st.th. 2ooo København F
01) 11 62 5o. l-ok. 2

Sætternissen beklager, . . .

Kodaks tørpladefremstilling ko
som enhver ved først i året
1879-1BBo, og ikke som skre-
vet står på side 18. l_875.

Søren Kristens€[r
( rine evt . on aaÅ

]'å alle medLemmers vegne takker j eg
for den store rmØdekommenhed. ved sålg
a.f mj-ne små annoneer, ud.en di sse var
det ikke muligt at fremtrvkke dette
blad. Tusind tak. F. B,

lin omtalte store Foto-udstilling i
N jal-f otos n.ye 1oka1er, skulle nu om-
sider være på plads. Man er hjertelig
velkommen derud. lilen ring f ørst så du
ikke går forgæves. 01 54 jj 9o.

F. B.

rrHerning tr'otomuseumfr er lkke
en realitet, derfor hedder det:

et kommende Fotomuseum
som er under opbygning af Sig-
fred ],øvstad, med trf'fr hvis adres-
se nu er: Finla,ndsvej 5.
74oo Herning. (o7 I?-iZ4o)

und 'gyld .

ijn af vore tidliqere foredragshol-
dere lrektor i Fotografi. K.Helmer-
Petersen er bl-evet hædret med Kunst-
håndværkets årspris for 1981o.. o. . r

Tillykke med det.
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-ttørrelse : 1o 3/ +xt4r/2x1 5I/2
linse : 4 stk. Pe tzval, Pa.ri-s
l8o rnm, f /5
Lukker: lngen.
Søger: Ingen, Iliatskiven
bruges som f ocuseri-ng.
Kabine t : Forskydeli gt lca-
binet i rødl1g mahogni.

ENTRUM oTo
pscialfonetning i nyt og brug fotoudstyr

fSTEDGADE zl+ " L65o København vo o1 ZL 6t 67



HOVEDGADEN 35

2970 HøRSHOLM
TELEFON (02) 860350

vi
I

i

Jesuittermunken Athanasius Kircherts opstil-
ling til fremvisning af bevægelige billeder.
Anno 167o. Han l-evede fra 16o1 til 15Bl .
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len italienske kunstner og videnskabsmand I,eonardo da Vinei,(1452-15l-9) skriver i sit værf: I'Codex at]-anticusn følgende:

Når billederne af belyste gelstande trænger ind i et meget
mørkt rum gennem en 1i11e, rund åbning, så vil du, dersom du op-fanger dette billede på et hvidt papir, se alle genstandene i åe-
res naturlige former^og farver. De bliver mindre i størrelse og
f remtræder omvendt på grund. af den nærrnte gennemkrydsning: d.ersom
billederne kommer fra et af solen belyst sted, ser de ud; som om
de var malede på papiret, som bør være meget tyndt og må betrag-
tes fra bagsj-den.
Åbningen må være lavet i en meget tynd jernplade.

Vi får her for første
af hul-cameraet, ( Camera
pir som matskive.
i{ed udgangspunkt i dette
rnål , nemlig et fotografj-

gang i historien en komplet beskrivelse
obscura) med det gennemsigtige stykke pa-

v11 vi fø1ge vejen frem mod det endelige
der kunne fasthold.es. (Fikseres) . . . . . ., o

0gueffe



Fotografi€n ar an af dc vldundorlig!to opflndolser, son vort
århundrede har at opvl.se. Don tank€, ved hJælp af et apparat
ell6r ved vLsso konLako forbindelsor at kunne fastholda et bil-
lede af alt, trvad der vlscr sig for vort øJe, går langt tilbagc
l- tlden, dcn nenneckellg€ fantacl- har trer, som i aå mange andre
ti1fælde, været forud for den virkaLiggjort€ opda8else eller op-
findo16e, fra tankon til udførelsen er dor hyppl-gt et langtspring
gennom århundreder, og ofte har den, som løaer opgaven lkke nogen
anelso oE, at don tanke han betragter som sl.n, den opdagelse 611er
opflndelge, com vLrkelig or hanlt står udtalt eller antydet son
an mulighod t- €t elLor and€t gammolt vark fra længst hcnrundne
århundreder. At hæve aig op i luften udon forbl-ndalso mod Jor-
den, at mqddel€ slg til hinanden på lange afatandc, at s€Jle for-
udcn vlnd o.s.v. er tanker, vi finder udtalto som mull.gheder Læn-
ga fer luftbal-lon€n, den elektrisko telegraf og dampmagkinens op-
findelae. Undertid€n må den erakte videnskab crklære sådanne, som
nuligheder fr€nsatte tankGr for uopnåe1ig6 drømn€bLLledcr.
Gennem flare århundrcdor var det såleder an yndlingatanke for en
ltor ds]. af msnneakctred€n at fromstLlle et Porpetuur mobile, at
vl-lle lave g"uld af andre metaller, at frenstille en Elirir hvorved
rtan kunne forlænge livct langt udover de sædvanlige grænaer. til
a1t dett€ svarcr nutl.den! naturvLdanskab - unruligt.
Vod fotografl.en er LnLdlcrtid d6n lnteressante omrtændighed, at
mærrd aotn stod på hrJdepunktet af dares tlds videnskabelighed,
udmærkede forakere, udrust€de og velkendte med a1le de hjælpa-
nt-dler, aon vldonskabrn kunne yde, havd€ forsøgt på at frenbrin-
ge et billede tegnet af naturen selv v€d sol1ys6t og et fasthol-
d€ dette bl"llede, at frembrinBe billedet lykkades til €n vls Brad
m€n at faatholde det, fæstn€ det ned blivende holbarhed på papir
1ærred eller andet underlag, d€t erklær€do dc efter mange forsøg
for en umullghed. At løse opgaven blav forbeholdt en mand, som
ikks var I besLddelse af naturvldonskab€ llge kundskaber, sorn nåt-
te feml€ rig ffem 6fter d€ atoffer, dc skulle anvonde, gorn ikke
k€ndt€ dlaso stoffers kemlsk€ Lndvirkning på hinanden, rnen som
var begavet med den Lhærdighed og d6n fa.te tro på nuligheden af
at nå nålet, der er egon for opflndere.

All€rede de gamla alk€mistrr kendte en komiek forbindels€. son
nu kald€s Klorsølv, men son i ældre dage travde navnet Hornaø1v.
fordl d€n, €ftor at værG smelt€t og attcr afkølet. har et horn-
eBtigt udr€ende og 6r aom horn at skære 1. Dette stof er hvl-dt.
mcn påvirkes l€t af 6o11ys€t, trvorv€d d€t antag€r €n møf,k farvc,
d€r tll sidlt bliver mørkviolet, træsten rort. Den første, gom man
ved omtaler detto forhold, er Fabrlclus ab Aquapendente (berømt
.Anaton og naturforskor, leyede l- Padua, født år I53?, d.d år 1619)

n[idl6rtid ver€de det længe, inden nogen fandt på at b€nytte
detto forhold tl1 at frembrLnge tegningcr ved sollysets hJælp.
Iøvrlgt skal. det straks b€ntærkes, at a1le sølvsalte påvirkea af
Iysct on end i forskeJ,Lig grad.

En ganske mærkelig antydning af den nuværende fotografi ftnder
vi i en bo6 trykt i Cherbourg å,r Ll6o, son hedder nl.a Giplrantlen,
den or skrov€t ef on mand vod navn G. Tiphaino, af bogstaverne i
hans navn dannede han titlen på bogen, han beskriver L denne på
underhold€nde måde slnG vlsLoner, anskuolser og erfaringer.

rrundor en storm bllver TLphaine en dag fert tiI elementånder-
ns6 palads, og af dsrca overhoved indviet i dercs a?beJde og hen-
trelighoder. Du ved, aLger åndernes fyr.te til ham, at lysetråler_
ne, srom kastos tllbage fra d€ forskelllge legemer, gLver et billa-
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Camera obseura i form af et hus.
Tegnet i året 1695.
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de af disse legemer på aLle glinsende flader, f.eks. i øjet, i
vandet og t speJle, Elementånderne havde forsøgt at fixere dis-
se flygtige bilLeder. De havde sammensat et meget fint stof,
som er al.deles klæbrigt, og meget tilbøJeligt til at blive tørt
og hårdt, ved hJælp af samme kan man i et øJeblik danne et bille-
de. De overtrække et stykke 1ærred med dette stof, og bringe det-
te foran den genstand, de ville afbillede. Den første virkningr
der viser sig på lærredet, er den samme som et speJl, man ser på
det alle nærmere og fJernere genstande, hvoraf lyset kan kaste et
bil-lede. Men hvad et spejl ikke formår, det kan lærredet, ved det
klæbrlge overtræk fastholdes billederne.
Dannelsen af disse btlleder er et øJebliks værk, man tager lærre-
det straks bort og bringer det på et mørkt sted. En time senere
er overtrækket tørret, og man har et billede, som er så meget
mer6 værdifuldt, som ingen kunst kan gengive den sandhed, som
f Lndes derl- r oB tiden ikke på nogen måde kan ødelægge det o. s . v. ft

Tiphalne meddeler en del andre enkeltheder om denne proces, som
elementånderne havde fortalt hamt og han henstiller til sin tids
fysikeres skarpslnd at forklare dise€.

Franskmanden Jobard omtaler tfrHistoire des nouv€lles inven-
tiong tf en fransk oversættelse af en for over 3oo år siden skre-
ven tysk bog, hvori der meget tydeligt tales om fotografi.
Bogen findes på Det Kongelige Bibliotek t Berlin.

De første positive forsøg på at fremstille billeder ved hjælp
af KlorsøLv er udført af den berømte franske fysiker Charles, op-
finderen af de kendte luftbal1oner. Charles var en stor experi-
mentator, tran holdt off entlige fordrag over fysik ledsaget af
experiment€rr som tiltrak ham en stor tilhørerkreds, efter sine
treldige luftfarter fik tran bolig i Louvre år L785, og her var
det, åt han for den kongelige familie og en udvalgt kreds fore-
tog sine experimenter med klors øLvet. Han overtrak papir eller
lærred med dette etof, anbragte Klorsølvpapiret på en skærm el-
ler tavl-e i et mørkt rum, hvortil dagslyset kun kunne få adgang
gennem en liLle rund åbning, der holdes tillukket indtil opstil-
lingen t experimentet var færdig, Derpå anbragtes en person såle-
des mellem skærmen og åUningen, åt skyggen af vedkornmendes prof i1
kastedes trend på Klorsølvpapiret, når da lyset strømmede ind igen-
nem åbningerr farvedes Kl-orsølvet omkring skyggen mørkeviolet,
og han fik såt-edes en hvid silhouet på sort baggrund. Disse for-
søg vakte den gang stor opsigt, men når billedet kom ud i dags-
lyset blev det trele hurtigt sort. Charles fors øgte at rf fixere'r
demr som det kaldes, det vil sige ved kemiske opløsningsrnidler
at fjerne det KlorsøLv, som lyset ikke havde påvirket, men det
lykkedes ham ikke at finde noget middel dertil,

Den berømte svenske apoteker Scheele samt naturforskeren Sen-
nebier havde vist, at man ved hjælp af Camera obscura og solmi-
kroskopet kunne frembringe billeder på Klorsølvpapir, og de ud-
mærkede enge lske naturf orskere Wedgwood og Humptrry Davy optog
atter disse forsø9, navnlig at fremstille naturvidenskabelige bi1-
eder. D€ bestrøg, papir og læder med fugtigt KlorsøLv, lagde flade
genstande derpå t. ex. blade insektvinger, glasmalerier, silhouet-
terr det hele blev anbragt mellem to glasplader og en kort tid ud-
sat for sollys€t, man fik derved et negativt billede af genstanden
d.v.s. de mørke partier i denne var gengivet ved hvide streg€fr
som dannede billedet sværtet af sollyset - billedet forsvandt.
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Davy anstillede mange forsøg for at finde en metode til at gØ-

re billedet holdbartr at fæstne eller fixere det, som det kaldes,
dette skulle navnlig ske ved et stof, som kunne opløse det Klor-
sølv, der ikke var blevet påvirket af sollyset, men et sådant
stof fandt Davy ikke r og år 18o2 erklærede han opgaven for uløse-
1ig. Derpå henfaldt disse forsøg ti1 forgl-emmelsen.

fmidlertid levede t Frankrig en mand, Joseph Nicåphore Niepce
(føat L755, død år 1833), som ved et tiLfælde havde lagtaget den
virkningr sollyset udøvede på på et helt andet legcme end Klor-
sølv, hvorefter han begyndte at arbejde på at fremstllle et bil-
lede efter naturen tegnet ved sollyset. Niepee havde været offLcer
men levede et stille liv på landet i sin fødeby Chalon sur Saone,
han var i besiddelse af en lille formue r og den og hele sLt øvrige
liv ofrede han på experimenter, som han begyndte i året 1813.

Det stof Niepce anvendte var en særegen sort asfalt, det føt-
ste stof som man overhovedet har betegnet med dette navn, Bitu-
men e1ler Asphaltum judaicum, jødebeg, man fik det i ældre dage
fra det Døde hav, hvor det svømmede på overfladen som sorte har-
pixagtige massrer, senere har man fundet flere andre steder.
Niepce havde iagtaget, at denne asfalt udbredt i tynde lag blev
bleget i lyset. Tøvrigt havde han ingen naturvidenskabelige for-
kundskaber, og kendte Lntet til Wedgwoods og Davy forsø9.

Han konstruerede et Camera obscura, således indrettet, at han
på den væg, på hvilken billedet kastedes ind ved LLnsen, kunne
anbringe en meget glat poleret metalplade, som han havde overtruk-
ket med et tyndt lag af asfalten. Til dette øJemcd opløste han
asfalten i lavende1o1ie, hældte op1øsningen ud på metalpladen,
når olien da var fordampet og harpixen fuldstændig tør, hvad der
fremskyndede s ved at opvarme pJ-aden, var den færdi g ttl at En-
bringe i Camera obscura.
Apparatet blev da stillet overfor en eller anden ubevægelig B€n-
stand, f. €x. et træ, €t hus r €n del af landskabet, alt stærkt be-
lys t af sol-en, og ef ter hendimod 8 timers forløb travde Niepce da
et svagt billede af genstanden. Men her indtraf det samme tilfæl-
d€, som for de tidligere forskere, når asfalten havde været tld-
sat i nogen tid for dagslyset, forsvandt billedet, tdet hele Ia-
get blev bleget. Det gjaldt altså, at finde et eller andet mid-
del til at fixere billedet.
Om at finde dette var Niepce L3 år, først L826 lykkedes det ham
at få nogenlunde brugbare pladerr oB midlet er meget simpelt,
man vasker pladen med billedet med en blanding af 1 rumdel la-
vendelolie og 1o rumdele petroleum, herved opløses de dele af as-
falten, som ikke er blevet påvirket af lyset. Niepce tænkte rl€f,-
mest på at anvende de sål-edes erholdte plader til, ætsning, for
derpå at benytte dem til. trykningr asfaltlaget beskyttede mod
syrernes indvirkning under: ætsningen, således at kun de steder,
hvor asfalten var fjernet, blev fordybede. Det lykkedes ham også
t Zink at fremstille flere sådanne ætsede plad@rr og han kaldte
metoden Heliogravure. Men Niepces billeder led af en meget yæsent-
lig fe jl, på 6irund af den lange belysningstld, 8 timer forandrede
solens stilling sig til genatander€r og disse viste slg derfor bc-
lyste på bllledet fra to sider, Niepce arbeJdede uophørLigt vide-
re på at forbedre metoden, men var yderst forsigtig og hemmellg-
hedsfut-d, f or at andre skul.le få nys olnr hvad han allerede hav-
de opdaget.
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KOBBERETS FORKLARTNG.

Her bliver det såkaldte camera obscura
afbildet, hvilket €rr når stuen på nær et
lille hul er helt formørket r og et vist glas
bliver holdt op foran det lille hul, da sker
det, dt menneskene, som går forbi på gaden,
bliver set inde i stuen, men dog sådan, åt
de går helt omvendt på hovederne.
Hermed bliver antydet, at mennesket ved det
ynkelige syndefald i sit hjerte og forstand
desværre - helt er blevet formørket, ia er
blevet et onvendt billede, nemli.g fra et bil-
lede af gud ti1 et billede af satan.
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En mand t ParLs, Louis Jacqu€s Mande Daguerre ( føAt L789, død
år 1851), havde længe beskæftiget sig med at forsøgø på at be-
fæste speJlbilledet t Camera obscura. Han var kunstner af under-
ordnet rang, havde noget talent for tegning, og havde I Paris
indrettet et Diorama, hvortil han selv tegnede billederne ved
hjælp af Camera obscura. Den berømte optiker Chevalll-er havde
leveret apparater såvel til Niepce som Daguerre, og denne sidste
fik af Chevallier at vide t dt en mand t Provindserne beskæftigede
sig med og tildels havde løst opgaven, at befæste spejl-billedet
frembragt t Camera obs cllra o

Daguerre skrev straks til Niepce, men denne, som var tilbag€hol-
dende og forsigtig, svarede først efter 1 års forløb. f mellem-
tiden havde Niepce været i London, hvor en broder tiJ- ham levede,
han havde fremlagt prøver på sin opf indelse i de t kongel-ige vi-
denskabernes selskab, men han vandt kun lidt sympatL her. Endelig
efter en længere tids forhandlinger sluttede han en kontrakt med
Daguerre den 5 september L829, og nu begyndte de at arbejde i
fællesskab. Stadig gentagelser af de tidligere forsøg, stadig
søgen efter nye midLer, men uden at komme stort videre. For at
få en fin glat plade at arbejde på anvendte Niepce forsølvede
kobberpJ-ader, hvor sølvet da blev fint poleret. Når han havde
fixeret sit bilLede, d.v.s. opløst den af lyset upåvirkede ås-
fal-t i petroleum og lavendelolie, medens den af lyset påvirkede
var blevet uopløselig, fremkom det glinsende rnetal, og dette dan-
nede en grel modsætning til asfaltbtlledet, for at dæmpe på den-
ne virkning og lægge lidt halvskygge i sit billede, udsatte han
pladen for indvirkning af Joddampe.
Niepce tilsigtede alene herved at farve metallet, hvad han fore-
tog sig i kemisk henseende herved, havde han ingen anelse orr og
dog var han nærmere målets 1øsning end nogensinde tidligere.
Niepce har holdt stofferne i sin hånd til dannelsen af et langt
fuldkomnere billede , end han kunne frernbri nge ved sin asfaltpro-
cesr men det lykkelige greb manglede han her, det faldt ham ikke
ind, dt han i Jodsølvet, som han dannede på pladen havde et ho-
vedstof, €t i langt højere grad af lyset påvirkeligt legeme end
asfalten, han tænkte ikke på at anbringe sin joderede sølvplade
igen i sLt Camera obscura, han betragtede Jodet kun som et svært-
ningsmiddel. Efter et liv fuldt af rastløst arbejde mod målet,
men uden at nå dette, uden at have set noget positivt til freds-
stillende resultat af sit arbejde døde han den 3 juli 1833.

Få år efter lykkedes det hans medarbejder Daguerre at opnå r€-
sultat€rr der bragte hans navn ud over Verdenr og som betragte-
des s åvel af lægf olk s om videnskabsmænd som noget alde les utrørt
på opfindelsernes område.

Daguerre arbejdede troligt videre, men pludselig, fortæl1es der,
f orsvandt tran s å og s ige f ra omverd.enen , f ors øgene var trådt ind
i et nyt stadium, Daguerre havde gjort en opdagelse.
Man fortæller at det skete tilfældigt. En dag havde tran ladet en
ske ligge på en af de joderede søl-vplader i vinduet, og dan atter
skulle benytte skeen, så han, åt sollyset havde tegnet et omrids
af denne, der hvor der var Jods øLv på pladen. Daguerre forkastede
asfalten og gjorde forsøg med Jodsøl_vplader.
Men dermed var dog opfindelsen endnu ikke fuldt færdig, der måtte
meget arbeide til endnur n€gen studeren i kemiske og fysiske skrif
terr oB endelig var metoden helt færdig, Daguerre kunne i kort tid
frembringe et billede af en hvilkensomhelst synlig genstand t og
det med en naturtroskab og sandhed indtil de minste detailler,
som ingen kunst kan opnå, som den gamle Tiphanie havde sagt år L76
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Daguerre meddel te den berørnte franske videnskabsmand Arago
sin hemmelighed, denne blev aldeles begejstret, og forslog den
franske regering at købe opfindelsen, for at den kunne blive
almengode. Regeringen gik også ind herpå, i lighed med hvad årt-
dre regeringer i store lande havde gJort overfor andre opfindel-
serr og den fik opfindelsen for en meget billig pris, nemlig
5.ooo Francs om året til Daguerre sålænge han levede og 4.ooo frg.
til Niepces arvinger.

Den L9 august 1839 holdt Arago sin berømte tale i det franske
Akademi om opfindelsen. Salen var propfyldt med menneskerr i de
åbne døre stod fo]-k på skuldrene af hinanden. Gangene var fyld-
te, ja helt ud på gaden trængte publikum slg sammen, for at trøre
om denne vidunderlige opfindelse, som den franske stat forærede
verden r og som, man antog, vilde blive en leveve j for mange rl€ll-
nesker. Der fortælles at da Arago i den historiske udvikling af
forsøge11e var kommet til asfaltenr oB meddelte, dt man ved denne
kunne frembringe et billede i Camera obscura, meddeltes dette af
de foranstående til dem der var længere tilbage, og så fremdeles
helt ud på gaden, hvor folk styrtede af sted for at skaffe sig
det værdifulde stof, ja man fortæller, at der den næste dag in-
tet jødebeg fandtes i Paris.

Daguerres metode, der efter ham blev kaldt Daguerreotypi r be-
står i korthed i føLgende.
En forsølvet kobberplade bafries for f€dt og polerea aldeles glat
ved hjælp af fortyndet SalPetersyr€ og meget fint pulveriseret
pllrpsten, denne må danne et såkaldt itufølbarttr Pttlv€r.
Derpå brl-nges pladen i et mørkt værelser hvor dagslyaet ikke kan
trænge ind, og den forsølvede side udsættes for dampe af Jodt ind-
ti]. der 6r dann€t et Sult lag åf Jodsølv. Herpå følger anbringol-
sen I camera obscura' efter at dette €r nøiagtigt indstillst sf-
ter genstanden, der skal afbildes. Såve1 ved henbringelsen som

fjernelsen fra Cameraet nå pladen være l-ndesluttet i lyatæt æskc,
dån såkaldte kaaott€. Efter at pladen har været etponeret i det
optiske apparatr bringes den atter til det nørke kammor' i dette
kan man lade et svagt lys falde ind igennem gult glas t ellcr b€-
nytte en l-ampe m€d gult gl-a!' idet de grrle stråler i lytot lkko
påvlrker Sølvsaltene.
Man ser da straks int€t b1116de på pladen' mon når man nu udeæt-
ter den for dampe af Kviksølv' fremtreder billedet tydoltgt.
For at fixere det, blev det gcntagne gange bshandlet mcd en 3tærk
opløanlng af Klornatrium (kogesalt), som op1øst€ dst af lyset l-k-
tL påvtrkeOa Jodsølv. Denne sidste proccs gLk ternmeligt langsont
for slg, hvorfor det var en heldig forandring, der blev foreslå-
et af Jotrn Hersctr€1 at erstatto kogesalt med avovlundorsyrlet Na-
triurn, hvilket salt m€d stor lethed opløser de i vand uopløacll'ge
6ølv3e1to, naturligvls forudsat at do lkko havs 1l-dt en edsktllal-
r€ v6d at uda:ettes for lysets påvJ-rknl-ng. Man trar forklarst Daguer-
r€otypprocessen så1ede5' at der hvor lyset traf Jodsølvhind€n i
Camera obscura' foregLk on r€duktLon af Jodsølvetr aåledos at der
udakiltes metallisk Sølv i yderst fLnfordelt tt-lstandt og ikke
synll.gforøJetmellemdsttllbagovær€ndaJodsølv.vedKvl.ksølv-
dampene foregår da en analgamerlng af Sølvmolekylernc, ldot Kvl"k-
sølvet 6ær1ig fortætt€r stg på de ateder, hvor det nctalliake sølv
fandtes, hvorved btllodet blev synllgt.
Adsklllige forbsdrlnger I metod€n fulgt€ hurtLgt eftcr. En mand
v6d navn F1Lzeau BJord6 btlledet mere troldbart, aatlt gev d€t rtør-
re kraft og dybds, vsd at udfælde en tynd guldhl-nde derover' d6tt6
sker ved at overhæIde den avagt opvarmod€ plade med en opløsning af
1 del Guldklorld i looo dole vand, trvorved metallisk guld udakill€a
såvol- på !øIvet som kvikrølvot.
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AF DAGIIERRE.

rnoltc,tNcsuÅDEN MED DAcuERRETyptem nrstÅn r s øL,vFRErmR TNGEI-sEN AF DE T

CAI"TERA OBSCIJRA OPTAGNE BTLLEDER.
IKKE MED FARVEN, MEN DDN STØNSTE I|INI]ED T TONEGRAD]:TTONDRNE.

Den 19 August 1839.
Stedet er Acad€mies des Sciences og Reaux Arts i institut de France.
Pari s .
Francois Arago, karakt€risere daguerreotypien i det franske parlarnent,
en metode som ikke kræver nogen tegnedygtighed og ikke afhænger af no-
gen specJ-e1 praktisk færdighed. Dnhver kan udføre den og lykkes i lige-
så høj grad som opfinderen.
Billedet vi ser Arago på tal ers tolen
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Daguerre o typien.

Kopierne tages på sølvplade, loddede på kobber, (.11er sølv-
plet) kobberet tjener især til at styrke søvpladen. Foreningen
bidrager til en fuldkommen virkniDg.
SøIvet bør være så rent som muligt. Hvad angår kobberet, bør de
være tilstrækkeligt tyndt for at vedligeholde pladens plane fi-
gur, for at billederne ikke skal blive deforme, men man bør und
åa at give pladerne større tykkelse end der behøves for at opnå
dette, eftersom de ellers bliver for vægtige.
Tykkelsen af disse to forenede metaller må ikke overskride tykt
kortpapir.
Fremgangsmåden deler sig i 5 operationer:

Den første består i at polerer og rense pladen for at $ø1.e
den egnet til at modtage det føLgende overtræk, den anden i at
anbringe dette overtræk, den tredie i at l-ndsætte i camera ob-
scura den præparede plade for sollys , før der optages billede a

naturen, den f jerde at lade dette billede kornme til syne, hvil-
ket ikke kan ses, idet pladen udtages af camera obsclrrar ende-
lig har den femte det formål at borttage det føLsomme overtræk'
som ville vedblive at forandres af lyset og ville aldeles tilin
t e t g,øre ko pi en.

f. Operation.

Man må have til denne oPeration:
En lille flaske med bomolier n€get fint kardet bomuld, meget
fint revet pimpsten, indesluttet i en 11lle pose, sammenbunden
af en klud fin muslin, der er så k1ar, åt pimpstenspulveret går
let igennem når man ryster posen, en flaske salpetersyre.
Fortyndet T del syre L6 dele destilleret vand. En ramme af jern
tråd, hvorpå man lægger pladerne for at varme dem, ved hjælp af
spirituslampe, endelig en lille spirituslampe.
Som vi forhen have sagt , kopierne tages på sølvplet. Pladens
størrelse er begrænset af apparaternes dimentioner.
Man må begynde med vel at polerer den. For denne sags skyld,
overdrysser man den med pimpsten (iaet man ryster posen uden at
røre pladen) oS med bomuldr B€nnemtrukket af nogen bomolie gni-
der man den let bestandig i rundkredse, som fig. 2. tab. 6. vi-
S€fo
Man må f or d.enne s ags skyld , lægge pladerne på e t blad papir,
som man sørger for ombyttes fra tid til anden. Man må flere gan
ge drysse pimpsten på pladen og oftere ombytte bomulden med rrY.
Morteren som man bruger til at pulvirisere pimpstenen må hver-
ken være af støbt jern eller af malm, men af porfyrr man gnider
den tilsidst på et matslebet glas med en glasløber, i aldeles
rent vand. Man bør ikke anvende pimpstenen, førend den er alde-
les tør.
Man indser, hvor vigtigt det €rr at pimpstenen er aldeles fin,
for ikke at rldse, eftersom kopiens skønhed, for en stor del af
hænger af pladens fuldtcomne politur.
Når pladen er vel poleret, må man bortskaffe fedtet, hvilket
sker, idet man overdrysser den med pimpsten og gnider den tør
med bomuld, medens man stedse gnider rundt.
(Oet er umuligt, ved at gnide på anden måde, dt få et godt r€-
sul tat ) .
FIan gør derpå en li ll-e tot af bomuld, som man må væde med nog-
le dråber syrer fortyndet med vand.



Man holder bomuldstotten mod halsen af flasken, man vender d.rrrr. I
op og ned, ldet man hold€r svagt imod, for at syren væder blot det
ml"dterste af totten, uden at trænge dybt ind i denne, man behø-
ver kun gåre lidt syr€ og rnå undgå at få det på flngrene. Nu gni-
dsr man pladen med totten, idet man sørger fof at udbrede syren
over hele pladen. Man bytter bomulden og gnider bestandigt L kr€d-
s€ for ret at udbrede syrel"aget, som dog, så og sige ikke bør me-
re errd jus t Tøre ved pladen.
Det kan indtræf f e , dt syren, cler anbringes på pladen, deler s ig i
perler, som man ikke kan bortskaf f e uden ved at tage nyt t'omuld
og gnide på en sådan måde , dt man udbreder s)'ren såre 1 igeligen,
thi de s teder, hvor den ikke kommer, vi lle give p1e t ter. lvlan skøn-
ner at syren er ligeligen udbredt, når pladen bedækkes med en €ns-
formig tåge i hele dens udstræknihg.
Tildels overdrysser man pladen med pimpsten og gnider den meget 1e
med bomuld, som ikke er brugt. Derpå må pladen udsættes for en stæ
rk hede. Til den ende lægger man den på en rist af jerntråd fig. I
med sø1vet opad og fører spirituslampen hen over pladen på sådan
måde, at luen støder an derimod. Når man har ladet lampen gå, over-
alt hen under pladen, idet mindste af en tid af 5 minutterr dan-
ner der sig på overf laden af søl-vet et tyndt hvidagtigt dække, man
må da ophøre med at lade ilden virke. Man kan istedet for heden fr
lampen bruge heden fra ku1i1d, hvilket endog er bedre, fordi opera
tionen snarere da er til ende.
Da er rammen af jerntråd ikke til nogen nytte, thi man fatter pla-
den med en tang, med sølvet opad; og man føret den frem og tilba-
ge over kulbækkenet, til den bliver ligeligen ophedet, og indtil
sø1vet dækkes med det let hvidagtige overtræk, som man forhen har
lagt. Man lader den derpå pludseligen afkøles, idet man lægger d.en
på et koldt legeme, såsom en marmorflise. Når den er afkøLet, må
man polere den påny, hvilket sker hurtigteftersom talen er kun om
at bortskaffe det fine hvidagtige overtræk, som har dannet sig på
sølvet. Ti1 den ende overdrysser man pladen med pimpsten, og man
gnider den tørt med en bomuldstot, endeligen gnider man gentagne
gange med pimpsten, idet man sørger for oftere at tage frisk bom-
uld. Når sølvet er ve1 poleret, gnider man det, som man forhen har
omtalt, med syre, fortyndet med vandr oB man overdrysser den med
lidet pimpsten, idet man gnider såre let med en bomuldstot.
Man må tre gange efter hinanden komme syre på, medens man sørger
for hver gang at overdrysse pladen med pimpstenr og gnide den så-
re let med aldeles rent bomuld, dog således at man undgår, at de
dele af bomulden, som er berørte med fingren, gnide mod pladen, th
uddunstningen e1ler sveden vlLle frembringe pletter i afbildningen.
Man bør også undgå dampen af den fugtige ånde, Iigesom pletter af
spyt.
Når man ikke straks vi1 tage pladen i brug, fører man, efter at il
den har virket, kun to gange syre på pladen, hvorved man kan for-
berede arbejdet, men man må, og dette er uundgåeligt, idet øjeblik
man vil tage en afbildning, komme idet mindste een gang syre derpå
og give den en fin overdryssen med pimpsten.
Tilsidst borttager man med reen bomuld alt støv, som er enten på
overfladen af pladen eller på kanterne.

2. Operation.
Kassen, der er vist i fig. 7 og 8.
Brædtet, vist i fig. 3.
Fire små metalstrimler af samme art som pladerne, en liden hanrmer
og en kasse med små sømr €D flaske med jod.



Efter at have heftet pladen på brædtet med metalstrimlerne og de
små søm som man slår ind med den dertil bestemte hammer, som det
er vist i fig. 3, må man komme jod i skålen som er på bunden af
kassen.
Det er nødvendigt at udbrede jodet i skålen, for at udstålingen
kan ske fra en stor flade, da der ellers ville kunne danne sig mid
på pladen en p1et, der vill e være til hinder for at få et aldeles
jævnt lag. Man lægger da brædtet, med metalpladen nedad, på de fi-
re små knager, der er anbragte i kasettens fire hjørner. Man må
da lade den blive i denne stilling, indtil sølvets overflade r €r
bedækket med et smukt gyldengult overtræk.
Lod man den forblive altfor 1ænge i kasetten ville dette gylden-
brtrne overtræk gå over ti1 en violet farve, hvilket må undgås, thi
overtrækket vil1e da ikke være modtagellg for lyset. Hvis derimod
dette overtræk ikke var tilstrækkeligt gult ville btlledet efter
naturen ikke frembringes uclen besvær. Så1edes har det gyldenbrune
overtræk sin aldeles bestemte tone, som er den, der ene er tjenlig
til at frembringe virkningen. Tiden, der er nødvendig hertil, kan
ikke bestemmes nø je, da den afhænger af flere omstændigkreder.
Først af temperaturen af det værelse hvori man befinder sig, thi
denne operation bøt stedse overlades tiL sig selv, det vil sige,
at den bør finde uden at tilføre nogen anden varme end den, man
kunne give temperaturen af dette værelse, hvortil man foretager op
erationen, hvis det var altfor koldt. Hvad der er meget vigtigt ve
denne operation €rr at den indvendige temperatur er 11g den omgiv-
ne lufts, hvis det forholdt sig anderledes, vi1le pladen, ved at
føres fra kulden i varmen, b€dækkes med et ringe lag fugtighedt
hvilket ville være skadeligt for virkningen.

For det andet, at jo mere man bruger kassen, desto mindre tid
behøves der, fordi træet er i det indvendige genneådraget af jod-
damp r og denne damp s træber s tedse at fri gøre sig r .oS f ordi , når
den således fri gør sig fra alle de1e, i det indre, vil den hurti-
gere udbredes over pladens overflade, hvilket er meget vigtigt.
Det er herfor, zt det er godt stedse, dt lade noget jod være i
skålen, der er på bunden af kassenr oB der bevare denne mod virk-
ningen af fugtighed. Det er således indlysende, at den kasse der
har været brugt megen tid, stedse bør foretrækkes, fordi opera-
tionen så1edes bliver hurtigere.
Fordi på grund af de ovenfor nævnte årsager man ikke med bestemt-
hed kan angive den tid, som behøves for at få et gyldengult ov€r-
træk, tiden kan nemlig variere fra 5 ti1 Jo minutter, men sjeldent
mere, hvis ikke det er særdeles koldt. fndser man s at det er uund-
gåligt jævnlig at efterse, hvorvidt den har opnået den rette grad
af det nævnte gule, men det er vigtigt, åt lyset ikke kastes ll-ge
derpå.
Det kan indtræffe, åt pladen mod.tager mere farve på den ene side
end på den anden, i dette tilfælde sørger man for t at overtrækket
kan blive jævnt, at vende pladen omr ikke op og ned, men endevende
den idet rnan lægger den atter i kasetten. Man må således sætte ka
setten i et skummelt værelse hvori dagslyset kun svagt trænger ind
ad døren, som man lader stå på klemr og når man vil betragte pla-
den, efter at man har taget låget af kasetten, tager man brædtet
ved dets kanter og vender det hurtigt omr det er da nok, dt pladen
ene vender imod et lidet oplyst sted og så lang derfra, som muligt
for at man blot kan s€r om farven er dyb nok. Man må meget hurtigt
atter bringe pladen på sit sted, dersom overtrækket, ikke endnu ha
den gyldengule farve, dersom derimod denne tone allerede er forbf-,
kan overtrækket ikke være tjenligt t oE man ma begynde den første
operation aldeles forfra.



fføge beskrivelsen vl1 denne operation synes at være vanskelig,
men ved nogen øvelge kommer nan tll omtrnt at vide, hvilken tid
der bel.øvea for at opnå den gule farve, ligesom at borttage placlen
med en hurtl-ghed, får at man ikke giver lyset tid ti1 at virke.

Når pJ-aden har fået den rigtige gule farve, Lægger man den i ram
men flg. 13. der passer til camera obscura. |tan bør ungå, at lyset
falder ind på pladen, thi den ende kan man oplyse med et bordlys,
der virker 1an6t mindre, dog bør selv dette lys ikke for 1ænge fal-
de på pladen, thL det wi1le efterlade spor der.
Man 6år endelLg over til d€n tredi€ operation, som er den, der sker
i camera obscufa. Man bør så vidt muligen gå fra den anden operatlo
umiddelbart over tl1 den tredie, e11er lade være mellem samme højst
een time, efter denne tid har forbindelsen mell-ern jod og sølv ikke
Iængere samme beskaffenhed.
BemærknLnger:
Førend man betjener sig af kassen, må man først ve1 aftørre det ind
vendige af samme og vende den om, for at lade alle de jodpartl"kler,
som mulLgen kunne være kommet op fra skål-en, fal"de ud, dog således,
at man undgår at rør.e ved jodet, da dette ville tilsøle fingrene.
Skålen bør bedækkes med et gageflor, spændt op på en ring, dett€
gageflor har ti1 formå1 at ,gøte Jodens fordampning rnere llgelig og
samtidig forebygge at, man lukker kassens 1åg, den derved forårsa-
gede aammentiykning af l-uften ikke skal bringe enkelte jodpartikler
til at flyve om, hvilke kunne nå pladen, og som der vi11e frembrin-
ge stærke p1ett6r. Det er af denne grund, at man stedse må såre let
lukke kassen l-, for at støvet, som kunne føre med sig joddanpe lkke
skal flyve om indvendigen.

3. Operatlon:

Det hertil fornødne apparat indskrænker sig ti1 det mørke kam-
mer eller camera obscura (aette er afbildet i fig. 14 og 1!.
Den tredie operation er den, som flnder sted ifø1ge naturen af ca-
merå obscura. Man bør så vidt muligen væ1ge genstande, belyste af
sol-€n, thi da sker virkningen hurtigere. Man begriber nemlig 1et at,
da d€nne operation l-kke frernkommer udon ved lysets virkning deato
hurtigere jo stærkere belyste genstande er, og jo vl-dere de, ifølge
dereg natur er.
Eft€r at håve stillet camera obscura ligefor den udsigt eller hvil-
kensomhelst genstand, hvls billede man ønsker at fLxere el1er fast-
holde, 6r det væsentligt ve1 at stil1€ dets focus, såledee at gen-
standene vlse sig nred høJ grad af bestemthed, hvilket rnan let opnår
ved at forflytte den del rhvori det matslebne 91as, som modtager bil
ledet fra naturen, befinder sLg.
Når man har opnået en høj grad af bestemthed, gør^ man camera obscur
bevægellge del fast v€d en knåp med skrue, begternt hertll, dernæst
tager man rammen med glasset ud, idet man sørger for ikke at bringe
camera obscura af Lave, og man sætter, iitedet for samme apparat so
indeholder pladen, og som just indtager rammens p1ads.
Når dette apparat er ve1 stillet ved de små me s s ingforvrLdere , 1uk-
ker man for åbnlngen af camera obscura, derpå åbnes de indvendige
døre af apparatet ved hJæ1p af to halvcirkler. Da er pladen færdLg
tiI at modtage indtrykket af den prospekt ell-er af de genstånde, ma
har valgt. Man har nu Lkke andet at gøre end åbne Iåget for glasset
I camera obscura og se efter på et ur, for at tæ11e minutterne.

Denne operatlon er rneget delikat, efteri man Lkke ser noget, og
d€t er aldeles umul-igt åt beatemme den tid, der rnedgår tiI at fr€n-
bringe billedet, efteri det afhænger af lysstyrken af de genstande.
sorr man vll genglve i billedet.
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Dette apparat bestod af to trækasser' hvor tlen bagerste clel glecl
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kring 5. ooo-5. ooo kroner.
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Tiden dertil kan 1 Paris varLere fra 3 ttl 3o minutter i det hø-
Jeste. Man bør også bemærke, at årstiderne, ligesorn hvad tl-me det er
på dågen, lndvirker meget på hurtlgheden af ope?ationen.

De gunstigste klokkeslet er fra Xl. 7 om morgenen ttl Kl . 3 om
eftermiddagen, ()6 det billede man får I Paris pa 3-4 mLnutter i Juni
e1ler Juli rnåned, vil kræve 5 til-. 6 minutter i Maj og August, 7 til
8 1 April og September, og aå1edes videre I samme forhold til års-
tlden.
Dette gælder kun i almindelighed om meget belyste genstand€, thi stun
dom indtræffer d6t, at man behøver 2o ninutter i den gunstigste tid,
når genstandene kun er i halvlys.
Man sGr i føIge hvad der er sagt, at det er umuligt at angive med
nøJagtighed den tid, man behøver, for at få afbildningerne, men ved
nogen øvelse vi1 man let kunne skønne, trvormeget tid, der behøves.
Man indser at i det sydllge Frankrlg og i almindolighed i al-1e de
Iande trvor Lyset har megen styrke, som i Spanien, TtalLen o.s.v. vil-
1e afbildningernG fremkomme hurtigt. Det er også meget vigtigt ikke
at overskride den fornødne tid for at frembringe samme, efteraom de
lyse partier I billedet da er længere vil1e være hvide, men bliver
sværtede ved en altfor lang påvirkning af 1yset. Hvis derimod tiden
lkke er tilstrækkelig, vilJ-e afbildningen blive ubestemt og uden
nogensomhe].st de tall j er.

Når man antager, at man har fejlet ved et forsøg, idet nan en-
ten har tag€t pladen for tidllgt ud, el1er har ladet den 1j-Bge for
længe, b€gynder man straks med en anden , og man er da sikrere på
at nå sit mål , det er endog godt, for at få nogen øvelse, at tage
nogle afbildninger ti1 prøve.

Det går herrned, ligesorn med overtrækket, man må skynde sig med
at underkaste det d€n fjerde operation, såsnart det tages ud af
cåmera obscuraet. Man bøf ikke lade vare mere end een time. men man
er l"angt sikrere på at afbildningen lykkes, når man straks foreta-
ger den føLgende operation.

4. Operation.

Man behøver ti1 denne operation:
En flaske med kviksøLw, indeholdende i det mindste f kilogram.
En spirituslampe
Apparatet som er
En glas tragt med

afbildet i fig . L6, L7, og 18.
en lang hals.

Man hælder, ved hjæ1p af glastragten, kviksølvet 1 skålen, som
er på bunden af apparatet, l- tilstrækkelig mængde, for at thermo-
metlkuglen kan bedækkes dermed. Dertil behøver man omtrnt eet kilo-
gram, endelLg bør man ligefra dette tid€punkt Lkke bmge andet lys
end af et bordlys.

Man udtager brædtet, hvorpå pladen af apparatet er fastgjort fig.
13, som bevarer den for lysets påvirkning, og man skyder dette brædt
ind i renderne på den førte tavle R, ffg. 16, man skyder den første
plade Lnd på ril1er som holder den under en vinkel af 45 grader, med
metallet nedad, på sådan rnåde, at man kan se den igennem glasset, der
på lukker nan 1åget af apparatet såre langsomt, for at den indepresse
de luft ikke skal bringe kviksølvets partikler til at f1-1've om.

Når al-t er ornet således, antænder man spirituslampen, som man
stiller under skålen, der indeholder kviksø1vet, og man lader den
blive der, indtil thermometeret, hvia kugle går ned 1 kviksølvet,
nredens røret stikker ud af kassen vlser en varrne af 6o grader, da ta-



get man lampen bort' er thermometeret stegot hurtigt r vedbllver det
at stlge uden lampens hjæ1p, dog bør man b€mærke, 3t heden lkke over-
stlger 75 erader".

Indtrykket af bllledet efter naturen er tllstede på pladen' men
det e! ikke synligt, det er først efter nogle mlnutter' at det be-
gynder at wlge si-g, hworom man kan overbevise sl6 ved at se igennem
ruden og ved at belyse med et bordlysr hvilket man dog ikke lade? ski
ne forlænge på pladen, da det så wille efterlade spor. Man nå lade
bl11edet forbllve der' indtll thermometeret er da1€t til 45 grader.
Da tager man det bort og operationen er ti1 ende.

Når genstandene her været stærkt belyste, og man lader lyset vlr-
ke lidt for 1ænge i camer'a obscufa, indtræffer detr at denne opera-
tion er ti1 €nde' førend thermometeret er dalet fj.L 45 grader, trvor-
om man kan overbevl-se slg, ved at se igennem glasset.
Det er fofnødent, efter enhver operatlonr ve1 at aftøtte apparatet
indvendig, for at borttage det 1ille overtræk af kviksølv sorn aJ"-
mindel-igen udbreder sLg der. Man bør ogeå sørge for at aftørre den
førte plade så at der ikke er noget apor af kvLksøl-v.
Når man er nødsaget t11 at indpakke apparat€t for at transporterer
det, må man komme kviksølvet, som er 1 skålen, 1 flasken, hvilk€t
sker l- det man hæ1der kassen så det løber igennem den 1111e hanet
som dertil er anbragt.

Man kan betragte bllledet ved et svagt dagslys, for at ser hvor-
vLdt det er l-ykkede3. Man borttager det fra brædtet' idet man afta-
ger de fire metalstrimlerr som man må sørge for at rengøre ned pimp-
sten og en smule vand, hver gang et billede er taget .

Man lndåoer at d€nne rensnLng er 'fornøden, eftersom digse små gtrim-
1sr lkke alene er bedækkede mcd et lag Jod' rnen også have optag€t
en de1 af bi11edet.

Pladen bringe? man I en kasette med render' fl'g. 9' hvori den
indskydes, indt11 mån kan underkaste samme den J te og sidste oPera-
tion, thL bllledet kan kun bevares i denne t113tand i flere måneder
uden at lLden nogen forandrLng' forudsat at man undlader at betragte
det for ofte og ved høJ1ys dag.

5. Operation.

Formålet med den femte operation er at borttage fra pladen' jo-
det, som matr ellers, når afbJ"Idningen i for lang tid skulle være
udsat for lyset, ville vedblive, at dekomponere sig ville tilintet-
gøre bil1edet.
Til- denne operatlon behøves:
Vand mættet med søsalt, elLer en svag opløsning af undersvovlsurt
natron.
Det apparat som er afblldet i fig. 22 og 22 b.
To ekåle af fortinnet kobber' ftg. 2o og 22 b.
En kande med destllLeret vand. flg. 2J.

For at borttage overtrækket af Jod, må man tage almindeligt salt
som man kommer 1 et glae e11er en flaake med stor åbning, man kom-
mer samm€ deri, indtil en fJerdepart af flaskens høide' hvilket man
fyld€r aldeles med rent vand. Når vandet er aldeles mættet' d.v.s.
når det lkke kan oPløse mere sa1t, rnå man filt?erer det lgennem gråt
pap1r, for at der ikke skal blive noget smuds tiJ-bage' og at det kan
være aldeles k1art.

Man bereder i forveien dette vandr mættet med salt' l- tllstræk-
kelig mængder og man bevarer det i en proppet flaske, man undgår på
sådan rnåde åt berede det for hver afbildning.
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Man gyder I en af skålene lagen så den komrner til at stå orntrent
3 centlmeter høitt den anden fyLd€r man med alnindeligt vand' Begge
disse bør være varme, do6 ikke kogende.
f stedet for opløsningen af søsaltet kan man tage en opløsning af rent
undersvovlsurt natron, denne sLdste bør endog foretrækkes, fordl den
borttager, aldeles Jodet' hvilket Lkke stedse finder sted med søsaL-
tet, l-sær når afbildnlngern€ er noget gam1e. Iøvrt&t er behandlingen
den samme med beg6e opløsnlnger.
Op1øgningen af det undersvovlsure natron behøver ikke at opvarmes' og
man behøver deraf lkk en så stor mængder eftersom det er nok, når p1a-
den på bunden af skålen er bedækket dermed.

Man væd€r først pladen med det rene vand, som er i skålen. lrlan må

blot dyppe den ned' uden at forlade den og str'aks tage den op' thl
det er ttlt, ttå" pladen blot har været bedækket med vand, derpå uden
at lade den tørrea, dypper man den straks ned i la6en.
Deraom man ikke først væder pladen i rent vand, førend man neddypper
den L lagen eller op1øsningen af hyposulfJ-tet, vi1le disse frembringe
på samme uudslette118e sPor.
For at befordre vLrkningen af lagen el1er af opløsningenr som bemægti-
ge sig jodetr bevæger man pladen i vædsken, dog uden at udtage den af
samme, ved hjælp af en LLlle fortlnnet krog flg. 21' som man hager lnd
under pladen, hvorved man gentagne Sange løfter den op og attor lader
den gå ned.

Når den gule farve er forsvrrndet aldelesr borttager man pladen og
tager den ved dena to kanter, Ldet mån trykker hænderne mod samme, så
at fingrene dog aldeles ikke berøre billedet' oB man neddypper den strak
i det første rene vand.

Man tager da apparatet flg. 22 og 22 b' og kanden fig. 21, som man

holder meget rsn' og hwpri man trar ladet koge destilleret vand'
Man tager pladen ud af vandskålen og anbringer den straks midt på skrå-
pLanen, fi-g. 22, derpå, ud€n at man giver den tid ti1 at tør"red ' gyder
man helt over pladen, fra det øverste af samme, meget hedt deatilleret
vand, der dog ikke må være kogende, således at, når dette vand f]-yder
ned. det danner et helt dække over billedet og før€r med sig op1øsnin-
gen af søsa1t€t, eller hyposulfitet, som allerede er blevet meSet ava-
gere ved at pladen nedsænkedes i den første skål .

Man må lkke have mindre end een liter destilleret vand til en pl-ade
af den her angivne større1se. Det er siæl-dent, at der ikker efter at man

har gydet denne mængde rent vand over afbildningen, bliver nogle drå-
ber tilbage på p!-aden, i sådant tilfælde, bør man atræbe, at bortkaste
disse dråber, førend de får ttd til at tørres, thi de kunne indeholde
nogle partlkler af søsalt eller endog af iod, rnan bortkaster dem ved
med munden at blæse stærkt på pladen. Man indser hvor vigtigt det er,
at det vand, hvoraf man betiener slg ti1 denne vasknin8, er aldelea
rent, thi da d€t Lndtørres på overfladen af pladen' hvor hurtigt det
end er afkø7et, ville der danne sLg mange og uudslettelige pletter på
btlledet, hvis vandet l"ndeholdt nogensomhelst materle i op1øsning.

For at forvLsse sig om, hvorvidt vandet er sklkket tll denne afvask-
nLng, hælder man een dråbe på en poleret plade, trvis den, idet man 1å-
der den boftdunste ved heden, ikke efterlader noget spor, kan man ube-
kymret anvende samme. Destilleret vand efterlader ikke nogetsomhelst
spor.

Dfter denne vaskning, er afbildningen færdig' der er lntet tilbage,
uden at beskytte den mod støv og dunster, gom kunne bringe sølvet til-
at løbe an. Kviksølvet som tegner billederne, er for en del trådt i for-
bindelse med sø1vet, hvortil det hefter sig, det modstår vandet, man gy-
der over samme, men det kan ikke stå sLg med nogensomhel-st gnidning.

For at bevare afbildningerne, må man bringe dem under glas og til-
kllstre dette. De ll-de da ingen forandrlng' ikke engang l- solen'



Da det er mullgt, at man på en reJse lkke kan befatte sig med at
sætte afbildningerne i ramme, kan man ligeså godt bevare dem, ved at
indeslutte dem i en kasse, som den er wist i fig. p.

lr{an kan, for større sikkerheds skyld, klistr€ papirstrimler over
samllngerne af 1åget. Det er ufornødent at omtale, at sølwpladerne kun-
n€ bruges flere gange, når man blot ikke slj-ber af ti1 man når kobberet.
Men det er såre vigtigt, hver gang at borttage kviksølvet, såIedes sorn
det er omtalt, ved at bruge pimpsten med olie og ofte ombytte bomulden,
thi e11ers vl11e kviksølvet onsider hænge ved sølvet, og afbildninger-
ne, som man ville få på denne måde er stedse ufuldkomne, fordi de wil-
mangle kraft og bes temthed.

ForkLarlng af tab. 6 med figurerne, henhørende ti1 daguerreoryen.
Fig. 1 er en ramme af jerntråd, sor man ser ovenfra, også er samme r'am-
me set i opstalt, denne ramme tjener til derpå at henstille de plader,
som skull"e opvarmes rned splrituslampen. B. fig. 6.

A. fig. 6. Prop for at forhindre spiritussen fra at fordampe, når man
l-kke bruger larnpen.

Fig. 2. En plade af sølvplet, hworpå afblldningen tages: den størrelse
er 2L6 miLlineter på den ene kant, 164 nillimeter, for af, tage sEørre
billeder, nåtte ej blot gives objektivet i camera obscura større brænd-
vldde, men tillige størrelsen af alle apparater forøges.

Fig. 2. Viser till-lge tykkelsen af pladen, samme kån være meget tynd,
vigtlgt er det dog, at den er aldeles plan.

Ftg. 3. Brædt hvorpå man fastgør pladen idet man hæfter den med fire
smal1e strlmler B af sølvplet, af samme tykkelse som pladen. man fast-
gør disse strlmler med små sømr som man slår ned i hullerne D med en
art trammer f[g. 5.
Strimlerne der står lige rned pladen, holde den kun ved smal1e stlfter
loddede på samme, disse små metalstrirnler har især tir fornål at bevir-
ke, at jodlaget udbreder stg llgeligt, thl hvis disse ikke ville være
der, vi11e det blive atærkere mod kanterne af pladen, end i midten.

Fig. 3. Viser tillige samme brædt efter t)'kkelsen.

Fig. 4. Pose af muselin, der indeholder pimpsten.

Fig. 7. Viser kassen, som tjener ti1 at frembringe Jodovertrækket på
pladerne af sølvp1et, i gennensnLt efter linien A B.

Fig.8. Viser samme kasse set ovenfra.

C. Et 1111e 1åg, som lukker aldeles den nederste de1 af kassen, det
tjener tiJ", når man ikke opererer, at konsentrere joddamp€fl; son Dr&r-
ger J-nd i træet i denne del af kassen, og som stedse stræber at frigø-
re sig.

D. Skå1 hvori man kommer jodet o

E.
når

Brædt hvorpå pladen er anbr agt, således som
den modtager overtrækket, hviler den på de

det er vist i fig. 3,
fire stifter En Som er
alene borttaget.i de f ire h j ørner af kas s en, da b-liver låge t C

G. Låg på kassen, som man stedse må holde lukket
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A.

H. Små stifter i de fire kroge af den indvendl.ge ragtdannede kasse,for at holde 1åget C.

f. En ring med gase, som man lægger over skålen, for at gøre Joddamp_ningen så lige som muligt, floret tjener også til at forebygge at,trvis man lukker kassen for burtigt, den sammentrykked€ luft bringerjodpartiklerne tir at flyve om, udenfor skålen, hvr,rke kunne kommepå pladen og frembringe pletter på afbildningen.

K. Trækapsel, dannende indvendlgen endnu en kasse, som er tragt.
Fig. 9. Viser en kasse og dens 1åg, i hvilken man gemmer pladerne afsø1vp1et, både før og efter de er brugte til afbilåntnger, de går indi smalle false, anbra6te i begge sider så den ene ikke kan gnide modden anden, og at de tillige er beskyttet mod støv. Når man klistrerpapirstrimler' hvor 1åget slutter mod kassen, beskytter man afbr.rd-ningen for alle slags dunster, men dette er kun vigtigt for de plader
som er færdige, og blot i det tilfælde, at kassen Lkke skulle sluttealdeles tæt.

Fig. 1o tit 13. Viser 4 stillinger af rammen, som tJener til at inde_srutte brædtet med praden for at beskytte den mod lyset, såsnart denhar fået jodovertrækket i kassen fig. l.
Hal.vcirkelbuer, som tjener til at åbne dørene B

Brædt, hvorpå pladen er anbragt 
"

Forvridere for at fastholde brædtet og dørene.

E. Rammen, efter tykkelsen.

F. Pladen hvorpå, afbildninqen tages.

Fig. J-2. Viser ramrnen med åbne døre, så1edes som de er, når man rageren afbildning i camera obscura.

Fig. 14. viser et lodret gennemsnit af camera obscura, efter dets ræng-der med rammen, hvori findes det matslebne graa G. hvls afstand fra ob-jektivet er aldeles den samme, som pladen til afbildningen rnå Lndtage
i rammen med døre, således som man s€r det i C. Ftg. IJ.
B. Er et spej1, som tJener ti1 at forandre retningen af biltedet.
For at væ1ge et prospekt' hæ1der man det under 45 grader v€d krogen L,
men for at sti11e camera obscura nøJagtlgt efter brændvldden, må man
aldeles åbne spejlet og således betragte genstand.en på det matslebneglas. Man stiller det let efter brændvidden, idet man skyde:n kassenD. frem eller tilbage, medens man fatter den forneden, de to fremspringO. ftg. 15, med begge hænder.
Når instrumentet er atillet nøjagtigt efter brændvid.den, omdrejer man
knappen H. for at fastgøre den, man r-ukker spejlet med de to små hagerF, som går ind i de to små gennemborede plader c, og man tager hele
rammen udr for at sætte i dens sted i camera obscura, den råmme hvor-på den præparede plade er, det er viet i f7g. L2, med dørene åbne.

nøt'en€ bør være indwendigen forsynede med sort fJ-ø jl, llgesom kas-
sen D. for at undgå a1t tilbagekastet lys e11er alle lysreflekser.
objektivet er akromatisk og periskopl-sk, dets concave del bør vende
udad fra camera obscura, dets diameter er 8l centimeter og dets brænd-
vidde J8 c ent ime t er.

En blænding står foran obJektlvet I 68 millineters afstand og dete
åbnLng som lukkes med en plade på tap, holder 27 mil llmeter.

c.

f).
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D€tte camera obscura har den rrlempe, at den viser billederne for-
kert, gør højre til venstre, hvilket er aldeles ligegyldigt for flere
genstande, men holder nan på at have en prospekt i sin naturlige stil-
1ing, rnå man til"føje et apejl, foan åbningen af blænd.ingen, man st:[l1er
det som J. fig. 15 og sætter d€t fast ved hjælp af skruen K. I\.ten da den-
ne tilbagekasten forårsager et tab af 1ys, må man regen en trediedel
mere tld for at få afbildningen,

Fig. 16 til 18. Viser det apparat, der tJener ti1 kviks ø lvdampnin-
gen, i tre forskellige stillinger.

Fig. 16. Apparatet L gennemsnit

fig. 17. Samme set forfra.

Ftg. 18. Samme set fra højre side, hvor thermometeret er.

A.'Apparatets 1åg.

B. Sort plade med render, for at modtage brædtet H hworpå pladen er
anbragt .

C. Skål , indeholder kviksølvet.

D. SpirL tuslampen.

E. Lille hane anbragt i en krog, hvor igennem man udtapper kviksølvet
l"de t man hæ1der apparatet.

F. Thermometer.

G. Rude, hvor igennem man kan se afbildningen.

H. Brædt forsynet med pladen til afbildningen.

I. Fod, hvorpå rnan stiller lampen med som man stikker op l- rin-
gen K, for at den kan være midt under skå1en, hele det indvendige af
apparatet må være ferniseret sort.

Fig. 1!. Viser en tragt med gråt trækpapir, for at filtrerer vandet.
der €r mættet med søsa1t e11er opløsningen af hyposulfitet
natfon.

Fig. 2o. skå1 af fortinnet kobber, på hwls bund plarlen med afbildningen
viser sig ved B. lttan må to ens skåle, een til lagen, en anden
tt1 det rene vand.

Fig. 2J-. Li11e krog af fortinnet kobber, som tjener ti1 at løfte plader-
ne op i skålen, for at bevæge dem og tage dem ud med større
L e thed.

F.rg. 22. Viser et apparat af ferniseret blik, for at waske pladerne.
som man 1ægger på vinkel liften D.

E. Skålen for at optage vandet der røber bort igennem røret C.

Fig. 21. Kande med stor tud, der tjener til åt varme det destillerede
vand og hæ1de det ud over afbildningen, når den er stillet som
man ser det ved B. fig. 22.
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Ni6pces kameraer som findes på
er faktisk ret store i betragtning
Det ene kamera har harmonika bælg,
forøge skarpheden. De billeder som
kvalitet med stor skarphed.

lvTus6e Denon i Chålon-sur-saone,
af pladest ØTrelsen 35 ,5x35 ,5x64et andet har irisblænde for at
findes er af en forbløffende

Det første annoncerede kamera rnan kender til blev udburlt til
salg i loncion af en optiker ved navn Francis West.
I August 1819 fremstillede Alphonse Giroux i ?aris cle første fran-
ske daguerreotypikameraer, som vist på sicle Sanne nånecl blev
der i Tyskland fremstillet et kannera af Carl August von Steinhal_,
der var et miniaturekamera i størrelsen 8x11 mm. billeclformat.
Det kon selvfø1ge1ig alclrig i produktion, det var langt foran for
sin ti d.

Objektiverne man satte i de franske daguerreotypikameraer var
af neget ringe kvalitet. Disse blev fremstillet af to optikere ved
navn lerebourg og Cheval-ier, f :l-4 og f :l-6 var clet bedste man kun-
ne præstere, og det var langt fra nok til poitrætfotografering.

I Maj 184o blev der udstedt patent på et spejlkanera, clet var
konstrueret af en amerikaner, Al-exander S. Wolcott, forsitien af ka
neraet var åben og her opfangede et konkavt spejl billeclet og re-
flekterecle det viclere frem til- det 5x5 crn store daguerreotypiplacle
?å denne måde fik han betydeligt nere lys fren ti1 platlen.

Men behovet for et lysstærkt portrætobjektiv var akut, og clen
første der korn rned et sådant var Josef Petzval , son var fra Wien.
Han frenstillede det for Voigtlånder.
Friederich Voigtlånder, havde frenstill-et clet berønte kegleforme-
de messingkamera. Det kom på narkedet i Januar 1841 , bllleclerne
bl-ev cirkelrunde rneti en diameter på 1o crn, eksponeringstiden var
nu necle på omkring 2 rninutter vecl sol1ys - apparatet tog fremragen
de portråtbilleder og der gik adskilllge år før noget beclre kom på
markedet. (se Fag-Fotos reklane, Svend Nielsen har engang haft clet
i forretningen. )

Hvoralan man reagerecle på denne epokegørentle opfindelse var son
altitt når noget nyt opstår, nogle var ræclselsslagne anilre så strak
de store muligheder cter 1å i dette at kunne fastholtle hvatl man så.
I et brev fra den engelske cligter Xlisabeth Barrett, tlateret 1843
skriver hun til en venincle:

Kender de den nye opfinrielse son kaldes daguerreotypi? e11er
rettere har rte set portrætter fremstillet på cien rnåtle? fore-
stil clern et rnenneske tier sidcler i solen og efterlacler sin
nøjagtlge afbiltlning, fulclstæntlig ned onrids af skygger for
bestanclig og efter 2 ninutters forløb. rleg synes at den hyp-
notiske frigørelse af sjælen fra legenet er mlntlre mirakuløs.

Jeg har nylig set flere af tlisse vidunclerlige portrætter.
De er som portrætstik, nen nere ualsøgte og forfinede encl no-
gen kobberstikker kan gøre tlet. Jeg vi1 gerne have et såtlant
minale on hver af jortlens skabning jeg holder af. Det er ikke
bare ligheden der er så værdifulcl her, men j-sær tle tanker tler
vækkes og den følel-se af nærhetl som sådan ting inrlgiver en -
det er selve skyggen af personen ligger foran en, fastholdt
for evi-gt. net er portrættets egentlige clybeste mening.
Jeg tror - og clet er slet ikke uhyrligt af mig at sige det son
mine brødre protesterer så volclsont inod - at Jeg hel,lere viL-
l-e have en sådan erindring om et nenneske, jeg elskecle højt,
encl det ædleste kunstværk verclen har set. Det siger jeg ikke
fordi jeg ikke højagter kunsten, men for kærlighetlens skylcl.
tr'orstår de rnig, selvorn cle rnåske ikke er enig neal ni-g?. . . . . . .

Mere poetisk kan det vel næppe siges, til sldst en heft anclen op-
fattel-se.



Ønsket om at fastholde flygtige reflekser er ikke bare ureafis-tisk, det har været vist igennen grundlg TYSK forskning, rnen ene
og al,ene håbet orn at klare noget sådant, eller viljen tif det, er
blasfemi.

Gud skabte mennesket i slt billede. Er riet muligt at gud skul-le ha,ve svlgtet sine evige princj-Fper, og tillade en franskmand iParis, at give verden, en djævelens opfindelse?
I dealet om revol-uti onsbroderskab og Napoleons arnbi ti oner i ret

ning af at skabe Europa om til eet rlge alle disse vanvittige
ide6r gØT nu }aguerre krav på at overåå, fordi han vil være beare
end verdens skaber.

livis dette i det hele taget er mul-igt, ville noget lignende
være gjort allerede langt tilbage i antikken, mænd som Arkimedes
e11er l{oses.
ivien hvis d.isse kloge mænd ikke viste noget om evig'g j orte billeder,
da kan man uden tøven kalde franskmanden faguerre som praler af
disse uhørte gerninger, ldloten blandt idioter......... o..... o....
I næste nummer af Objektiv, skal vi høre om brevvekslingen mellem
Daguerre og Ni6pce. 

o R

Natfotografer, for mennesker der ikke
har tid til at lade sig fotografere om
dagen.



DAGUERRE OG SAMUTL MORSE

Fra Robert Tafts bog "Photography and the American Scene"

Den første amerikaner, som kom i kontakt med Daguerre føt pub.likatio-
nen af hans proces, var Samuel F. B. Morse. Morse spillede en vigtig
roLle i Daguerreotypiens tidlige udvikling i Amerikar og hans møde i
Paris med Daguerre har derfor stor fotohistorisk betydning, sær1ig da
det sjældent nævnes i europæisk fotohistorisk litteratur.
Sommeren 1838 var Morse rejst til Europa for at sikre sig patentret-
tighederne i England og Frankrig for sin elektromagnetiske telegraft
som han havde arbejdet på i mange år. ffter fiaskoen i England' lykke-
des det ham at sikre sig de franske patentrettigheder for sin opfindel-
se. Morse blev i Paris nogen tid, idet han håbede på en kontrakt med

den Rusisske regering på sin opfindelse. Forhandlingerne trak ud, og
Morse måtte forblive i Frankrig til foråret L839r og var således i Pa-
ris da Daguerres opfindelse blev diskuteret livligt i iiiedierne, i janu-
ar måned. Samuel Morse havde, udover opfindelsen af telegrafen, alle-
rede i sine unqe år etableret siq som en dyqtiq portrætmaLerr oQ var i
årene 1827 L845 præsident for The NaLional Academy of Design ' et sam-
lingssted for flere af tidens prominente kunstnere. Tiltige havde Morse
som videnskabelig student på Yale, forsågt at "fixeren billeder fra Ca-
mera Obscura, dog uden held. Den megen omtale af Daguerres opfindelse
interesserede ham således meget og han søgte at arrangere et møde med

Daguerre.
Da Morse allerede på dette tidspunkt havde fået megen anerkendelse for
sin opfindelse, gav Daguerre et positivt tilsagn og i begyndelsen af
marts 1839 så Samuel Morse de første sølvpladebilleder hos Daguerre.
Han skrev om besøget i et brev, som få dage cenere blev puhlicer"et i
The Neu York 0bserver, bl.a.: Daguerres billeder er en af tidens smuk-
keste opfindeLser. De fremstilles på en metallisk overflade, og er of-
test ca. L3 x 18 cm.' de ligner gravurer, da de er i chiaro oscuror 09
ikke i farver. Den utrolige nøjagtighed og detaljerigdom er ufattelig'
ingen tegning eller gravure har nogensinde nærmet sig dette. F,eks,:
i et gadebillede ses et skilt med bogstavei, som tynde linier, ulæseli-
ge med det blotte øje, dog ved hjætp af et forstørrelsesglas med 5o x
forstørrelse kan alt på skiltet læses tydeligt.
Samuel Morse var ovenud begejstret over Dabuerres opfindelse og tilbød
Daguerre at komme og se telegrafen. Morse blev samtidig vidne til en
tragisk hændelse, for medens Daguerre var på besøg hos Morse, brændte
Daguerres Diorama ned til grunden, ligsom hans hus, notater, malerier
og eksperimenter gik tabtr. Hemmeligheden bag opfindelsen havde Daguerre
stadig, men alle tidtige forsøg og notater var tabt for eftertiden.
Dioramaets brænd var et alvorligt slag for Daguerre, men fik ingen ind-
flydelse på offentliggørelsen af Daguerreotypiprocessen, der som be-
kendt fandt sted 19. august 1839.
Samuel Morser søn skrev i en senere udgivelse frletters and Journals of
Morser', at Daguerre havde røbet hemmeligheden bag daguerreotypiet til
Morse, som så havde introdueeret processen i USA. Dette modbevises dog
af flere ting. For det første er det næppe sandsynliqt at Daguerre vil-
le røbe sin hemmelighed medens han 1å i forhandlinger med den franske
regering om rettighederne, for det andet indrømmede Samuel Morse selvt
at det ikke lykkedes ham at lave daguerreotypier før processen blev of-
fentliggjort i "American Journal of Science and Artsrr 2o. septemlrer
L839.
Tilbage står spørgsmåletrhvem var den første til at lave et vellykket
daguerreotypi i USA? Morse havde øjeblikkelig efter offentliggørelsen
fået fremstillet et daguerreotypikamerar og havde taget et daguerreoty-
pi i september 1839. Denne oplysning fremkommer Samuel Morse med 16 år
senere han indrømmer dog at andre var begyndt at eksperimentere sam-
tidig med ham seLv, bl.a, en englænder,
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Denne englænder hed D.til. Seager, fra Neru York city. Samtidige artikler
dokumenterer at han optog det første vellykkede daguerreotypi i Neu
York 27. september L839, så han således regnes for den første daguer-
reotypist i Amerika. Man ved iøvrigt meget lidt om denne fotohistorisk
meget vigtige person. De første dageurreotypier var som bekendt uden-
dørs optagelser, da de lange eksponeringstider (minimum 5 min. i stærkt
solskin) ikke tillod portrætfotografering. Ikke desto mindre varer
det kun I 2 mdr. før de første portrætter optages. Her kommer Samuel
Morse igen ind i billedet. Han skriver i L853 at han begyndte at eks-
perimentere med portrætfoto umiddelbart efter publikationen af pro-
cessen. f'De første portrætter stammer fra september eller begyndelsen af
oktober og forestillede frk. Morse med vennerrt skriver Morse. Han skri-
ver samtidigt at professor Draper på samme tid optog vellykkede por-
trætter. rf0m Draper eller jeg selv tog det første portræt kan ieg ikke
sige" ! !
Eftertiden viser, åt Morse sandsynligvis igen kom for sent. I et brev
til Daguerre L9 . november LB39 skriver Morse, at han har haft vekslende
hetd med portrætfotografi, og at han vil sende Daguerre det første vel-
lykkede portræt. Da Morse samtidig har indrømmet, at Draper tidligere
lavede vellykkede portrætter, må Draper have været først. Draper skri-
ver selv, at han optog portrætter i december. Adskillige andre menert
at have optaget det første portræt r og der vil måske kommer yderligere
oplysninger frem, der kan fastslå, hvem der faktisk optog det første
portræt. HeLt sikkert er det, at det første kendte portræt blev optaget
af Draper, sommeren 184o.
Selv om Samuel Morse ikke var den første amerikanske daguerreotypist t
har han dog haft umådelig betydning for daguerreotypiens udvikling i
USA og må regnes for en af den amerikanske fotohistories mest spæn-
dende og farverige skikkelser. TSL.

Loui s Jacque s lr{and6 Daguerre ( 1799-1S 51 )
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Ernrl Lsin ,,LEleil"
Seminar i rrWe tzlarr'-Augus t 1!81 .
Beretning af Ole Schelde.

I Jull 1981 tndbød d€n tysk€ forening "Leica Historica" til et
fire dages seninar under ledelse af d€n kendte fotoskribent llheo
Klsselbach - emnet skulle være L6icåkameraets udvikling op til
1939 rned trovedvægt på hjælpernidl-er tll nærfotografering.
St€dot: Villa tLeLtzn også kaldet 'rvllla Frledwartrr i Wetzlar -
altså på hellig grund - perloden: fred. 7. august tl1 oB med man-
da6 den 1o august 1981.
D€t skulle blive en høJest eJendommelig opl.evelse - helt Budden-
brooksk - ikke mindst for mig, der helt siden 195L har arbejdet
med Leica - og Lkke kunnet undgå via. dlvers€ bøgsr at få et vLst
indblik i firma Leitz's patrikalske farnllieforhold og ditto måd€
at føre et stort tyek flrrna på.

15 var det måksimale deltagerantal og 15 deltog, 13 tyske for-
uden Rogll-attL fra ftalien (torf. ti1 'rLeLca - the fl,rat 50 y€arsrl
og fra Danmark Undertegned€.
Ankorn //8-81. L brølende varme, blev overrasket over vl-11aens st6r
relse og h€l€ stil - den var bygget t LILU af Ernst Lettz II t Jii-
gendetil - og n6top derfor Jfv. en ny tysk lov - bevaringaværdLg
i sin helt oprindelig€ form - og derfor, netop kun derfor endnu L
farni li en Le|tzt s be€iddelse.

f den store ovale gæstehal eller kæmpegarderobe rnodtoges gæater
ne af to drenge, et barnebarn og en negardreng, 6t adoptlvbarn,
6ku11e d€t s€nere vise sl€i - be€ge ivrige efter at hjælp€ de nyan-
komne og vlse dem den flkgt indbyggede håndvask, de mange håndklæ-
der, n.m. der stod til disposition. På en knage trang tre sorte dam
hatte af ældre type, elegante, men afgJort fra 'rDie ltlelt von Gee-
ternrt - huset var beboet af Ernst Leltz IfIts fJ-årige søster, Fra
Dr. Dlsie Kutrn LeLtz, som nu modtog os udsøgt fornemt med elegante
håndbevægelser og på tysk ibland€t fransk€ vendlnger og geatus.

Hallen, vl førtes ind i var meget stor og mørk, dominer€t af en
tæppeb€lagt flot svungen trappe op til 1. sal , - €t stort flygel
samt ahnebllleder på alle vægge. På ftyAlet 1å adsktlllge stors
bllledværker, a1le med Leicaoptagelser - bl.a. Lenl Riefensthals
værker frå det indre Afrika - bøger fra Himal-aya-ekspedi ti on€r m.v
- endvidere en sf-abel gæst€bøger, den ældste påbegyndt i 194o, men
ned 6t tomrum fra L942 - L946. Alle gæstebøge'^'Je indeholdt taksi-
gelser fra kendte musikere - - nDLe Frau Dr.", som den gamle blev
kaldt, havde været kendt som sangerinde - derfor de mange b€søg af
musikere. Andre bIlledværker sklldrede Adenauers besøg på fabrikke
og da den Japanske kronprine var på besøg - jo, vi var L fint sel-
skab, heron kunne der ikke herske tvivl.

Efterhånden som vl ankom blev vl- vlst op på vore gæsteværelser.
codt lnstalleret i dl-rektør Leitzt Jr.rs netop fraflyttede værelge
på 2. ga1 begav jeg nig lgen ned på f. sal", hvor Theo Kisselbach
bød velkommen, hvorefter die Frau Dr. førte nig ud på en stor, syd
vendt overdækket terrasse.

Kæmpemæsclge, rød6 pelargonier kantede terasaen, der vår afskær
met mod solen med en enorm hånddrevet markise. Fornemme kurvemøb-
ler - mindede om modellerne kendt fra Travemdnde - stod klårt.
Bordet dækket med the, rom og de lokalkendte frugttærter. Mån sat-
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te sl-6, man konverserede - sommervejret, haven, årstidens fortrLn
o4 mangler.

Efter nogl,e minutter kom en høj, elegant ca. fyrr€-årig kvinde
ud på tralkonen. cyldent hår bølgede ned over hendes breda ekuldre -
det forekom mig, at hun nåtte lide af en rygskade - et fald ned en
hest ja, netop, et fatd med en hest måtte være årsagen. D€n nyankom-
ne førte slg frem, som råårr hun. oEså værinde, hun var datter af llru
Leltz, og var altså blot på besøg i sit barndomshjen. Irted hende var
en lille pige på otte - nl år, hun var upasselig og syntes at kede
aig. Sagte blev der gLvet strenge ordr€ om at opføre sig dannet, væ-
re stil1e og lade de voksne tale. Berenice, hed den lille - vi skul-
le blive gode venner inden ophol-det var slut. Pigen var træt oft€r
en lang og varm togrejse fra Hannbver - ståplads - over 3o Brader L
toget - men den dybere årsag ttl hendes upasselighed viste cig at
vær€ en spastisk lammelse af det en€ ben. Man nåtte tage særlige hcn-
syn til den lil le.

Hen mod kl . 19.oo - efter at næsten alle tl lneldte var ankomm€t
oB vat blevet trakteret på. balkonen, indbød rtFrau. Dr." os tl1 rrrnd-
visning I det kæmp€rnæssige hus. Forinden var jeg dog alene gået en
1111e tur rundt i hawen og havde til rnln forbløffelse fundet hcle tre
hundegrave med st€n og inskriptlon 'rHier ruhen unsere lieber De11e,
gest. 1958" o. s.v. -

Bakkede grønne plæ.ner, røde blomsterbede og store træer kafaktcri-
serede den parklignende have.

Frau Leitz begyndte sl.n rundvisning - dobbelte skydedøre 1åsedeg
op - vl var I det blå musikværelse - flygel - ganle noder - buste af
Beettroven og et slgneret billede af den fra nazitiden kendto dirigent
Fdrtwangler, dominerede værelset.
Specl.elle lampetter oplyste en del af værelset - men ved ydervrggen
nanglede een - her håvde bonbar engang 7 1944-45 delvis ødelagt huset
forklarede Frau L€itz .... oE de gamle låmpetter var nu unrrli6e at
frcmskaffe. f-øvtIgt - indskød hun - havde der forestået et enormt reg
aurerLngs arbe jde efter at huset 7 f945-47 havde været beboet af 2oo
arnerikånske offLcerer fra besættelsesmagten - iOh mein Gotttr.

I musikværelset havde man sunget og spillet, været alvorllg og
tnunter - men lngen toner vil-le mere lyde - der var noget tragiak, no-
gtt fortldlgt over det hole - huset var et lr|useum over en svunden €po
ke - dl.e Frau. Dr. var den sidste overlevende, syntes det.

f den store stue fremviste Frau Leitz bugnende skabai fyldt ned
Meissner porcelæn oq søLvtøJ - alt med monogrammet EL - på et låvt
skab stod der 6n brun træske - rrHeri er rnin broders hoved'r, lød dot -
hvor makabert, tænkte Jeg - efter opdagelsen af hundeBravene og under
indtryk af hele atmosfæren, syntes alt nulLgt.

: Må vl se ....
Efter nogen baksen med kassen kon låget endelig af - I'Hovedetrr via

te sLg at være en dødsmaske af Ernst Lettz ffT udført I bronce -.
Herreværeleet - malerier, Nolde side om eide rned portrætter af ds

tre Ernst Leitzreri holdt I smukke grønli.ge farv6r. Frau Dr. fortal-
te nu, hvorledes det i den 12 te tln6 var lykkedes at redde villaen
fra firmaeta nye l"ndehaver'. den schrreLziske finansmand, der 11974
havde overtaget aktLemajoriteten J. det ganle fami 1i efore tag€ndo .
en helt ny milJø-lovparagraf om bevarels€ af sær1ige eJendomme vaf
netop da trådt I kraft, derfor kunne villaen bovar€s som €t fint ek-
semp€l på rendyrket .ttl8endatil - intet måtte ændrea I bygningen.
Frau Leitz forklarede: her er testamentet - Jeg vil omdenne eJendom-
men til en kulturel stLftelge, men jeg har I"3 arvlnger at kæmpo med .
Ach, mein Gott, hvls de vidste.



Vi førte6 tilbage til salonten og rned en værdLg gestua åbnedes to
skydcdøre ind ttl en stor splsestue - på fransk udbrød Frau Dr.: "Ms-
danneg .. Messieurs ... der er serveretrr.

Et enormt ovalt splsebord var smukt dækket op med plads ti1 op itDod
20 personer, lækre retter, ø1, ttro, kaffe m.v. - snaft gik snakk€n lys-
ttgt - rrspis nu endelLg - og aavner de noget, så lader Jeg d€t honten.
Fru Leitz trykkede på en pæreformet træknap, der hang ned midt over
bordet - ind fra anrettervær€1s6t (køkken€t var i kælderen, m€d var€-
elovator, som forbLndelsesled. ) Kon en negct køn' mørkhåret fransktalen
da ung au palr pige fra Ca€n - om hun kunn6 hJælp€ n€d noget ? "Ifer-
skebet mangler brødrr, kommanderede Frau Dr. Da den kønne unge pl8€ fier
nede s16 kunne Je6 ikke undgå at lægge mærke til at hun haltade.

The - kaffe ? Spørgsrnå.I- vedrørende nælrt€ morgens måltl-d, avirr€de i
luften. 2 etler 3 rundstykker ? Kisselbach vllle Belv brlng€ dem Lør-
dag norgen. Æg ? I{vor mange minutter ? Nogen' d€r ønsker 2 æe ? Det var
der ingen der gj orde.

Efter aftensmåltidet samledea alle I dagll-gstuen på I sal, hvor KLs-
selbactr havde opstillet en 16 rnn proJektor. I ærbødl.ghed aå gæeterne
nu de fIlm, skaberen af Leitz-camera€t, Oscar Barnack havde havd€ op-
taget l" 1973, !9L4, L9I9, og l92o - optaget med det af ham selv hos
Leitz konstruerede filmcam€ra t 35 mn naturligvisr nu nedkopl-eret til
16 mrn.

vi var til dyrskue 1 Wetzlar I I9L3, med prænieuddeling v6d rrfornem-
rne damer", soLdater t 1914 med pLkkelhuerr og igen soldater i 1919, men
det var de slagne og sårede tropper, der vendte hJen til unge sygeple-
Jerskers omsorg - endelig vLste den sldste filrn udnærksd€ billeder af
den store oversvømmelse, der ! L92o rante lr/etzlarr da floden Lahn gik
over sine bredder.

Det var netop arbejdet med fi lmoptagel aerne r der havde fået Barnack
ført lnd på konstruktionen af et 1111e camerar som han havde konstru-
€r€t L billedformatet 24xJ6, e1ler nøjagtig det dobbelte af klnoforma-
tet I8x24 mrn. tldfra optagelser ned il,iliprrt - cameraetr ltom Barnack
kaldte sin liIle konstruktion - var det nenLngonr at han vllle fast-
Elå bolysningstider og fremkaldertider for klnofilmoner d€r på dette
tldspunt var meBet flnkornede, og derfor velelgnede tl1 6t "Kleinfiln"
- ncrosEbi ldformat rr. (Modsat de film man b€nyttede sidst L tyvern€ kun!t
lyafilmene, der sku1le være så hurtige som nullgt, og dcrfor Srovkorne-
de. )

Dfter fllm€ne viste Kisselbach dlaa optaget med Barnackg cemerat
nl.lllput" - eller gom det nu kaldes tur-Leicarr -' Barnacks egne bllle-
dor. Vi hørte den smukke hLstorie on hvorledea den lungesyge Barnack
€ftor nogen vægrLng i 1911 havde ladet sig overtale til at komme tLl
fa. LeItz'- som Barnack selv mente lkkc kunne vær€ tjent med en medar-
beJder, der hve?t år nåtte reJse en måneds tl-d €11€r to på rekr€atlon.
Ganle Leitz syntes så godt om Barnack, at han lovede personligt at hJæ1
pe - blot Barnack ville konme. Ernat LeLtz stilLede et tærll"gt solvendt
hus tll fåmil"iens rådlghed - her kunne den lidt pyntesyge og forlystel-
aeslyge fru Barnack opdrage ægteparrets to børnr nens Oscar Barnack se1
helt kunne hellige sig sine foto - og filnrmekaniske opfindelser oB kon-
struktioner.

Barnaeks eg6n originale værksteds noteabog ekslstorer endnu og vl så
b1.a. siderne, hvor han sktiver r'2 LtliPut-camera f€rtl-g - DlBenkonstru
tlon...rr- I)et var i 1914 .... t august r blot ordet "Kriegrr.

Vl så optagelser fra London og USA, taBet ned Dr. Loitz' PrLvate "Ur
leLcar', som tran nedført€ på alle rejser.

Først L Ig23 - under den store inflation - tog nan igen ld6en ned
det Lille camera til det Store format op igen. Trods lkke rlnge mod-
stånd blåndt firmaets ledelse skar Ernst l,elt?, Igennem diskusslonen med
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sin idag berømte sætnlng: 'r[)er camera von OBcar Barnack wird €iebaut... r
På fabrikkens y.lermur findes J-dag en stor mlndetavle med de nu kend-

te ord ... ba6 denne mur ... På Leipzlger Messen I L924 vakte Leicaren
bercttiget opslgt, men det tog dog flere år inden de føtstø zd.odo appa
rat€r havde set dag€ns lys. Ornkring L93L fik Barnack endel-Lg ld6en ttl
at Bore Leicaren tj 1 et rrsys temcamera I' med udgkJ ftellge obJekttver,
13r5 cn oE 3,5 crn E lmar-obj ekt iverne blev konstrueret og fra 1932 kun-
ne nodel ff leveree rned indbygget afstandsmåler - fra j-933 fremstill€-
dec model ffT med belysningstider fra I sek. tI]- 1/5oo - et ægte 1om-
necanera i preecisionsudføre1se stod endnu til rådighed for offentlig-
heden - modell.en leveredes med små forbedringer helt frem til LpJp, så
førat glk Lei.tz 1oo * over tL1 den mere moderne baJon€tfatning - men
Barnacks bærende idd havde for længst vist slg levodygtig. da han selv
allerede t 1936 bukkede under for sln lungebetændelse.

l.øidag forrnlddag var hel1l.get kulturelle mål i byen lietzlar, bL.a.
Go€thos nl.otte llaus" med utallLge oversættel-ser af hane berømte værk
rDen unge Werthers lide1ser" - bogen, der fik en romantisk gelvmords-
bolge til at feje hen over Europa - blot ikke I Danmark, for der b16v
boBen forbudt.

On ofterrniddagen holdt Kisselbach igen for - nu dreJede det sl.g om
Lelca cameraets tekntske udvikling. trlrå sln egen sanll.ng havde KiEscl-
bach nedtaget et ntal af sJældne søgere og hjælpeapparater til nærfo-
tograforlng - a1t I mellerrrlnge og forsatslinser med tll hørende ',Ed-
derkoppeben" - og så kom sensationen: - Ktaaelbach havds under hele
krlgen L939-45 været udkommanderet sorn leder af €n special nobil foto-
gruppe under Dr. Goebbels I propagandaminis t erLum - han havde 'tskudt"
utallige, men altid kun med et Leica-carnera med en special 8oo mm Astro
teleoptik. f hans besiddelse var 1øvrigt et t L935/36 af Leltz udvl|led
første lro cn Telyt-objektiv, som anvendt€s ved olympLad€n i Berlin i
193t5. Blandt foreviste resultater med det speci€116 8oo mm obJektiv
inponerede en serie fra den engelske kana1.

Kisaelbach havde heldigt lndfan6et historie,n om en tysk bomb€fly-
vef, der på veJ hJen - humpede på een motor - havd6 måttet nødlande på
håvot - selv rednin 8sakti onen, der var lykkedes var der r'lonB shotsrr a

KLss€lbach kunne iøvrigt oplyse, at næste[ alle officielle fotos af
Hltler og andr€ nazi-koryfæer var taget ned det nævnte 8oo mn obJektiv
af han aelv på meget Lang afstand - nazisterne tålte Lkke vimsendo prer
sefotografer, der let kunne forstyrr6 rrdet HøJtidelige'r - derfor var
nan tvunget til at arbeJde ned ekatrem€ teleobJektiver, bl .a. under
Hltler! triunftog gennem Berlin uniddelbart eft€r Frånkrigs fald 1 Ju-
nt 194o.

En SS-S tandart enfdhrer So€st havde 7 L943 thuBgetr KLaselbacha foto-
Eraflrke erfarlnger og optegnelaer og udgivet €t rrcehelm" stenplet to-
btndaværk om rrFernfoto .... Teor€tl-sch und in PraktLch't.
Et eksempler af den sJældne bog blev forevigt.

Søndag udflugt tll Barnacks grav - og til LoLtz fanillegravst€d - de
var næaten for meget af det gode - nen det blev qennemført I alvor og
ned tvsk grundighed - og i megen ærbødighed - selv Barnacks nærmest€
D€darboJderes grave defilerede vl forbi.

En sLdgte festltg aften med Die Frau Dr. som værtlnde - takketaler
og skå1 - Kisselbachs rrarabesker'r havde vreret dot interessånteste af
det hel€ - måske et lJ-gnende kunne gennemføres ved en aenere leJlighcd
.Io, Fru Leitz vil-le Lkke være uttlbøJelig ttl åt lade oc komme igen.

Mandag besøg på fabrlkken - et fejende flot dl-asshorf,, reklam€ forttLelt. - Pråsizlon Weltwel^t" - oB kuraet var forbi.
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Magic of the Camera 2 del

Af Per Ask Ni el s en . HERNI l{G .

"KODAK - VOL,L.,INDA " 6x6 cm .

Mystlkken omkring ovennævnte VOILENDA nr. A.o93 5o7 med anastig-
mat optik ft t,5/75rlrr. (635 975) er nu fulclstæncllg opklaret' tak-
ket våre oplysninger fra t,øvstads fotohistoriske samlinger, der
endog gør det muligt her at bri-nge et utldrag af en katafogside on
ciet komplette 6x6 program i 194o.

DANSK KIIIXIIATERIAL,X. KODAKS fortrolige hanclels-neddel-ser.
I årene op til den anden verdenskrig (I9t9-f945) udgav {ODAK-Dan-
mark hver-måned en tryksag metl fortrolige informationer til- alanske
fotohandlere. .Disse var meget informative, men udstyrsnæssigt ret
simple, og derfor næppe gent af ret nange.
Stoi var iøvstads glååe, da hans sanling fra boet efter Peter Vin-
alum arvede en komplet serie.
Peter vindum var i en menneskeal'der (19'0-1978) fotohandfer i vi-
borg, og efterlod sig vetl -sin død, 84 år gammel, en.næsten korn-
pfei'saifing af fo toleveranclørinforrnati oner. Disse tryksager blev
år efter år-registreret og nænsornt emballeret, f,or.nu i foto-muse-
umssammenhæng åt udgøre ei væsentlig kilcte med photographl caoplys-
nlnger fra clenne periocle.
I det aktuelle nummer KODAK handels-neddel se nr. 4. Juni 194o - er
rrl-ederenl et interessant og tidstypisk ind]-æg om "RYGTER'r - hvor-
dan har det non været a.t diive aneiikansk/engelsk flrma i ciet tysk-
okkuperede Danmark her urnidclelbart efter den 9 April ?

(Redaktionen er meget interesseret i ti.dstypiske inforrnationer fra
denne specielle periode i Dansk Fotohistori.e, -nogle af vore ælclre
medlennår må værå i besiddelse af en sådan viclen. )

KODAK AKTIESEISKAB . KøBENHAVN V

AK
HANDELS-MEDDELELSE *

FORTROUGT Nr. + J*ni t94o rUN TIL FORHANDLERE
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ou Rygter - 
..r -* -o--anlo,,or q{åavr åan g vet et Banart Etcto-Den Tldl, vi nu gennenlov€r siaen ilen 9. aprll, 9r blo'

rado for Rygtesmetle og sensatlonsmagero. oPtorarlngsn til ttet danske Folk om

at udviso Ro og værrtighed or desværre gaaet hen over Hoveclet paa en llængde

Mennesker, som ligefren fraager I at rbri.nge Historier videreo' selv om Histo-
ri€rne ofte er saa let gennomskuelige l ileres Naivitet og Dumheil, at aet ikke

er nogen Kompliment til clen alninilellge tlanske'folkeoplysning' at Ae bliver
troe t .

H. C. Anctersens X'ortælling om den lille X'jer, tler bl6v til cle 5 Høns

slaar slet ikke til mere herhjeuune, man maa oP Paa en hel Hønsefarm for at
komne cle faktiske forholtl nærmeret

Efter at Rygtorne nu har boltre,t sig med megen Fantasi - om neclkastecle

F'lyveblaile, (som ingen har haf t i Haanilen) , om dødo solclatar i sommervillaer,
(som ingen har set), om Geninclkalitelse af clen flanske Hær og X'laatte' (alle vecl

det !), saa sr de nu naaet til €t saa f orhol6.svis beskeclent og i hvert X'altl

neutralt Omraacle som trotobranchen.
Det er rykleaeiF@5-a-cillerne a! inf icere Branchen, og ilesværre her

Åol rrial cia a+ lfaålaæal'iiL^åaq ar ral d+^! Aa TnlrrlrolinnqttÅen mAtAt lille
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0ktober J944..
Nyt arierikansk kamera.

rKodak-Vollendac 6 X 6 cn.
føres i følgende Modeller:

Uden Filmspæne (Pae Legcr ce. r5/r)

Kodak Anastigmat
f.6.3K4S .... Kr. 106,00

f.4.5 K4S ) 125,00

Med Filmspærrc (Paa Lager ca. 16/r)

Kodak Anastigmat
f.4.5 Compur ) 168,00

f.3.5 Compur ) 195,00

Xenar
f.3.5 Compur > 220,00

Atter hører vi fra Sverige lidt om
fremtidens kameraer. Da krigen brød
ud havde KODAK i Amerilca netop kon*
strueret et nyt småbil1edtrtantera.
"Kodak lvredal-istfr . Sær1ige oplysnin*
ger om konstruktionsdetailler er eR
nu ikke bl-evet kendt. Kameraet er
forsynet med objektiv Ektar f: 3,5,
og har Koda.k supermati e lul<ker.
0blektivet er anbragt i en snekke*
gang af speeiel stabil konstruktion
Afstandsmåler og sØgervindue er an*
bragt und.er hinanden, der er koblet
afstandsmåler.
tr'ør efter krigen vil dette kamera
være at købe på det eivile markecl .

KOIAK-Danmark.

Da Efterspørgslen efter et Kodak-
Karnera med Billedstørrelse 6X6 cm
stadig er meget stor, bringer vi nu det
ny rKodak-Vollenda< 6 X 6 cm frem.

Dette Kamera er konstruerrt efter
sarnme rene Linier og sarnme elegante
Udstyr som >Kodak-Vollenda< 620 og
saaledes et Kamera for den kræsne

Amatør.

>Kodak-Voliendaq 6X6 cm frem-
stilles i fem forskellige Modeller, hvor-
af de tre Modeller er forsynede med
Filmspærre-Anordning til Forhindring
af dobbel Eksponering.

s6



l)U STORE VERDEN. Af Torben Lind.

Det første " foto-loppemarke tltt i ?a.ris fandt sted Sønclag den 18.

Februar. I adskillige år har llurpas største fotomarketl fundet stetl

i Sievres, fi-ge uden for Paris, nen i år havde rnan forsøgt sig med

et egentligt Parisisk marked. Arrangørerne havtle lagt clette marked

neget stort an, og clet var måske grunden til clen beherskede succee-

leje af bord Kr. 6oo.oo, værelse l- nat for 1 person Kr. 6oo.oo.

I;ntri for 1 person Kr. 1oo.oo. - ttet må siges at være et loppernar-

ked for rrluksus-lopperrr , det g.ælder både handlende og publikum.

Der var følgelig reIåtivt få hanctlentie, og et 1i11e, nen neget se-

riøst publikum. Der var stor skuffelse blandt de hancllende, og cler

bliver forrnoclentlig flere ændringer af arrangenentet hvis clet gen-

tages næste år.

Lørdag den 27 . Februar var der auktion hos Cornwall i Køl-n, og

her var også behersket omsætning og mange ting gik retur, fre Ltz
tin,e klarede sig som sædvanf ig godt.

Den Økonomiske afmatning har slået igennem på kameramarkedet,

og priserne stagnerer på mange ting. Meget dyre objekter fra
Kr. lo.ooo og opefter.'er næsten usælgelige. Flere mener at en af
grundene er at mange samlere og fotohandlere har skilt sig af med

deres samlinger.

(Vi takker T.l. for det lille pust fra den store Verden, og g1æ-

der os over det hjemlige. )

P. B. Sehrnidts artikel 2. om fokuserj-nger gennem tiderne er grundet
tidnød udsat til September nummeret.

Torsdag den L5 April Kl. 19"7o.

Det sidste møde i denne sæson, mød talrigt op, der vises billeder

du aldrig har set før, or et København som aldrig vender tilbage.
Mødestedet er som vanligt: P.3. Sehmidts lokaler. Strandvejen 119 .

SkovShoved... ... ... o..... r r........... o. I o.. o r.. .. r r... !. o r... I o o

Tak for alle breve som er tilgået red.aktionen, husk at uden

din medvirken går vi måsEe glip af det bedste.
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DET NÆSTE NUMMER AF 'IOBJEKTTVII KOMXIER

Hovedindhofdet i dette efterårsnummer
TII SEPTEI\/IBER T982.
er følgende:

DANSK FOTOHISTORIX.

ODe gamle fotografer i tr'reclerikshavn - liclt on fotohistorlsk forsk-
ning.
af Peter Haagen.

a) ||NEOFOTft et dansk kameras historie.
af Sigfred Løvstad.

O t'At samle på billederf r hvordan man gøtt .

af Jørgen Gregersen.

O IIHABAROT'' manden. Han lavede også radioer.
af F. Berendt.

OHvordan gøT man
restaurering af
ved F. Serendt.

kameraer, opskrif ter ill. ltl.
???
ganle

OEfter Daguerre
De våde pladers tid. Dets historle og perspektiver.
ved F. Berendt.

OOnkring fotografiets opfintlelee. laguerre og Niipces korreopontlan-
ce.
vecl F. Serentlt.

OFriedrich Voigtlånders daguerreotypikamera ti1
Fremstillet og markedsført Januar l-841 .

Komplet brugsanvisning og beskrivelse, oversat
af Ir. Berendt.

runde billeder 9 em

tiL dansk.

åiK åK åK Kære tr'oto-samlere og interesserede '

Enhver form for fotolitteratur, tidsskrifter m.m. dj-sse

pladskrævende og støvsamlend.e papirbunker, smid dem ikke
væk.

G1æd vort bibliotek. I dette findes mange tomme hylder.
Vi afhenter gerne op til 9 tons, uden udgift for dig.

vil du ikke af med det, så lad mig kopiere de interes-
sante ting.
Du gØT din kone glad, dig selv lykkelig og mig begejstret.
Derfor, tag telefonen dag og, nat, vi henter enhver sLat.
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Der stjæles fra private hjem som aldrig f ør,
det giver foruden et smerteligt tab også
mange gange problemer med hensyn til
dukomentation af det stjålne. Så kom tyven
i forkøbet og sikre Dem at De er i
besiddelse af en nf,jagtig registrering, sorn

Lad os råde Dem med brugen af Deres eget
fotoudstyr eller hjælpe Dem med
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trlJAt F0T0
NJAISGADE 20 - 31 55 90

$ts 12 - t2 - !U - l0 lgc U thdl

i']!l
,t
,1,r!)t'r.

anskaffelse
af et nyt
udstyr.
Kig ind til os.
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et fclto kan give til gavn for f)em selv -
politi * lorsikring.



Pige f ra Mariager-egnen
Optaget af Hansen, Schou & Weller ca. 1870.


