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Forsiden:

Selvportræt af Frederikshavns fØrste
fast etablerede fotograf, Diderich
Christian Blicher (1815-1887), der
var en fættersØn ti1 digterpræsten
Steen Steensen Blicher.
D.C.Blicher, der oprindelig var ma-
ler, har malet det berømte Bticher-
portræt, som kan ses på Herning mu-
seum.
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Nyt fua bestyrelsen
Dansk Fotohistorisk Sel-skab havde i sæsonen 81,/82 ialt I05 medlenmer -
flere end nogensinde tør, og en fremgang på næsten 5Ot i forhold til
den foregående sæson. Hertil konmer, at vi i forbindelse med udstil-
lingen "Fotohistorisk Kavalkade" på Teknisk Museum, har fået fremstil-
let en folder, som gratis ud.Ieveres til de besøgende, der er interesse-
ret i at komme i forbin-delse med D.F.S. Det har indtil videre afsted-
kommet over tyve henvendeLser, der alte får tilsendt et prøvenununer af
Objektiv. samt en opfordring til at deltage i efterårets møderakke.

Dette betyder imidlertid, at vi nu må tage en periode, hvor vi konsoli-
derer os. Det vil sige, at vi udadtil holder en Lav profil-, og indadtil
arbejder på at få afviklet en god og indhotdsrig sæson - også for a1l_e
de nye medlemmer. Overordentlig vigtig er jo den personlige kontakt og
d.et, at vi Iærer hinanden at kende.

En anden konsekvens af dette er, at vi er vokset ud af vores gamle m6de-
lokaler, og vi mener nu, at vi har fundet frem til en virkelig god løs-
ning: østerbros Medborgerhus. Lyse, venlige, nyJ.ndrettede lokaler - vel-
beliggende for offentlig transport. Lokalet vl låner kan runme 50-70
personer, og kan udvides til det dobbelte. Det kan mørkelægges, der hæn-
ger et permanent Lærred. og centret kan låne os både 16 mm fremviser og
lysbi lledapparat. Vi kan bestille kaffe til et givet tidspunkt og kiosken
har åbent til kl-. 22.30.

Endnu engang en stor tak til- p.g. Schmidtsom tålmodigt i mange år har
lagt lokaler til selskabets møder, og husk: Alle møder afholdes fremover
kl . 19.30. i ,:i/ri :i.. .. .a,, ,: ':

(Bv' 18 å {o

Ø'%mw
ØS.TERBRpS |vlEpBORGERHUS

AARHUSGADE 103 t

21OO KØBENHAVN Ø
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Landsmøde -Generalforsamling
15-16 Maj 1982
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Trier Iviørchs "objektive fr lnformationer
Eik vi straks over til foto-bØrs. Tj-l denne var udbudet noget min-
dre end s ids te år. ilandelen gik dog livligt og mange pudsige ting
skif tede ejer. Et hold gamle billeder blev solgt og køl>t, men duk."
kede op næste morgen med en helt usandsynllg historie bag.
Herom sene re .

Efter veloverstået foto-bØrs gik man direkte over til general-
forsamlingen, der blev afholdt i de tilstødende lokaler.
For:manden, Andreas Trier iViørch åbnede generalf orsaml,ingen, som var
indvarslet 1 måned senere end normalt. Som dirigent valf,'tes Jens
i{amnreken , tradi ti onen tro ,

A, t. Irtl . af lagde beretnirrg, herunder f ortalte han om den vellyk-
kede tur til liorge . Preus f otomuseum samt de andre seværdigheder.
i{eref ter blev d.e enkelte mødeaf tener omtalt, og der blev g j ort
opmærk-soni på at billedsiden nok var blevet prioriteret lidt for
meget. Desuden blev der gjort rede for aktiviteter i anden halv-
del af sæsonen.

De nuvær(:nde lokaler hos P. B. Sehmidt anses for at være f o.r

små, då medlelnstallet nærmer sig de loo, -F'ormanden f ortalte, at man

havde fundet velegnede lokal-er på Østerbro.

Lørdag den 15 maj ]982.
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Under: uret på hovedbaneghyden mød,_,,,,,,,.,.,,...,,,,,,..,.,ij:::::::::::::..:.:.:..::i::..:.:

te al le tllmeldte n morgenfriske og g1a-

rter forårets første Weekend med sol
og dybblå hirnmel var over os. Toget
futtede ud i det dugfriske landskab,
enhver kunne beskue herlighederne fra
vindue t .

Sejlturen fra Kalundborg til Århus,
var som en fllidetur i let bri-se, hel-
digvi s var der ikke kioskstre ike .

i{otel Royal var en oplevelse i sig
selv, jugendstil m.rn. fra stuen til 2

sal , oeref ber noget ubestemmeligt op-
efter, men al t i alt e t hæderligt sted..

iif ber fæl-l-es kaff ebord og Hndreas
--iii;t$i;:
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Herefter blev der red"egi ort
l-98l . Den her vi ste økonomi ske

stedeværende medlemmer.

Det blev 1sær fremhævet at
sentligt punkt på udgiftssi-
den, det blev dog Polnteret,
at denne investering havde

givet bonus og at man ønske-

de at fortsætte denne 1i-nie.
Der blev foreslået en kontin-
gentfo rinøJ else , dels På grund

af den sidste Portofotlrrøje1se
samt den almindelige Prisstig'
ning, men også for at have et
lidt bedre økonomisk funda-
ment til at håndtere Pludse-
lige aktivite ter , i sær fra
udlande t ,

for selskabets økonoml for året
opstilling blev ud.delt til- de til-

medlemsbl-adet f'0biektivfr var et væ-

Dan* F*ohistrid< Sddrab
Rcgnslab tor pcrlodcn Vl tgaf- ,O/1 t982.
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sign. Cle S. FJclttgren
Itevisor

sig:r. NieIs B. lda6gruss,
;iev.l_sor
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Dansk Fotohistorisk Selskabs gHiIlåI"rru' iilå:åS

medvirken ved den store ud- Siiitiii-'orcdratsh' '?ii;ii
Avleudkllp 4OO'8O

stllling nKa^meraets kavalka- Drvcrac(bånd'karre'mu') 10)5'50

t7 14',r'

d"e rt på Tekni sk mugeum i Hel- Kassabebordnr'.r to/4
Bankbos t33?:9?

singør, blev herefter beskre- *ååL"' tet:oi

vet, som trods nogen besvær '?o46'51
Ud.cstående f ordrlnger :

måttg anse S f Of at Væ1' e me - Annonccp€nqe 2400,oo

get vellYkket.
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På foto-børsen handles der livligt



i-) e enke Ite ti.np: vi-lrCeres "

Formanden kom derefter ind på første bi bl-l otekar Biørn ochsners
henvendelse til kulturnini s teri et on en adskillefse af billedsan-
lingen fra clet kgl . biblloteks bogsanling.

Men ud over at ministeriet ingen penge har ti1 rådighed for
fornålet, syntes man at Cet var en goci idi.

Der blev nedsat et udvalg ti1 at arbejde videre med sagen.

Således sluttede formanden sln på a1le måder ti lf re tls s ti l-f encle be-
retning. ))et næste punkt på programrnet var at give kassereren or-
det.

Det udleverede regnskab blev gennemgået, punt for punkt.
Niels R. Jensen, konstaterede at omsætnlngen i kroner og ører var
fordoblet i det forløbne år.

Vedrørende en evt. momsregi s trering vi1 N.R.J. undersøge clette
hos de respektive myndigheder. Der blev fra forsanllngens side gi-
vet udtryk for neget forskellige synspunkter på dette spørgsnål '
ve1 neget forståeligt rned vore indvikl-ede skattelove.
Men vi håber at N.R.J. finder vej.
Regnskabet blev vedtaget.
Vi er nu nået fren til evt. ve dtægtændrln€ier :

Der var ikke lnclkornrnet andre f orslag end de åf tres tyre l sen

frensatte. (se skrivelse af 28. Marts 198?.)
Da nan ikke kunne blive enige on punkt 2 paragraf 6, vedrøren-

de be s]utnings pro ce s sen , blev det udskutit ti1 næste år, hvorefter
bestyrrelsen lovetle at frenkomme med flere alternative muligheder.



Der blev nu stemt om punkt l r3 ,4.
For kontingentforhøjelse: ensartet beløb for Jylland og Sjæ11and.

Denne afstemning faldt således ud:

For:. 7 stemmer.
Imod: 24 stemmer.
Undlod:15 stemmer.
Ialt ; 46 stemner.

tr'or kontlngentforhø J el se 3 Jyll-antl Kr. 10o.oo. SJællancl Kr. 15o.oo'
Denne af stemning f alctt sål-edee ucl:

3or : 3o stemrner.
Imod: 24 stenmer.
Untllocl : f 5 stemner.
Ialt: 45 stenmer.

Al1e lntikomne fultitnagter gæ1cler cien slaidentie bestyrelse '
Ialt inctkonne fuldrnagter 11 stk.
Forslagene hermecl vecltaget.

Den kraftige k ontlngentforhø J else skal ses t lyset af , at ttObiek-

tLvtt koster onkrlng Kr. 25.oo" pr. nunner at frenstille l rene

kostpriser.
Da vort Jyciske bes tyre l- s esmedlem ?er Ask Nlelsen ønske'le at trætle

ud på grund af anden tlllitispost, pegede fornanden på Jan Klinks-
gaard fra Sønderborg. J.K. er kentlt son en meget aktlv og dygtlg
samler af fotografica, tlesutlen en kentlt person i tlet Jytlske '
Velkonmen.
santlcllg en tak til Per Ask Nlelsen for hans lntlsats lkke mlncist

for hans arbejde rned tilrettelæggelse af denne generalforsanl-lng
og lantlsmøde.
xfterhånden falclt cle sidste brlkker på placls oB bestyrelgen kotn

til at se såletles ual:

Præsident; Andreas Trler Mørch.

Vicepræsident: Ole Schelde.
Redak tør I Flemming Berendt '
Kasserer: Niels Resdahl Jensen.

Jylland: Jan Klinksgaard. '

Revi sor: Ole S. FJ eldgren.
Revlsor: Niels B. Magnussen.

En god generalforsamling var hermed slut og de festJ-ige indslag
kunne begynde.



Nu var ticlen entiellg intte til cle kulinariske nyclelser.
I Cafe Anna var der dækket festllgt op ved sroå hyggellge borde,
levencie 1ys og de J lig bet j ening..

Værten havde kreeret en fln menu, son de sandellg kunne leve
op til. Alt bl-ev serveret varnt og lækkert' rigeligt af a1t.
Hurtlgt var stemnlngen på sit højdepunkt, og cler blev skålet fl-lt-
tigt på kryds og tværs af de snå borde.

Xfter at tlen værste hunger var stillet, blev årets sang clelt
runclt. Nogle fornøJelige vers' der fortal-te on de trængsler aler

overgbr en, som nedlem af D.F.S.
Hurra ti1 Flemning Anholm, cler var vlsens muse.

Ilerefter var der en lilfe pause, hvorefter man gik over t11 auk-
tlonseftersyn samt auktlon.

J øtgen lybæck havtie lndvilget i at være auktionarlus, nen at
skulle leve op til tr'lemmlng Anholn, var jo en unullg opgave.
Men det vlste slg at Jørgen havcle SINE talenter, for altlrlg.er
der tilgået klubkasgen så mange runcle mønter son under denne auk-
tion. Han kunne sandelig få priser på sagerne.

Mere end 2.ooo kroner var tler 1 kassen, da vi endel-ig ved 23

tiden var færcllge. Som et festligt slutnumner havale Slgfrecl L,øv-

stad og P. Åsk Nielsen l-atlet et Zeiss lkon katalog fra 1915 gen-
optrykke og blev nu eolgt for højeste bud. I et begrænset antal'
Bravo, og tak.for et deJllgt og nyttigt lnitlatlv.

I
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Jørgen Jrybæck er ved at f å hammerslag.



Sigfred fortæller om t'Ne11erød-And"ersen'r 
.

Hernecl var aftenes arrangernenter lkke forbl , clesværre l1clt sent
fik Sigfred l-,øvetad ordet for at berette on sine sidste fund af
"Ne 1l-erød-kameraerrr .

løvstad havcle også nedtaget nogle af clisse klenoclier. Disse urnå-

clelig 1ækre håndarbeJder blev 1ænge beundret og fingrene fik lov
ti1 at fornemnie den flne forarbejdning af naterlalerne, det gæ1-

der lkke alene træet, men også de sinclrlge me ssinghængslers fine
indpasning t helheclen.

Samtitlig ned at J.,øvstatt øste ud af sin enorme vid.en onkring
clisse tlng, fortalt på en såcian måtle, at alle kunne fornenne den

atnosfære der har været omkrlng disse tlng.
Slgfred løvstaal har lovet mig at skrive ti1 'rObjektlv'r orn cilsse
fund, samt tekniske enkelthealer. Vi har noget at g1æcte os tiI.
De cler holdt ud, og clet var cle fleete begyntite nok at kunne nærke

01e lukøJe, uret viste 1.1o nat.
Man sov eotit efter denne daE.

adLø
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Søndag den 15 mal 1982.

Søndag norgen listede tien kø1lge norgenbrlse lnci af clet åben-

stående vinclue, og vækkede en blldt. Efter bacl og morgengynnastik,

var man recte tll tlagens store beglvenhetl, besøget 1 |tDen gamle by'l

Her nødte vi a1le op 42 stk. foran ilen ga.rnl e farvergård, hvorl
nan på første sa1 har genopbygget det gamle atelier fra l-88o'

tr'oran indgangen blev vl built velkommen, selv on clet var miclt i kir
ketitl, af museumslnspektør Xbbe Johannsen, der fortalte os' at vj-

var de første som havde fået lov til at se tlet nylndrettecle atell-
er.

Vi blev gJort opmærkeon på, at færdiggørelsen af ateliet var

blevet fremskynclet i. anledning af vort besøg. It{ørkekannerete vask

varganskefåtimerførvorankomst,blevetforsynetmeclclenfor-
nøclnepatina.!tnegetfintgarnneltbogskablndehof.ltrnangeførste
udgaveraffotolltteratur'somhårhavclefuncletsltsl.lstehvile-
stecl.

Desuden var rurnmene fylttt nett saurtltllge klcnocller, såson nalkestøt-
te , f otlekamler.



de flankeret på begge slder af gamle håndskårne træstole var
punkt for en opstilling af gammelt fotografiea, samt billeder
taget af museets egne magasiner id"agens anledniilg r alt fra en
den tid.
Efter vi var blevet budt velkommen af fotograf Poul Pedersen,
rakte Dansk Fotohlstorisk Selskab ved. Niels Resdahl Jensen et

#

Efter en stunals incileven i gamle tiders skik og brug i et foto
ate11er, var vort næste nå1 , borgnes tersalen, i den gamle nøl1egår
son ligger på den anclen side af torvet.

Denne prægtige sal , med et niaiterboral på over 2o neters 1æng-

N

mi dt-
frem
svun

over
pano

rana billede af rrden garnle by" ti1 Xbbe Johannsen., clen garnle by so
vi håber vi1 blive ophængt ti1 g1æde for de besøgende.

Fotograf Poul Pedersen holdt her et spændende foredrag om sit

Nlels Resdahls rrPanorama-billede overrækkes.

arbejde necl reglstrering af clanske fotografer 1 Århus fra 1826 til
'l A?o

Nogle. meget ind.gående plancher viste de forskellige fotografers
vlxke i byen 1 ciet forrlge århunclrecle. Desuden blev aler forevist
en lysbllledserie med de garole forretninger, før og nu.
Dlsse bllleder bar tydellgt præg af, at ctet havde været en god
forretning at være fotograf på den tid. Men ak, intet varer evlgt.

I slt foredrag afslørede Poul Peclersen hlstorien omkrlng sit
køb af cle gamle billecier på foto-børeen dagen f ør. Det viste sig
at den samme famllle var blevet fotografcret 15 år tlclligere 1 År-
hue og at Poul Pedersen havde tlisse billeder 1 sin sanling.
Xt tycleligt eksenpel på amatørens biclrag til nuseunsarbeJde.
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Der lyttes til Poul
trBorgmestersalenrr .

Pe d ers ens f ore d.rag i

fak til Poul- Pedersen og hans frue Dorthe for deres vel-tilret-
telagte foredrag om de gamle fotografer i Århus. Samt deres arbeJ-
de med de udstillede montre i møllesal-en.

Nu blev ålle sluppet løs 1 lrtien gamle byrr, nange havrie vel væ-
ret cler før, men for de, son eå clette prægtlge sted for første gang
var det virkellg en oplevelse.
Turen glk nu hJen t1l hotellet for pakning og afsked.

På veJ ned' til færgen, clunpede vl lnd på en restaurant cler
hed den høje stue, her blev man noget overrasket over et besøg af
så.mange mennegker på en sti1le søndag.
Af pereonale var cler kun een ung pige til at servere og en enkelt
1 køkkenet. Men det vlste elg hurtigt at hun vlrkellg takletie en

sådan lnvaslon meri dygtlghed og ekspertise. Maclen var 1ækker bå-
tle det koltle og clet varrn e.

Alt tll en rinellg prls.
Her glk snakken 1lvligt on cle spændenclc oplevelser nan havde

haft sammen, og Ean flk tiet indtryk, at det havde været en neget
vellykket tur, hvilket rnå glæde de arrangerencle parter.

Nu gik det metl sklb og tog motl København, hvor vl ankom nøJ-
agtlg oom planlagt Kl . 19.49.
Der var herned sat punktum for et stort og flot landsnøde son vi
håber kan gentages ti1 næste år, necl enclnu flere cleltagere.
Velkommen i 1981.
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De deltagende _f oreviget på trappen ti I
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Data om P. P. :

Poul Pedersen , født 1928.
Søn af Thomas Pedersen, Guldsmedgade 22, Århus.
1948 hos Thomas Pedersen.
Studieophold hos Welinder i Stockholm. Svend hos
Jensen, Silkeborg fra 195o til 1953.
Kompagniskab med Thomas Pedersen fra 1951, hvor
delte arbe j det mell-em sig, Thomas tog portrætter
fo to graferingen .

Underviste i flere år på fotografskolen i Århus
ni sk og arki t ektur-fo t ograferlng .

Læretid fra 1945-

Fotograf Johs.

de

og

to fotografer
Poul arki tektur

i Optik og tek-
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Torsd den 16. Se tember 1982.

Aftenens foredraqsholder Hr. Nissen kommer til os fra provin-

H.F. Nlssen kommer fra Rinkenæs, hvor han blev f ød"t i 1"9o4, og i
tlag er vendt tilbage ti1, for at nyde pensionisttilværel-sen.

Efter endt skolegang 1 Sønderborg studerede han på den teknisk
højskole i Miinchen og i Danzig. Færdigucldannet som diplomingeniør
i svags trøm s t eknik fik han ansættelse sorn a.sslstent hos den kendte
professor Kupfmiiller. I 1934 fik H.F.N. ansættelse hos Agfa, på
det videnskabelige laboratorium, hvis chef var den navnkunclige Dr.
G. Iggerts.

Her bestod arbejdet i eksperimenter med rnagnetone ornråciet, sam

andre spændende opgaver.
I 1945 vendte han tilbage ti1 Rlnkenæs. Herefter gjaldt det op-

gaver hos Nordj.sk filn, hvor mange teknlske problener ventecle på
sin 1øsning.

Magnetlytl og farvefilmteknik var et par af de store axbeJder
fren til 1971,

I det fored.ra.g vi får at høre vll H.F.N. konme lnd på situatlo
nen omkring farvefotografering cla Agfa-color systenet kom fren.
Ønsket on at se farver på fotograflske billeder er ve1 lige så garn

rnel som selve fotograferlngen. Dette har jo glvet sig ucltryk på de

nange neget forskelllge frengangsmåder til at frembringe farvebil-
1eder.

At fremstille ilnofiln i farver kræver enclnu større teknlske
anstrengelser.
Onkring 191o frenkaldtes første gang farver ved en fotograflsk
frenkalderpro ces , men først 7 l9t5 begyndte keml"kerno hos Agfa.

at tage,fat på udvlklingen af det subtraktive Agfa-co1or systen,
som det er kendt i dag.

Det alt afgørende var at man fandt
farvestofkomponenter som kunne forenes
fremstillingen og indtil fremkaldelsen
ledet.

Efter krigen tabte
fremstillede farvefilm
Ivlange f orbed ringer har
ringen har i dag, hvor
sort-hvid bill-ederne.

frem til diffusionsfaste
med emulsionslagene under
og senere lagring af bil-

Agfa patentrettighederne og andre firmaer
mere eller mindre efter Agfas system.
ført til det høtre stade som farvefotografe-
farvebilledet har fortrængt en stor del af



Torsd. den T4 Oktober l9e2

Panorama-fotograferingens hi storie -

Hvem kan vel beskrive det'te bedre end. Niels Resdahl Jensen -

Vort mangeårige medlem, nu siddende i bestyr:1sen er kendt

som en meget dygtig teoretiker b!-.aoolrkring emnet 'tOptj-kn og lig-
nende . Ilien han er også en snild rf Mekanikusfr .

Det forlyder i sædvanligvis velunderretede kredse, &t han selv

har konstrueret et panorama-kamera. Måske får vi det at se?

Det te arbe j d,e har f ørt ham ind i brugen af denne spe ci elle type

kamera, Som vj-rker facinerend,e Ved Sin rrbTedderr.

I det Danske iViagasin har man kunnet nyde et
panorama-billeder, d€tte af Amalienborg med alle
me billede.

bestent Preus
Århus.
lysbill-eder,
af billeder

af hans de i lige
4 palæer på sam-

tr'otomuseu.m og nu

dels af ældre ka-
som er optaget bJ.a.

Et andet hænger i Norge ' nærmere

kan vi nyde et i 'fd.en gamle bY" i
Til foredraget vil der blive vist
meramodeller igennem tiderne, samt

i Amerika.
ler venter selskabe t en af ten med " BREDDEIT .

Medlemmer opfordres til at medtage nyt gammelt fotolitteratur de

måtte være komniet i besiddelse af j, den f organgne sommer.

Vel mødt.

Skabelsen på Colorarna

Michelangelos berømte freskomaleri "Skabelsenil var nr. 478 i rækken af udstillede Colorama
billeder på New Yorks Grand Central Terminal.
Den 5 14 n høje og lB m brede forstørrelse af Michelangelos mesterværk fra deL L6. århundrede
var så skarp, at rejsende i terminal-en så flere detaljer af billedet end gæster i Vatikanet
kan se på originalbilledet.

Fotografen, Taskachi 0kamura, brugte seks måneder til at opbygge det stillads, der skulle
muliggøre fotograferingen. 0kamura byggede stilladset om natten, og hver morgen blev det pil-
let ned for ikke at forstyrre tilrejsende pilgrirnme. Efter lukketid stillede Okamura iqen
stilladset op og byggede videre, indtil han var tæt nok på loftet til at fotografere.
Billedet viser Gud med hvidt skæg og omgivet af engle, mens han strækker hånden frem for at
røre Adam, der er fyldt med ærefrygt.

Kodaks Colorama-billeder er udstillet i Grand Central Terminal i ca. 4-5 uger. J52.000 rej-
sende ser Coloramaet hver dag.



Torsdag 4en 18. November 1p82.

På denne mørke og måske kolcle aften, skal vi hygge os sammen med
en kendt pre s se fo t ograf.

Det er ikke alene spørgsmålet om spændende og kvikke bil1eder,
en pressefotograf kan også have et "old tirner,' forhold tlI sit
værktøj.
Vi håber denne aftens foredragsholder
særlige gruncler cler er t,j I at bruge et

Til denne ;rften opfordres medlemmerne
s pa:nde nde t i. ng man må t t e være komme t i

vil delagtiggøre os i de

gamme 1- t ka"mera.

til at mecltage sjove og
besiddelse af.

påbyOer være præget af julehygge.

Vi ind.l eder nred den store auktion,

fjesuden håber bes tyrel sen at krrnne fremkomme
nedsættelse af aktivitetsgrupper. I{er beder
gode ideer om at kornme frem med disse.

Torsdag den L6. Deeember LgBz

JULE}IØDE.

Det sidste mødearrangement i r:tet

med nogle planer for
vi medlemmer der har

gamle å", vil som tradi.tionen

husk at alt skal være mærket.
vi s t en f i lmoverraske l_ se med

det store julebord med varm

Selskabs rnedlemmer gerne
de rnå være med t i 1 at gø,-

men især tilføre os nyt blocl
kan dyrke og have glæde af

Velkommen.

ti
gl
Et

Ilfter auktionen vil der blive
lknytning ti 1 julen og til sidst
øg samt dejligt hjemmebag.
beskedent l<ronebeløb vil blive afkrævet.

mød talrigt op.

På dette stecl vi1 Dansk llotohistorisk
byde de nye vel kornmen, med håUet om at
re selskabet ikke kun større i antal,
og talent, såtedes aL vi i fællesskab
de fæ11es interesser for fotografica.

F"B.



De f ørste 4 møder
refereres :

Januar rnød"et.

I{r.
Vi
ske

i halvåret 1982, er nu afvikl-et og skal her

Undell og frue ikke alene var
spændende arbeide med at konstru

B n/n, men også det at de selv

Ingeni_ør Undell og frues besøg var imødeset med stor interesse -

har jo alle, næsten allerset eller været i berøring med det dan-

fremviserkamera, K.Z .

Det skulle hurtigt vj-se sig at
nogle levende fortællere, offi deres

ere et dansk fremviserapparat til
har deltaget i fremstillingen af

Deres næs ten "gøEleragtigerl
sig udslag i, at vi fik et helt
sammen me d d. em .

Når i eg skriver
di man -i-gennem deres
hvor svært det er at

Ni els El swing f ortalte indgående om

195o erne. At det dengang ikke var
farvefilm, fik vi et tydeligt bevis

di-sse.
måde at fremstil-le tingene På gav

strålende og af slappet aruangement

sammen skal det forstås helt bogstaveligt '
helt ægte og usmi-nkede måde, f øl-te på sin
få danske produkter til at blive rigtig 

'

for-
kro

som

det hedcler, lønsonrne.
Gadvidehvormange'deridagtørbindeanmedensåclanopga-

Denne aften, var nok en af de fornøjeligete vl har haft 1 mange

år, hvorfor er det svært at forklare, men trører man båndoptagelsen t

e r man ikke i tvl-vl .

Derfor rekvirer denne optagelser og 1yt'

Februar nødet.

1;en mangeårige redak tør af Dansk Irotograf isk tidsskrif t, Niel-s

fllswiilB, var denne måneds gæst.
sit arbejde med Agfa-color i

så nemt at fremkalde og koPiere
for. Det var interessant at se

nogleafdisserlgam].et'farvebilletler-al.lerentiltrotlsvar.Ie
rlnelig gode.

Man spørger sig selv, hvordan de farvebllleder der laves i clag'

ser ud om 3o år.
vi så tiltige dias fra Niels Elswings daglige arbejde på Natio

nalmuseet. Bj-lleder med f in komposition og illustrerende specielt

denne type lmuseumsbilleder '
vi så også eksempler på nyere modebilleder fra hans hånd, her

bemærkede man sig det høje stade farvegengivelsen står på i dag.'

Selv orn a1t ikke var rrold tlmer var clet en meget interessant
aften, og ikke mindst det' at stlfte bekendskab rnetl en af tle leden-

de clanske organi sati onsfolk.



da

dig
Nu

der
at

Marts-m ød.et.

Den annoncerede Merkur-aften blev på et sent tidspunkt aflyst'
det viste sig umuligt at skaffe en foredragsholder, som var kyn-
nok på området,

var gode råd dyre , men da j cg havde prøve -affotograf eret bille-
f ra Kylle Topps bog, med en rj-melig god kvalitet , var d er ved

opstå en ny mulighed.
Jeg ringede til Ky11e lopp og forelagcle hende mln 1ti6, hun syn-

tes den var gocl, da vi a111gevel ikke kunne få fat i cle origlnale
1, x f8 glasplader.

Samtlige farveblll-eder i bogen blev nu affotograferet og Ky1le

Topp vil1e fortælle 1øst og fast omkring dlsse.
Denne aften blev en uforglennelig oplevelse for cle rnange cler var
møclt op . Hun er j o en guclsbenåclet f ortæller .

nt sted fortalte hun on hvordan hendes facler havcle beordret hentle

til at stå 3OM stil-le, i flere ninutter op af et træ 1en dyb skovt

nyggene gjorde deres pligt. Andreas f. Mørch' spurgte orn lkke tlet
var sådan, at hendes fatler STA-K. hencle en sk1l1ing for dette arbej-
de. Næe, sagcle hun, nen nyggene SIAK. - Såclanne gulttkorn var afte-
nen berlget af, som er umuligt at genfortæl1e.
Derfor, ærecle nedlernmer, rekvirer bånttet samt de 1o lysb1l]etler og

lati famllien få andel i tlenne oplevelse.
Henvenclelse redaktionen, helst pr. brev. lånetlcl 14 ciage.

ri1 mødet.

Det sidste medlemsmøde afholdtes den l-5.
tillige den sidste sannmenkomst i vore hldtldige
vejen i Skovshoved.
Som meddelt andet sted.s i bladet, vil fremtige
i medborgerhuset på Østerbro, hvor d.er vi1 være

den stadigt voksende medlemsskare.

April , og det. var
lokaler på strand-

møder finde sted
bedre plads tll

Serendt, og hans emne var
København, som han præsente-

havde støvet op af interessan-
ukendte og adskilllge meget

184o6rne forestillende Grå-

p.B, Schmidt har i høJ grad hjulpet l).F.S. roed at komme i gang

ved at stille sine lokaler til disposition i en årrække, og det
takker vi ham hjerteligt for.
Aftenes foredragsholder var Flemming

gamle fotografier fra d.et forsvundne
rede for os som lysbilleder.
Det var forbl Øffende, hvad Flemming

te fotografier, mange af dem ganske

gamle, et enkelt fra begyndelsen af



brødre torv, måske og sandsynligvis det æ1dste eks teri ørfo tografi
i Darunark.
Affo t og raferingen af cle ganle var, naturli.gvis, tlp top, og f'lemnin
Berendt fortalte, at han ved arbejdet med at finde fren til disse
spændende billeder var bfevet så grebet af ideen, at han har i sin-
de at gå videre ned slt detektivarbejde og forsøge at opsnuse så
mange af tiisse gamle fotografier sorn det er han nuligt.
Hvis der er medlemmer, der har materiale (ikke blot fra København)
som Berendt kan få fov at affotografere, vil han neget gerne høre
fra dem.

Sorn en ekstra gevinst fik vi bagefter leJlighed til- at se en filn
rrKøbenhavn i 1917t', som Ole Schelde havcle bragt med.

Den har været vist en gang tidligere, men den er så hyperinteressan
at man gerne ser den flere gange. Alderen taget i betragtning er
det en ganske enestående reportage on livet i hovedstaden under
den første verdenskrig.
Fotografen (e11er fotograferne) nøjedes ikke rned at fave optagelser
fra 1lvet på gaderne, de giver os også et indtryk af, hvad der fo-
regik på kontorer, i fabrikker og i private hjem.
Forhåbentl1g får vl mange ligeså interessante møcier i den konmende
mødesæson.

Flemming Anholm.

Det kan tilf ø jes, at kunstaka,d.emiets arkitektskole har bedt om at
se denne serie. ved et mød.e i slutningen af 1982.

F. Berendt.

I{r. Ni e ls El swing og Fru. Ky1le Topp.



t^IHAT'S IN A NAIYE?

Siger Shakespeare, - paa Dansk: Hvad er et Navn?
Den Bl-omst, Vi kalder Ro'se, dufter lige sødt,
hvad man end kalder den.

Fotobranchen er fuld af Navne, nogle 1ever, andre
er afgaaet ved Døden, eller i hvert fald er de
Produkter de repræsentener gaaet ind til den evige
Hvile, bukket under i den fuldautomatiske, panch-
romatiske og multicoatede jernhaarde Konkurrence.

Et godt Navn kan ikke holde et daarligt Produkt
oppe, men det er jo ingen Skade til at hedde noget,
som a1le kan huske og udtale.

Det klassiske Eksempel er Kunstordet Kodak, som
gamle George i Rochester sad og biksede sammen efter
Arbejdstid, Han syntes, ffi€get fornuftigt, at det
vilde falde lidt tungt, hvis han skul-de markedsføre
sine Frembringelser under Betegnelsen "George East-
man Photographic Equipment and Accessories Manufac-
turing Company" Rochester, New Yourk, U.S.A. ", hvad
han jo godt kunde have gjort, Kodak var jo nemmere.

Et andet godt Navn Iog do. Produkt ) er Leica=Leitz
Camera, - oprindeligt Leca, hvilket man maatte op-
give for ikke at blive forvekslet med Leca Beton i
Gneve.

Nikon, Pentax, lulinox, 0lympus og Rollei er ogsaa
Navne, der er nemme at have med at gØr,e, men hvad
med Chinon? Saadan et Kamera har jeg, men jeg er
altid i Tvivl offi, hvad jeg skal kalde det.

udtales det Kinon eller Kinon? eller er det maaske
Sjinon eller-5jlnon. I FrenT<rig maa jeg vel sige
SJTnong , aZ hvis J "g taler med en Enålånder snåfjeg nok sige Tjaninon.

Det en vlrkeli
tnor, jeg skil
jeg mig nok en

g et ubehageligt Problem, saa jeg
ler mig af med det. I Stedet køber
Box.

Anholm



Kameraeffialkade
Det war en festlig dag den J. ,4'pri1 7982, da Danmarks Teknis-

ke Museum kunne byde os alle velkomne ti1 denne enestående udstil-
1ing. Der er alene udstillet 1o I'Nellerød-kameraer " .

Udstillingen blev erklæret for åbnet af rigsantikvar Olaf OL-

sen, son gennemgik fotografiapparatets historie og betydning for
samfundet og hele verden.
Det var med stor glæde, at se etablerede museumsfolk blåstemple
betydningen af inalsamling af fotografica.

Herefter fik K.O.B. Jørgensen ordet' denne understregede g1æ-

den ved at man var i stand til at vise denne udstillingr som Jo

var en de1 af de ting publikrrm allerede havde overdraget museet.

K.o.R. Jørgensen håber at mange sjældne ting vil finde vej
ti1 mL'-seet, som erstatning for de brændte.
Udsttllingen blev herefter erklæret for åbnet.

Der rettes
historisk
ofl.

En tak til
røder for

herved en særlig tak til de medlemmer af Dansk Foto-
Selskab som har stillet deres apparater ti1 dispositi-

Andreas Trier Flørch, Niel s Resdahl Jensen og 'fom Seh.*

deres indsats og brug af megen fritid.

Ri.gsantikvar Olaf Olsen" fnge ni-ør K. O. B. Jørgensen.



forhistorisk kavalkade iABBaratet oBlog';;i{
Mandag den 5. april 1982 kl. 14 åb-
nede Danmarks tekniske Museum i

Helsingør en ny særudstilling, der
har fået titlen "Fotohistorisk kaval-
kade".

Udstillingen er planlagt i samar-
bejde med Dansk Fotohistorisk Sel-
skab, hvis medlemmer også har stil-
let en række eftekter til rådighed.
Som nævnt nedenfor har man også
fået hjælp fra andre sider, herunder
Nationalmuseet. Derfor er det en
særlig glæde lor Danmarks tekniske
Museum, at rigsantikvar, professor,
dr" phil. Olaf Olsen kom til stede og
foretog selve åbningen.

Anledningen til udstillingen går til-
bage til 1978, hvor der al ukendte
årsager opstod en brand i et af mu-
seets magasiner. Ved branden gik
det særligt ud over museets samling
af fotografiapparater, og derfor har
man i de forløbne år ved pressens
hjælp opfordret private til at hiælpe
museet med kameraer. Det er strøm-
met ind med tilbud, og alene i 1981
modtog museet 1 1 2 he0vendelser
om fotografiapparater. Hertil kommer
at Nationalmuseet har deponeret ca.
50 apparater i Teknisk Museum.

For at give et indtryk al særudstil-
lingens omtang kan det oplyses, at
man indleder med at vise et atelier-
kamera. en fotomodel med nakke-
støtte og et baggrundstæppe fra år-
hundredskift et. Dernæst fortæller
man om de optiske forudsætninger
for fotografering ved hiælp af for-
skellige opstillinger. Man fortæller
også om billeddannelse ved hjælp af
camera obscura, der gik forud for
den egentlige fotografering. Museets
ældste camera obscura er en stor
siældenhed, der flere gange er gen-
givet i udenlandske publikationer"
Det er fra 1761.

Fra kameraernes barndorn vises
et originalt daguerreotypiapparat f ra
1838-40 og tillige eksempler lra
daguerreotypier. De to aeldste er ft
1852 og torestiller havnen på San
Thomas. De er i sin tid optaget af e

provisor Hans Hansen i Helsingør
er udlånt af Handels- og Søfartsm'
seet på Kronborg.

Fotogralhs
htsorie

gefircm

tiderre

...rEll sfor

udsCiltiry

Duk Fotohinorirk Scbkab,
der bt6 lriftct i 1915, har
ram mcd Tcknitk Mu'
3Gm i Helcitltr pLær om
en rror utttilling i efdclin-
gro t}N.tr*3.l**i til
rf'it

kunne se eksernpler pi
der først kommer i hanr
året. Firmaet AGA fort€
mofotografi, og Forsøg
behandler emngr som i

neutronradiografi og hr
Museet har ydermen

råd og vejledning fra Hi

Spændende udstilling for de fotoin
Danmark tekniske Museum

t" *'
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Grentmann, box-kameraer,
klapkameraer, udtrækska-
meraer, spejlreflekskame-
raer, målsPgekameraer,
pressefotografens kamera-
er, panoramakameraer og
straks-kameraer.

Museet har også bedt
nogle firmaer om at stille
deres nyeste produkter til
rådighed. Det gælder f.eks.
Agfa-Gevaert og Kodak.
Man vil således kunne se

eksempler på kameraer, der
fØrst komrner i handelen til
efteråret.

Museet har ydermere
modtaget råd og vejledning
ikke mindst fra fotohand-
ler S. LØvstad i Herning.
Sidstnævnte har dels stillet
en række apparater til rå-
dighed, dels hjulnet med
tids- og typebestemmelse
af de ØvÅge apparater.

Særudstillingen er åben
for offentligheden til den 1.

oktober alle daee kl. 10-17.
Museet forventer, at mindst
75.000 vil besøge udstillin-
gen. Foto er jo en populær

rao og ve,reonrng rra Hi

stitutet, Optisk Laboral
Danmarks tekniske Hd
mindst fra fotohandbrl
Herning. Sidstnævnte I

en række apparater till
hjulpet med tids- og tl
se af de øvrige appar

Særudstillingen er
ligheden fra den 6. ap
tober alle dage kl. I O-
forventer, at mindst 7
ge udstillingen.

Anledningen til udstillin-

:\,lri?r: ei r)gså r slanti tl! a!
,irr ,lfn ri.istr, :nnillnq Jf (le
inkrt.ltf :\. i:ersl.kn't1Fif,ef . Cer
i!L ':l rn r'rilcr hl. ., rr':. t ,;rl\ti:lel
il..'.i:r.J.:r !r{ orn ti r;rparalf,f.
rll . t;,.:rrl,li i ,rl .!1 .. . r"onrf
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gen går tilbage til L978,
hvor der af ukendte årsa-
ger opstod en brand i et af
museets rnagasiner. Ved

,#:ff:"13::ffil":?å::!*;å1! branden sik ddt særligt ud
Nellerød-kameraer, der nofen sinr over rnttseets Samling af fO-
har været udstillet. Dg: qt".,:t:ig,o tografiapparater, og ClerfOr
loapparater,allefremstilletafder, " . t . t,r E_
berømte urmager J.P. Andersen i naf man I Og tOflpDne af

*--I--.t--1--!---t- ttr - "-'æl-
Danmarks rckniskc Muscttm har hcrmcci tlcn lcrc at indtrytlc Dcrn

til rncd lcclsitgcr at ovcrvitrc åbningcn ilf udstillingcn tgf'
nu-
0m
rtil

"trO-l'Ot I ISTORISK KAVA LKA DE"
rttutrdug rlci5. ultril i,982 kl. 14.(X)

en stor sjældenhed, derflere
gange er gengivet i uden-
landske publikationer. Det
er fra t761.

Fra kameraernes barn-
dom vises et originalt da-
guereotypi-apparat fra
1838-40 og tillige eksem-
pler på daguerreotypier. De
to ældste er fra 1852 og
forestiller havnen på Sankt
Thomas. De er i sin tid op-
taget af en provisor Hans
Hansen i Helsing4r og er
udlånt af Handels- og S/-
fartsmuseet på Kronborg.

Museet er også i stand til
at vise den stØrste samling
af de såkaldte NellerØd-ka-
meraer, der ncrgen sinde har
været udstillet. Det drejer
sig om 10 apparater, alle
fremstillet af den berØmte
urlnager J. P. Andersen i
NellerØd. Der er både tale
orn atelierkameraer, rejse-
kameraer og selv et små-
billedkamera er medtaget.

Derefter fglger 15 mon-
trer med apparater, der er

llddglt i fslgende. Bnlpper:

af den megqn Presseomtale
har fået.

i nruscctc uclstillingsbygnirrg Nclr. Strandvcj 23. 3(XX) t'lclsingør. eet
la-

Mccl vcnlig hilscn af
DANIvIARKS T'EKNISKE I\{USEUM 

rng
1d-

Et l-il].e udsnit
denne uds tilling

.I.ilntllitt't'l,tlc.s||,rctuNttI,(itI|(():):]}1il

Sie rudstillingcn cr tilrctte l;rgt isiimarbejcle mcd Ditnsk Ftltohisto-
risk Sclskab. Ucl ovcr f()tonliltcricl frii tnusccts cgnc sitmlingcr in- )tl$-
clcholcle r udstillingcrt ossri kanrcritcr. tlcr micllcrticligt cr udllint af rgd-
fotosclskahsts rnccllcrnrncr. []crtiI kommcr omkring 4() historiskc ,llr,
kanrcracr. clcr cr clcpttrtcrct ttt Nirti<lnalntuscct, cn santling dcr
hl.a. inclcholder cn nckkc originrtlc ilpparatcr af fahrikatci.l.f'. ud-
Antlcrscu. Ncllcrøtl. ing

iop-
I't ogrtrrtt lltr irl>ttirr,,.l,('tr lop-
Formanclctt for Duntnltrks tckniske Muscutns bcstyrclsc. civilin- L-E'
gcniør l'h. Fritnck byclcr vclkornrncn. ll_:
h.igsantikvar. profcrsor. clr.phil. Olaf Olscn iibncr uclstillingen. i'fa'
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lidt om fotohistorisk forskning.

eå opiordring af Flemming Berendt
skal jeg berette lidt om mit arbej-
de med at udforske historien om

fotografernes virke i Frederikshavn
gtennem tiderne. Jeg har -i nogle år
syslet med denne de1 af lokalhisto-
rien, og skal her bringe lidt af
mine erfaringer.
Inden et forskningsarbejde Påbe-
gyndes, er det helt afgØrende at
f astlægge en måIsætnj-ng, da man

ellers uvægerligt vil fare vild i
stoffet og få et resultat med for
manqe lØse ender.
FormåIet kan for eksemPel være at
beskrive en enkelt fotografs virke,
eller at kortlægge hvilke fotogra-
fer der gennem ti.derne har fungeret
på en given adresse, eller måske

hvilke fotoqrafer der har været ak-
tive i bestemte perioder.
Min egen måIsætning er, at beskrive
fotografernes virke, erhvervsvilkår,
teknik og personalhistorie op til i
dag, lige siden den fØrste Daguerreo-
typist ankon til Frederikshavnsom-
rådet. Dette er selvfØLge meget am-

bitiØst for en amatØrforsker t 09 ie1
regner da også med at have arbejde
til adskitlige år fremover.

GAMTE FOTOGRAFER I FREDERIKSHA\N

Iidt, om f otohistorj-sk f orskning.
STEEN-MøLLER, WILLIAM

Havnegade, gL betegnelse for:
Danmarksgade 53
Danmarksgade 5t
Filial LæsØ og Sæby

1B 8 B-189 5
t89 s -189 6

Witliam Steen-MØller, der synes at have været en sær-
deles habil og initiativrig fotograf, overtager d.
1. nov. I8B8 Andrea Christiansens atelier i"Havnegade'j
som imidlertid ikke er identisk med den Havnegade vi
kender i dag, Danmarksgade blev på den tid kaldt Hav-
nevejen, og vejen drejede i en blØd bue ned i Havne-
gade. Betegnelserne Havnevejenr/Harmegade ses imidler-
tid at have været anvendt i flæng om hele strækningen.
Det atelier som Steen-MØller etablerer sig i var Dan-
marksgade 53, på det sted hvor vi i dag finder Engsigs
ejendom.
I tiden 3. nov. 1890 til aug. l89l foretager Steen-
MØ1Ier en udl-andsrejse bla. til Sverige. I denne pe-
riode bekendtgØr toLograf Kirstine Lund fra H1Ørrtng,
at hun som filial overtager hr. C.Christiansens atelier,
som for tiden benyttes af hr. Steen-MØIler, samt Steen-
MØIl-ers pladelager for efterbestillinger. Det må da
antages, at Steen-MØller og Kirstine Lund har siddet
til leje hos den tidligere fotograf Andrea Christiansens
æg.tefælle, bagermester M.C .Christiansen.
Ved sin etablering i 18BB nævner Steen-MØIler blandt
andet i sin annoncering, at han er uddannet hos kgl.
hoffotograf Paetz i KØbenhavn, og ved hjemkomsten fra
udlandsrejsen i 189I tilføjer han desuden at være ud-
dannet ved den kejsertiqe læreanstalt i Wien, samt at
være elev af kunstmaler Kr6tzsch, LeLpzLg. Steen-M@ller
har også oplyst at have arbejdet i flere år i såvel- ud-
landet som indlandets stØrre stæder.
Medio februar 1895 flytter Steen-MØIler til nye lokaler
i smedemester Andersens ejendom, Danmarksgade 51' ved
sj-den af det gamle atelier. Her virker Steen-MØller
indtil forretningen i 1896 overdrages tiI Ingeborgi
SchiØrring. Atelieret i Danmarksgade 53 står tilsyne-
Iadende ubenyttet, indtil Charlotte Borgen etablerer
sig der i november 10S5
Steen-MØIler angives i 1897 at have atelier i Halmstad
"Strax utanfiir Norreport", samt at virke på xullagatan
i Hålsingborg fra 1910.



l'ltttlogl'a;rltisli Atelier
I l rederlkrlrnr rl.

LVsbilleder ;rl:r Velin i alle Stonelxr saavelsom

1,rur \ i,r,lrt{ til ll,'rlaillrrns, Panotvpie (Glasbilleder)t

.^ 1., l, , . t lr i Ilr' ,l c r, Copier af Kobberstykker, Male
rir:r' r,tr;., urlfutes daglig naar Veiret tillader det ef

D. Blichcr.
$ff Ilcstillingcr bedee ssåviilt muligt aumeklte Dagu

fur cllcr seneet 2 Timer forud.

Mandag d. 25. september 1854 kunne

læserne af FreCerikshavns Avis
erfare f@Igende:

"En Daguerrectypist Fritsche fra
Berlin, der i LØverdags ankom her-
ti1 med et Skib fra Gothenborg, har
havt det uheld, at en Jolle, hvori
alle hans Apparater og ØvrLge Brugs=

Materialier, Kuffert etc. skulde
bringes iland fra Skibet, kæntrede i
I{avnen. AIle hans Eiendele ere der-
ved tildeels ruinerede og Manden er
saaledes ulykkeligviis sat ud af
Stand til at fortsætte sin Virksom-
hed, hvilket er saameget beklageli-
gere, som han befinder sig langt
fjernet fra sit Hjem og i den senere

Tid ikke skal have været heldig med

at fortjene i.Ioget i sit Fag. "

Annonce i Frh.Avi-s 8.l0.lB54.:

I en lokalhistorisk bog, der udkom

så sent som i 1980, angives C.Fritsche
at være Frederikshavns fØrste fotograf
i 1854. Fritsche etablerede sig i Å1-
borg i det atelier som i 1856 blev
overtaget af Tiinnies.
At det betaler sig at grave i histo-
rien, ses ved at jeg forelØbig har
fundet to fotograferr sorTr har været
i Frederikshavn fØr Fritsche.
Nemlig L.Sasse i 1846 og Qvist fra
HelsingØr i IB47 ag 1849.

Tltotogropfirr og Doguerrsottpiq.':-i 
1,,1 

-rru 
I'lr iilrlit rltrltt tit nrit riog brrtgctigc tlpp6'

r,r:ir ii.ttrit,tttc titcr Dct llhrlt, ttr tililcttt nrig DrD, 0t tn
$r,tl irrtti\liJ trTtttrtlc trcri .fr,ll''llcn ntcD oltt mine Gicn'
Drlr, t',rr l':.1liltnrt ct Do!|netreotgp'ltelier bodOr.
$ri;r'rr.1ir.rr llll i.t'c tic rr hrri ttrttn. -\t$ tillottr nlig 0t
;111'1i.rlf nria ii[ llrtctt.i r.q (S'qncttri crctt Sctctrt' mcD 0t
o ir.r,lc i r,ru ii Dag rr crreitlti,sortrciter forrr lpf o^to'
qropllir'r, it,rt'fe-aq trrre[ige og i cttblcr .$tnicenbc lltr'
ilrtr ril iiIrrr.. '6:crlrittgtr. 9oslurrrct trrpirr tit,rgtd bor
i.rg, rr,rrr tirirct er flort: $c[iltirrgct ptll $h0toSrop^hi.r
t rlil rrr,rrru rrrrrligt inlfi.nOtt til .ti1. 0licr'lgiucr lll i 4 c t ic n.

Srclcriti:h,rutr, bcn 8le Dctobcr 185f.
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jl',[6,fi s..rin.
G€r. $iit Dpbo(D $tr bliucr tun til Drn 201c.
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FOTOGRAFER VIRKSOMI'4E I FREDERIKSHAVN

ANDRESEN TH
ANDRES EN ANNA
BEENFELDT S.
BLICHER D C

BORGEN CHAR LOTTE
BR I NCKEN WERNFR t
BUCHHOLTZ WILLIAM
CHR I STENS:N CAR L
CHR I ST I ANSEN ANDREA
FRIGGA EINAR
FRIGGA KATHRINE
FRIGGA KIRSTEN
FR I GGA POU L

FR ITSCI]E C

GODTFREDSEN EI-NA
GREEN
HAi\]3[N IDA
HAUVRE .IOHNNY
HØ EGH
HAAGIN PETIR
J EI.ISEN CARL EM I L

.JtNSEN CHR
JINSEN HERLUF W

J tNSEi'I J EN\Y
J El'lSENr P

JØRGENSEI.i I'] SERRITSLEV
JØRGEIiSFit K SERR ITSLEV
KJERULFF C

KNUDSIFiUP ANNA
KNUDSTRUP M J 0HANi\lES
LARSEN FRANK
LUND K IRST INE
LUND V I CTOR
LUNDGREN SEVER I NE

'"lFLBERG BEl.jiAMlNl
I/OGEN3EN A

NIiLSIN H P

N IE LSEN N

OLSEN AIIi']A i\4AR iA
QV I ST
SASSE L

SCHARLING RICHARD
SCH{(/]RRING INTTEBORG
STEEiI-MØI. LER
STF:FFEI..JSEN HOLGER
srr i[]LE il! F

SØRIN SE N CHIi i'J

H Lt/s-ft.-rL- A
-tlStu-1l - P
fLAMcrv-æ
UA\t\åytt--f C. C .

t9 t7-20
t9 t2-20
| 891
t856-87
t895-91
t95 | -57
tB75
t819-
| 886-88
t9 32-55
i92C-18
r970-Br
1938-15
I E5 a-55
1932-38
19 33
19 55
1951-66
t92A
t966-
t9t4-iB
19 26
te05-50
t9t5-21
t854
l92A-2'
t92A-18
IE6O
l9 t2-?O
t891-t2
t9a2-
i 890-9 I

l9l2-t5
t896-
r9t6
l 9 2l- 3C)

I Br) l
tB83-95
l'1 t3-55
1847+49
1846*51
t948-51
| 896-05
t88S-96
l') ? | -'18
l8-j5-19
1395-)7

t8J4.
$*tw;
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Det vigtigste kildemateriale er natur-
ligvis selve de gamle fotografier,
hvor ikke mindst visitkortfotografier-
nes ofte smukt udfØrte bagsider kan
give et væId af informationer.
B1Ørn Ochsners store værk om fot,ogra-
ferne i Danmark indtil år 1900, som

i ØvrLgt er under revision og udvi-
delse til 1920, må anses som det væg-

tigste samlede kildemateriale på om-

rådet. En gennemgang af annoncespal-
terne i æIdre lokale aviser, som ofte
findes på biblioteket eller lokalhi-
storisk arkiv, er overordentligt gi-
vende, men også meget tidskrævende.
Gennemgangen af de gamle aviser, samt
vejvisere og skattelister har qivet
mig store resultater.
De lokalhistoriske arkiver og de kul-
turhistoriske museer kan som regel
bidrage med mange oplysninger.
I de store institutioner, landsarki-
verne og Rigsarkivet, findes bl.a.
kirkeb/ger, folketælIinger, skifte-
protokoller, borgerskabs- og næring's-
fortegnelser samt meget andecr Sorl
giver yderligere oplysninger.
Man bØr også erindre Det Kongelige
Biblioteks enorme samling af foto-
grafier, og ekspertice i Øvrigt,
Der kan også gå sport i at finde
de lokaler hvor nu nedlagte atelier
engang har været, ændrede gadenavne
efler husnumre kan i den forbindel-
se give mange bryderier. I mange

tilfælde kan et tidligere dagslys-
atelier afslØres af en egenartet
tagkonstruktion. Og så bØr det ikke
glemmes., at mange ældre medborgrere
jo elsker at fortælle om gamle dage.

trcbcr.

Fra mit arbejde med de gamle fotogra-
fer i Frederiksharrn, som gerne skul-Le
resultere i fyldig publikation, vises..
enkelte uddrag og illustrationei.

Peter Haagen.

liil:::: :::::: :! ::t :: :
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DAN14ARI(SGADE 53

ANDREA CHR I ST I ANSEN

W STEFN-MØL LER

KIRSTINE LUND

W STEEN-MØLLER

CHARLOTTE BORGEN

M J KNUDSTRUP

TH ANDRESEN / Rtttln KNUDSTRUP

l-{ + K SERR ITSLEV JØRGENSEN

FR I GGA

r886-88
| 888-90
| 890-9 I

t89t-95
| 895-91
1891-t9 t2
t9 | 2-20
t92A-32
1932-60
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At samle på billedeq, Ilvordan man 8ør og resultatet heraf.

r de godt 4a år jeg har stået bag disken i en fotoforret-
ning, har jeg jo hver eneste dag haft en masse bitleder gennem

hænderne, både gode ogr dårlige, - og heldigvis også mange

interessante og spændenCe billeder. I min læretid hos foto-
qraf Knudstrup-Andrdsen var det min læremester, Th. Andre6en,

der alle::ede dengang fik mine ØJne op for smukke og gode bil-
leder" Han fremstillede selv nogle helt fantastisk smukke

atelier- ogr udebilleder, - bil1eder, som man stadigvæk stØder
på over alt i Danmark og flere steder i ud.land.et.

Da jeg startede FOTOMAGASINET på Lyngby Hovedgade i 1937 ,

var jeg l<lar over, åL det var en by i rivende udviklirg, så

jeg brugte flittigt mit Rolleiflex til at fastholde mange si-
tuationer og motiver i gadebilledet., €t gadebillede som det
vi-ste si-g hurtigt skull-e forsvinde eller ændres. Men der var
også mange amatØrfotografer, der ubevidst fik fotograferet
motiver, der efter ganske få år fik stor lokalhistorisk be-
tydning. Og det var her, jeg begyndte frimodigt at sp@rge,

om jeg måtte kopiere et ekstra billede til mj-n samlingl
På den måde f ik jeq hel-d til, både fØr og i krigsårene aL

farøge min samlitg, som desværre ikke fra starten blev arki-
veret eller sat i nogen som helst systematisk orden, men blot
"bunket sammen" til senere bruq

Trods det at Lyngby efterhånden er blevet et stort område,

er der stadig så meget provinspræg over den, at det stille og

roligt rygtedes, at jeg var interesseret i gaml-e fotografier.
Så inden de gamle familiealbum blev kasseret, fik jeg lejli.ghed
tit at blade i en del af dem, men det var selvfØtgelig kun

en lil-le del af dem i forhold til de mange album, der desværre

er blevet destrueret.

Men så kom opfordringerne fra diverse ptejehjem og ældreklub-
ber i kommunen til at vise og fortælre om mine gamle Lyngby-
motiver, og det satte yderligere gang i interessen. Jeg frem-
stillede en stor mængde af mine gamle fotografier som 5 x 5 cm

lysbilleder og sammenflettede serien med vers fra populære og

kendte sange, så der kom en rytme i fremvisningen. Da jeg er
så heldig at have et fortræffe1igt. samarbejde med komponj-sten

og pianisten J@rgen storch, havde jeg ham med ved klaveret
hVer gang. - Så ved disse sammenkomster blev der skabt en sLem-

ninq, der fik mange af de ældre tilhØrere til at. berette og
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fortælle om gamle dage , og mange gamle billeder kom frem

tra album og skuffer. - Ved disse sammenkomster blev der

ofte ytret Ønske ornr at jeg ville samle mine billeder i en

lit1e "handy" b.g, og denne opfordring blev yderligere styr-
ket efter rnin jubilæumsudstilling i 1977 i Lyngby Kunstfor-

enings lokaler på Lyngby Hovedgade. For denne udstilling
blev tit en vandreudstillilrg, der har været vist i talriqe
offentlige lokaler i Lyngby. - Da der så end videre kom

tilbud fra Strandbergs Forlag om at udgive en passende del

af min samlirg, blev bogen en realitet. Ved en reception
i en af de gamle bygninger i Bondebyen i Lyngby, kom bogen

på markedet og blev en stor succ6s, idet 2. oplag nu er ud-

solgt. - Denne bog har igen bevirket yderligere henvendel-

ser tit mig med pragtfulde , gamle Lyngby billeder.

Men nu til et hel-t andet billedemne, nemligr visitbillederne
fra de gamle fotografiske atelierer. Disse billeder har al-
tid j-nteresseret mig, da jeg jo som nævnt selv er uddannet

som portrætfotograf i årene 1933-35.

Jeg har gennem årene kØrt en ret lav profil med hensyn til
indsamlingen af disse smukke billeder. Men så var jeg så

heldig at være med på Dansk Fotohistorisk Selskab's tur til
Århus i maj dette år, hvor jeg i Den gamle By h@rte fotograf
PouI Pedersen's fortrinlige foredrag, netop orn dette emne.

Og det satte ekstra skub i min interesse for sagen! Så jeg

udformede en efterlysningsannonce og indrykkede den i den

lokale presse. (Annoncen ses andetsteds her i bladet)
Denne annonce i stort format + gamle billeder i rarnmer og

album blev anbragt i mit udstillingsskab, der er placeret
lige op ad Lyngby Postkontors store postbrevkasse.

Disse to aktiviteter gav et særdeles overraskende resultat:
det væltede ind med gamle billeder og familiealbum i pakker,

cigiarkasser og bæreposer. Mange afleverede dem med tak fordi
jeq ville tage mig af deres billeder. Og mange udtalte, åt
de havde været lige på nippet til at tilintetgøre en del af
billederne, men var glade for at kunne overdrage dem til mi9,

da de kendte mig oE mit firma gennem nu snart 45 år i Kgs.

Lyngby.



De mange billeder er fra fotoqrafiske atelierer over hele

Danmark, men så vidt jeg kan overskue det dog flest fra

KØbenhavn. Så nu skal min kone og jeg i vinterens Løb

med BjØrn Ochsner's bog "Fotografer i og fra Danmark indtil

år 1900" ved hånden sortere dem efter by- og firmanavne '
et arbejde, vi ser frem til, da det ikke alene er de inter-

essante og særprægede bagsider, Vi glæder oS over, men også

de smukke og festligre dragter og opstillinger-

Det viste sig attså med stor tydelighed, åt det endnu ikke

er for sent at gØre en indsats for at redde disse kulturhi-

storiske , fotografiske værdier.

Min interesse for de gamle billeder og initiativet til at

indsamle dem, har givet stØdet til andre aktiviteter. -
Så tiden er blevet min tyran. Jeg kan ikke længere nær nå

alle de opgaver, der bliver stillet mig. Men redaktØr Be-

rendt's opfordring til mi9, kunne jeg ikke andet end efter-

komme, så jeg håber, at min lille artikel må blive til glæde

for selskabets medlemmer og til gavn for sagen.
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Gamle kildevælcl

Tang Kristensens fremragende
ne sig og fortælIe om deres livs
barske levevilkår der herskede,
fremragende bog.

Den anden er det fotografiske og som fotohistoriker
som har vor bevågenhed,

Jens Olsens verdensur opstil-1et i Københavns rådhus
af enhver, men hvor mange er kl-ar over at Jens havde en

hed Peter og var en fremragende fotograf.
I bogen findes omkring 72 portrætbi l-led er af Peter 01sen' bi1-

leder af a}nuen 1 "tie gode ganle clagerr. Digse gocltfo1k er blevet
fotograferet uclenfor deres faldefærdige huse ' og her fangede Peter
01sen cleres krogede hænder incifaldne kinder og slidsornne statur.
De poserer nied strikketøj el1er anclen virke. T11 hve?t billede
har Tang Kristensen nedskrevet deres livshistorle, eller clele der-

Disse billedei er fylclt ned elenclighecl, fattigdout og dog en

poetisk livskraft son vlrker befriende på en, nok har det været

et barsk og kort 1j,v, rnen det blev levet lntenst og udlen skrupler
ikke noget med L8 år på et beskyttet plejehjem.

Et sted i bogen kan vi 1æse at Jenslne Hansen føclt den 11 Fe-

bruar 1859, ved Madum sø, lalt hat fået 8 børn, a1le uægte. Hun

har en untlerlig vraltende gang, da alle hencles tæer er frosset af
hende. Hun har rnåttet døje neget med froet og kultle. levet meget

af sit liv på fattiggårtte og tvangsarbe J tlsanstalter .

Jo, Jensine har nok haft et og andet at give vltlere.
Denne bog er et eneståencle fotografisk dokunent, for clem aler vil
gøre stucller i en svunclen tlct. For os andre slger clen noget on

vor beklagelse over ollePri ser.
Foruden dette får man en utrollg llvskraftig sklldring af 1i-

vet i svunden tici, ttette gør jo lkke bogen ringere.
Vor forhlstor.ie har været barsk og grum.

Køb clen ilet er et kulturhistorlsk klenoclie.

Evattl Ions Kristt'nstn og. Peter Olsen n..ll.

Gamle kildevæld
Portrætter af danske
eventyrfortællere og visesangere
fra århundredskiftet
168 sider, ill., kr. 228,-50 incl. moms.

evne til at få almuen ti] at åb-
lykke, men vel især om ulYkke og

er et af de to elementer i denne

er det den

er j o kend
broder som



Peter Ofsen. (1866-1946)

Han bl-ev født i Ribe. Han var ual af en søskentleflok nå fire alrense
og en pige. En af hans brødre var son før omtaLt Jen3 Ol-sen.
Som sin brocler bl-ev han ucldannet finnekanlker, først da han blev
gift mecl Margrethe Henrlksen kon han til at beskæftige sig netl fo-
tograf erj-ngen. Hun var fotograf, utlclannet hos Seider i Ringkøbing,
af hende 1ærte han faget.
?eter 01sen nødte sin kone j- sønalexjylland der Jo var tysk efter
krigen i 1854. Samrnen mecl en veninale forsøgte hun s1g cler ned et
fotograflsk atelier. En forretning som nåtte tlrives i venindens
navn, idet l{argrethe var dansk boiger og ikke måtte clrlve en såtlar
vlrksonhed.
Xfter giftermålet besluttede Peter og Margrethe at flytte tl1 Hacl-
sten, hvor de sammen vi1le cirive en fotograflsk forretnlng. Det -
første år passecie konen sel-v ateliet, mens Peter var på Askov høJ-
skol e .
Mecl tiden f1k Margrethe lært Peter at bruge kamera og nørkekannert
og efterhånrien overtog han hele forretningen. Foruclen at tage ate-
llerportrætter speclallserecle han sig i åt affotografere garnle og
ødelagte bllletler, som harr forstørretle og retoucherede. Mene Margre
the tog sig af butikken I Hadsten, ekaffede Peter sig også en lnd-
tægt son ek sterl ørfotograf. Han rejste runtlt 1 onegnen ogrfotogra-
ferecie gårde og naturbllleder. 31 .a. er han kendt for nogle srnuk-
ke Ve s t erhavsbl l1e der.
Xfter kort tld i Hactsten blev Peter 01sen kontaktet af Evalcl lang
Krlstensen, som ansatte harn tll at tage metl ud på fen ture rundt
i Jylland i gomrneren 1895 for at fotografer€ ganle vlsesangere og
fortællere. .Resultatet blev som bekenclt de 72 portrætter, aotn er
aftrykt 1 tien flne bog.
Vecl sltlen af fotograferlngen fungerede Peter Oleen i pcrlotler som
1ærer på Haclsten højskole. 81 .a. tog han et kursus i rrordnede boltl-
spil og legetr, så han kunne untlervise de unge mennesker 1 gymn4stik
Olsen var rneget interessetet i sang og 1 at 1æse op. Han rejste på
et tlalspunkt ti1 København, hvor han modtog undervlsning i cl18se
ting af tien kongellge skuespiller og operasanger Julius Døcher.
nette sku11e blivå lndleclningen til en onfattende vlrksonhetl som
op1æser og foredragshol-der. I sine foreclrag var Peter oleen rneget
engageret i so cialøkonoml ske spørgsmål . Hans utlgangspunkt var i
folkehø3skolen og grundtviglanisnen ' og itieologlsk var han stærkt
påvirkei af båcle 

- 
so ciall sti ske og georgelstlske tankegange. Et af

Lans hovedenner var trsamfuntlrentens, Jordrentens og kapltalrentens
ligelige fordeling".
Dette tema gik ikke blot lgen t
så til ud.tryk i en række mindre

Peter 01sens foredrag, men kom og-
bøger, som han selv bekostede udgi-

velsen af.
tr'otograferingen var Peter olsens levebrøcl
Det åndet gav ingen penge. Jer var 1t(Ke mange l{øbere til bøgerne'
og efter hans tlød L a946 blev hele lageret makuleret.
Hvacl angår fotograflerne, findes glasllader og ori glnalpo si tiver
til blllederne i cienne bog på "Dansk f olkeninilesamling'r .
På Haclsten lokalhistorlske arkiv flncles cler en de1 atellerportræt-
ter, og hos ?eter 0lsens datter fru Marie Hanghøj, Århus llgger en
række gamle ek steri ørblllecler fra lladsten by.



ttNyt om Habarot-manden. tl

Fotografme ster lVlartinus Petersen, som vl nu alle kend.er som

Kul-Peter var udover konstruktør af kameraer og fotograf en frem-
ragqnde håndværker, og det viser sig at han var meget optaget af
and.et end foto.

In tidligere medarbejder på cementfabrikken Dania udenfor Had-

sund , materj-alebogholder J. Skyum Larsen, Kul-Peter var farbror
til Skyum Larsens mor; Denne har til- museet i Hadsund skænket et
postkort som Kul-Peter har sendt omkring 1925.
På billedet ses to høJtalere og en radiomodtager i fornem hånd-

værksmæssig udf ØTelse .

På bagsiden af kortet kan vi l-æse f ølgende:
Kære venner.

Hermed" følger forstørrelsen, som ieg håber må ankomme i
god stand og til eders tilfredshed.
Tak f or pensl-en, den er god ti1 flere tlng.
De afbillede to høJtalere og radiomodtageren er alt af eget

fabrikat.
Den lille høJtaler og modtageren er l-everet på prØve til en

mand her i byen. Formod,entlig beholder han begge dele, da

de vlrker upåklageligt.
Glædelig Jul.

Hvem kortets mod.tager har været er
men måske dukker apparatet op en dag.

Radiomodtager
af Kul-Peter

med to høJtaler
omkrlng 1923-25.

M. Petersen,

i skrivende stund uvj- st ,

fremstillet

t
t

.

+il

'i
{



Af Sigfred L'øvs tad. Flerningo

et danskeNEo-FoT 
yera

Jeg vi1 trer fremdrqge nogJ-e kendsgerninger omkring det danske
formstøbte amatørkamera NEo-For. For at forstå baggrunden for dette
initLativ må vi dvæ1e .lidt ved de vilkår der var gældende for dansk
fotohandel i årene under og lige efter den anden verdenskrLg.
Krig€n havde Jo afskåret os fra mange for8ynlnger ud.efra. Ja til
sidst var der tale om næsten total stop. Engelske og amerikanske
fabrikker var vi naturligvls udelukket fra. Og tyske fabrLkker kun-
ne også kun i meget ringe grad levere, da der var tale om omstil-
Iing ti1 krigsproduktion, med hel e1ler delvis tndstilllng af pro-
duktl,onen af kameraer til amatørmarkedet. rnitiatlvrige folk blandt
fotohandlere, leverandører og andre fik kontakt ti1 værksteder der
magtede at sætte gang i en lønnende produktlon af de større og min-
dre opflndels€r som så dagens lys. Dette betød at der efterhånden .

korn en ret betydelig produktion i gang. I første omgang var der ta1
om tilbehørsdele aamt fors t ørreL s es apparat er og proJektorer.



f slutningen af L945 blev det kendt, at der var bestræbelser
lgan6 for at fremstille et dansk amatørkamera. Den drivende kraft
var lngeniør Kaj Hyllestad. f januar 1!4! rneddeles i en annonce i
fotohandlernes blad I'Foto Tidende at det nye formkamera NEO-FOT

kan ventes omkring den l-. marts. Levering vil finde sted genn€m

fotogrossl"sterne, der på dette tidspunkt var lkke mindre end 12 af.
I samme nr. af Foto Tidende er en lille notits om et besøg på NDO-

FOFM fabrikken på Amerikavej i Købentravn. Man fortæller at der er
tale om en betydelig virksomhed der, når produktLonen rigtl"g korn-

mer igang, vi1 kunne færdiggøre 25o stk. nye kameraer on dagen ( t ).
Også ttdskriftet FOCUS bringer omtale og billeder af det nye

kamera. Her er også tekniske oplysninger. Man kan oplyse at kam6ra-
et har en brændvidde på 7,6 cm og en lysstyrke på 1I19. Den speci-
e1t konstruerede lukker har en fast lukkertid på l/Jo sek. samt
tid og øJebliksindsttlling. Jo, det var gode sager der var i vente.
Det gik imidler.tid ikke helt som planlagt med levcri ngs t ermJ.nen.
f en annonce i Foto Tldende matts 1946 oplyses at leveringen først
vil ske til 1. apri1, og det forklares med rret par forbedringer
særll-gt vedrørende materl-alet, har forsinket fabrikationen'r.

f maj l.eferes I samme blad at man har været ude og se d€t før-
ste eksemplar af det danske formkamera blive til. rrMan træder ind

1 den store rnaskinhal, hvor maskinernes tusl-nde l-yde fortæller
at her sker noget. f hallens højre side står tre store presser på
rad. f den største presse sidder to skLnnende blanke stålforrne -
hele små vidundere til 24.ooo kroner. Råmaterialet fordeles i for-
nene og den store presse lukker sit stå1gab sanmen, og udøver et
tryk på 50 tons. Den elektriske strøm sluttes, 5 minutter går, og
stå1kæberne lukkes op og ud kommer to lækre velformede for6tykker
til I'NDO-F.OT|'. I-ukkeren , der sammen med obJektivet er monteret i
et selvstændigt stykke, momteres på p1ads, hvorefter apparatet går
ti1 eftersyn, inden det går ud tl1 de ventende fotohandler€, der
med overbevisning kan sige, at her er det rigtige box-apparat som

både vi og fabrikanten kan være stolte af rr.

f juli averteres at efterspørgslen efter NBO-FOT er langt
re end leveringstntrlighederne men man håber dog inden 1ænge a

ne l evere trbegrænsede antal .

f august L946 er Foto Tidendes forside ryclclet, og forkynder:

"Førs te dansJ<e Iro t,ogra.f iapp atat på dansk købes tævne'f til lige med

et billede af standen "som sikkert blev besøgt.af hvert eneste ud-
stillingsgæst alene for standens srnukke udseendetr,

stør-
t kun



Og dansk købestævne i Irredericia, der clette år er l1r'
ken, har med et rekordbe søg på LZo. ooo besøgende fastslået
ffDanmarks største og førende udstilling og handelscentrum"
f referatet fortælles i.øvrigt at NFO-FOT standen var helt
hver time på dagen af så mange mennesker, at det må havde

hård tørn for det <lemontrerende personal-e at klare det.
Man viser ikke blot formkameraet 'rdet kendte NEO-FOT", men også pro

type af et kamera: Box 65. Dette kamera er fremstillet i massonit

og betrukket med gråt stof. Det annonceres at vi11e komme i løbet
af september. Pris kr. 28.oo. Men det kom aldrig. Frenstillings-
vanske ll"ghederne var for store. Hvad angår levering af fornkamera-
et så går det endnu li.lt Langsomtr men bliver bedre dag for dagt

loves det I en annonce. Dansk fabrlkation af disse ting var lkke så

ltgetil.

BELG I SK IMPORT COMP.
Landemærket ll-17 . C.7073 - C.2473

34 1 r€k-
sig som

O.rejret
været en

Vi modtager Ordre til Levering
ved Fremkomst

Neo-Box 66, På købestævnet
i Fredericia i :'946 viste
I{EO-F 0T f abrikken trl . a. den-

ne nyhed, €t boxkamera t il
L2 optageLser i 6x6 c!r.

Men det blev kun til nogle
prototyper. Dette boxkamera

kom aldrig i produktion.

Den lo oktober t946 van. der fint besøg på NEO-FORM fabrikken
der nu omtales som lLggende i Fredensborg i DronnJ-ngens Kovang ved

Esrom sø. NEO-FORM er nu et int eresent s e lskab som foruden kameraer

stativer og 16 mn kinospoler også fremstl-1ler radi okabine t ter r sam

arbejder på udformningelr af en husholdningsmaskine NEO-Math.

Indehaveren er fabrikant G. Car]'sen samt ingeniør Kai Hyllesta
Blandt de besøgende den dag var repræsentanter for industrl"rådet,
Grosserergocietetet, varedirektoratet og fotohandlerforenlngen t

samt de til fabrikken knyttede teknikere. Det oplyses at fabrika-
tionen af Neo-Box 66 er i fuld gang, så det må formodes at nogle
er kornmet på markedet. Hvls 1æsere af dette skulle træffe over et
af dem, er det kommende fotomuseum særdeles interesseret.

"BOX



Man fik den clag at vide åt man også påtænkl:e et 6x9 boxkamera
og der var tillige planer om at konstruere en 8 mm s malfi lmopt a6er.
Også et 6xp klapkamera war der overvejelser om.

Vi springer frem til f oråret 1948. Da afholdes 'TDANSK FOTO MES

sD 1948". I)er er tale om en lntern messe der afhol-des i fototrand-
lerforeningens egne 1okaler. Samtli.ge udetillere og hvilke produk-
ter de repræsenterede er nøje omtalt L Foto Tidende. Og der er med

ganske få undtagelser, alene tale om danskfremstillede ting.
Det vil føre alt for vidt her at opremse alt, men kort skå1

nævnes nogle af de vigtigste. Der præsenteres den første danske -
Ja nordiske elektriske belysnlngsmå1er "NORDLIIX " fra Nordisk fn-
strumentfabrik. En virkelig nyhed. FLrmaet Fj.nn Jensen udstlll,ede
TTFOTEKNA I' et professionelt 9x12 kamera, dansk fremstillet, der
allerede er eksporteret til IIo11and, Sverige, Norge samt England.
Der er yx72 farsLørrelsesapparat (heLautomatisk).
Jensen .rlnclerseri, der ve1 nok er den største danake producent af
tilbehørs-dimser, viste hele sin ko! lektion. Og var der selvfølge-
Ifg KZ med deres 16 rnm filrnfremviser. Det oplyses at den fsrste
begyndelse ti.L KZ 16 blev gJort så sent som 1p4o og salget star-
tede i 1943. Indtil nu (f948) er der solgt 2.ooo stk..
Maskinfabrikken NOI{A vlser hø jgl ansmaskiner og klæbepresser.
Og så NEo-FOT, de udstlller foruden deres l-andskendte formkamera
tillige en håndmodel af et nyt l<amera med udtræk. Det har et meget
til-talende udseende. Prisen er endnu lkke fastlagt, ligeson det
ikke kan siges hvornår det kan bringes på rnarkedet. Det kom aldrig.

Fabrikken VfCO viser 2 modeller L forstørrelsesapparat, og
Dansk Fototeknik præsenterer en helt ny automatisk AUTOITOT fo?stør
relsesapparat ti1 24xf6 (kopi af l-eitz), Deguden har nran en ny ko-
pikasse PRfNTOPHOT og en praktisk lynpistol MASCOT.

Dlsse sidstnævnte J ting er fremstlllet af E. Schleisner peter
sen (nSf,) der lkke selv udstillede p.g.a. brand i fabrLkkens mon-
tageafdeling. Dette firma opgav i L)lo heJ.t fotoproduktion, og
helligede sig frernstilllng af automatiske vaskemaskiner, 6om den-
gang var noget helt nyt. Af øvrige ting på denne foto-messe kan
nævnes negativalhum fra Tingleff J. IladersIev, og flrnaet MnRCfA
der udfører I'delfinerlng" på Licens her i landet. l"lan kunne få st-
ne objektiver belagt med et overtræk der hindrede reflexdannelse
og forøgede l-ys tyrken.
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Præsident Koyojiri Eyanaka får her
vi i Danmark havde kunnet præstere af
det første Nikon kom på markedet. Til
videre siden. Det morede han sig meget

forklaret, at det var hvad
kamerafabrikation endnu før
gengæld var vi ikke kommet

over.
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NEO-FOT OG JAPAN.

En kreds af fotohandlere besøgte i april L977 det fjerne Øs-

ten. Vi aflagde bl.a. besøg hos Nikon og Olympus i Tokio og hos

Rollei i Sigapor€.
Jeg fik den ide inden afreJsen at medtage et dansk NEO-FOT kamera

til hver af disse tre virksomheders fotosamling.
På billedet her har hr. Koyojiri Eyanaka netop modtaget et

NEO-FOT og får lidt nøjere instruktion i at åbne det. Til dette
brug medfulgte en dansk een krone.
64 årige Eyanaka var på dette tidspunkt præsident for Nikon sel-
skabet i Japan, samt præsident for datterselskaberne i U.S.A.,
Vesttyskland, Sctrwej-z samt Hol1and. TiJ-lige var han netop bl-evet
præsident for frJapan Camera fndustry Associationt', den japanske
fotoindus tri s fabrikantforening.



Tiger-Box, t'l{ade in Denmark" I)er var ofret meget på værkt ø-
jet til dette kametds og det virker solidt og godt at holde på.

lVen det kom for sent. L,everingen var annonceret ti 1 januar L952,

men trak ud. Og ved årsskiftet L952-53 blev kameraimporten givet
fri r og det var helt sket rtred danske produkter af denne art.
L)er er næppe solgt rqange af dem. .feg har en enkelt i sarnlingen.

Det nye

Tftetøl-Box-U6(mercc

Format: 6 x 6

Pris: Kr, 49,65

Oms.: - 9,00

Til Kameraet kan saavel Beredskabs-

taske som alm. Box-Tas.ke leveres

.4tte

Indrog. Vrre mlrkc:

6x5

Box- Amatørers

Drøm
Kæm pcb ril lants øge r
(3r2 x 3,2 cm), hvori

Optegelsen ses kniv-

skerpt

* LEVERING: fanuar *
(Dcsvrrrc cndnu kun I bcarænrct Omfrng)

& CLAUSEN, Gt'6ndrlsvænge All'6 72' Kbhvn. F. GO 4427DYRBERG



Talecrn l)et ny udtrækskarnera

Let og handy

Befukket med skindimitation

Detailpris:

K r. 3 9, 5 0 1incl. afsift)

Leveres af fotog rossisterne

Salg til grossister:

U lrich Lau ritzen
ilommefortnat

Bif ledstørrelse 6 ,6 l2 optagelser på 6x9 f ilm

Her ses 'tFalcon rt i lommeformat. Annoncen
dette kamera -fik af nævnte gnrnde en begrænset
Ivluseet vil være taknemmelig for 1 eksemplar om

i besiddelse af et så.dant.

BLEGDAHSVEJ

KØBENHAVN
TELEF. NORA

her er fra juli L95Z
udbredelse.
nogen skulle være

aa

Jl'
t0

N.
75

Udover de hernævnte apparater, kom der allered€ t 1936_37 et
dansk fo t ografLapparat på markedet eom hed Fotax Mlni - rulrefr"r.m
format 2.J x 2.5 cm. Michel Auer har det med i sit katalog J under
nr.. 2J64, men omtal-er ikke at det er dånsk, ti1 trods for at d.er
på bagsLden står indstøbt "Made in Denmark".



Belgisk fmport Co (senere RfCO) havde mange danske ting. Det
var hovedsagelig kendt rrnder mærket PILOT (fi lnrsple jser, omspolere,
belysningsur m"m.) samt CHELTZ kemikalier og f.eks. farvesæt til
kolorering.
E. Jul-. Ilottrer præsenterde et rryt dansk kamerå FOTAX-FLDXO. Det er
fremstillet i bakellt og beregnet ttl 16 optagelser lxt cm på en

I2l fiLm. Firma James Polack, der har fremstillet danske tilbehørs-
ting siden 1941, viste hele deres mægtige udvalg af dette, samt

f.eks. I'RO RDPRO forstørrelses og reproappårat. Og så var selvføL-
gelig også papir oB filnfabrikken MERKI,R repræs€nteret.
Netop i disse efterkrigsår var det af uhyre vigtighed med denne
danske produktion af emu]. s L onsvarer.

Vi vender tilbage ti1 NDO-I'OT.

I marts 1949 hedder firmaet NEO-FOT og har adresse vesterbrogade 1"9

Man fortæller at der nu er solgt ca. 20"ooo stk. l)risen er stadig
Kr. 38.oo og nlt kan der leveres ubegrænset antal. Året efter hed-
der firmaet lgen NEO-trOT og har nu adresse på Helgolandsgade 13.
København.

Man forsøger i februar 195o et mægtigt fremstød, og satser på

at ff tilføre fotohandelen 2J.ooo ny-amatørerr'. Udsalgsprisen er nu
sat ti1 kun Kr. 2L.Jo og levering kan Lkke mere ske gennem grossis-
ter. Og der er særllge fordele ved at aftage 1o stk" Men det gik
åbenbart ikke helt efter forventni ngerne . f juni lpJl ligger sal-
get hos Belgisk fnport Co og prisen er nu Kr'. 32. oo (+ omsætninga-
afgift Kr. J.8o ) .

Men det danske formkameras dage var ta1te. Hvad der havde været
en særdeles velkommen sag i de første vl"rkelLge mange år lige ef-
ter krigen, havde nu Lkke mere interesse. De udenlandske varer pres
sede på. Der havde været stor fotomesse 7 K-øLn både i lpJo og t
L95L, og nra.nge danske fotohandLere havde set var der vår på vej.
Lidt af det kom frem, men det var helt store skete først med lmport
frigivelse af bl.a. fotovarer ved årsskiftet 1952-53"
Det menes at der er solgt ca. 25. ooo stk. af NEO-FOT fornikammeraet.

Som en kuriositet kan nævnes at et af DFS medlemrner i somrneren

1981 mødte en ivrig fotograferende dansk dame på en af de Canaris-
ke øers strande. IIun var bevæbnet med et NDO-FOT, og ville ikke
ttytte til noget andet, <la hun fik dejlige farvebilleder ud af den.
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T' TLET]If TTL I]ANSK FOTOHTSTORISK SELSKABS MEDLET{I{ER .

Der er frernstillet 3 smukke far-
vefotos efter proff. opt. på 9xL2
film af sjældne Nellerød-kam€rå-
€r. De fremtræder i storformatet
27x34 , 5 cr r og ti lbydes medlemmer
til en samlet pris af kun Kr.L65-
frit tilsendt.
Billederne er fremstill-et af Ham-
merschmidt FOTO ti1 en særpris,
og overskudet tilfalder anskaf-
felseskontoen for det kommende
fo t omus eum.
De 3 billeder her gengivet i 6/h,
Nr. 1. viser J.P.A. kamera rlf.LZo
kendt fra forsiden af Objektiv.
Nr. 2. er J.P.A. fif. 256. Et rfl€-
get fint forarbejdet 9xL2 kamera,
fremstillet cå. L897.
Nr. 3 er J.P.A. nr. 311r og viser
det sidst fundne Ne11erød-småbi1-
ledapparat, som netop er tilgået
det kommende fotomuseums samling.
De t er de t ene s te af de nll kendt e
fire småbilledkameraer fra J. P.A.
hånd, der er konstrueret til UPER
FORERET 35 mm kinofilm.

Billederne bestilles ved at sende crosset check
på Kr. L65. oo (pr. sæt af 3 stk. ) til:

S. Løvstad
F inl andsve j 5
J4oo HerniDg.

checkten bedes stilet ti1 Danmarks Fotohandl€r-rorenins. g#fr,,
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Naar Du gaar forbi Fotogafens Skab,
naar Dit Barn der bag Rammen fortål-ler Dit Hjerte
om en Lykke, der aldrig skal blegne
Naar Din Far og Din Mor brev det Dobbeltportræt,
hvorom Albumets nære og fjerne Skygger
s ig dre j er i mat og i ltøJglans olnkring
Naar du smiler ved Billedets Minde

et Eventyr i en Hinde
saa gaa denne morsofllme Vej tj_lbage:
over SøJ l-en og Klunkes tolen ,

Posituren og Flæsekjolen,
Etagere og Viftepalmen. . .
AIt skal svinde, alt skal_ f alme. . . c

IIer er Punktet, hvorfra Lyset
blev fanget paa en Flade.
Her Daguerre lod det tegne i sØrv paa en plade.

Nu hver Morgen Du Avisen ind ad DØren faar
og kan læse og kan s€ r hvad der skete igaar.
og Du serv kan bestemme-ved et Tryk paa en Fjer-
hvad Du fæs tne vi I i Tid, €t sekund af det, der sker .

Naar Du gaar forbi Fotografens Skab,
Specialisten i Soldater ved K. F. {J.M. ;
eller den fine "Hof" i Bredgade,
e1ler Kehlet med de dejlige Unger
Saa var der jo engang, da Daguerre e j var f ød,L,
og tiden vore snapshots endnu ikke havde mØdt.

t :v
1
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Nu har vi det usminkede sande,
Beviset og Vidnet, et klart Dokument.
Lys er jo Sandhed, her fæstnet paa prent.
Der skulde dog gaa et par Tusind Aar
efter Kristus og Sagntid og Middelalder,
fØr Daguerre som en Troldmand tog Stade
med sin Kasse, s j-n Linse og plade.
Derfor ejer vi blot af de henfarne Tider
DrØm , og Beretning paa gulnede Sider,
Tankerne, Mindets urol_ige StrØmme,
Syner og Farver for vore Dr@mme.

Og Bonaparte blev malt paa sin Ganger
heroisk, som Verden Geniet forlanger. -
Billedet, Kunsten, Visionen, vor Aand,
fØrL og fæstnet af Menneskehaand:
Digtet om Gud paa sin Dommedagstrone,
Engle i Sfærerne, Helgenkrone,
Martyr'er, D jævel og Helvedes Flamme
grænselØs Verden i BiIledets Ramme,

Stilleben, Blomsten i Krukken af Ler
her Tingene taler. Med Aanden vi ser. -
Daguerre, Du har Ret, men er kol_d som Is,
nØJagtig og sanddru, ej god, kun vis.
Din samlende Linse mod Tingen sig hvælver,
hvor Bækken Billedet spejler og skælver.
Men Tiden er gaaet, er gledet forbi
det fØrste sortladne Daguerreotytri.
Det svundne har faaet Stemme.
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Og rru r Dag:uerre , Din kolde Fornuf t
er blevet til Varme og Mindeduft
orTr r hvad vj- aldrig vi 1 glemme . -
og hundred Aar har det sælsomme g j_vet:
den modsatte Vej, fra Linsen til Livet.

Nu Billedet ta1er, synger og Ler.
En grænseløs Verden ligger nu der
paany, skabt af Menneskehænder .

Nu Gøglet larmer sin Industri-
og Stundom talte Kunst og Geni
med Hjertet, der banker og brænder.

Kaj Nyemann o

Digtet er skrevet af Ole Scheldes Onkel
i L942 " Anled.ningen var L.I{. l)aguerres
loo årsdag.
Venligst stj-llet tj-1 publikation af OoSo
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Som f aglært karnerarepara tør, med 3o års
erfarixgr og specialist i Leica, Rollei t

Kodak, Robot, Exakta samt Zeiss tilbyder
as s i s tance ved renovering af ttgamle tt og

nye kameraer.
Ring og få en snak me<l os.

Frecleri ks sundsve j L36 .

rt f"l (t
ti I,J Ir

o1 6a 63 L7.



Hvordan gøJ man ?
J . Hammeken / F. Berendt.

Uår glæden over at have fundet et nyt "gammelt kamera" til ens samling har
lagt sig, kommer lysten til at gØre det rent, blankt og lækket at se på.

Man begynder med at åbne og skilte det fra hinanden, som kan 9Øres uden
brug af værkt/j.

I Øvrigt vil man opdaqe , dt h j Ørner og sprækker er fyldt med " fnad.der" ,
måske film og papirrester.

Her anbefales en pensel og gummipuster

Det frarådes at puste med munden, da dette nemt cementerer snavset og til-
trækker yderligere stØv.

Hurtigt@rrende rensevædsker af forskellige mærker kan
en spraydåse med langi sprØjtesnabel.

anbefales, bedst er

Når man nu har fået det værste snavs fjernet er spØrgsmålet, om man tØr qå
videre.

Her vil jeg gerne fØrst fralægge mig ethvert ansvar. Men når dette er sagt,
skal man nu ikke være bange for at skilte en væsentlig del af kameraet ad.

Hvad man behØver af redskaber ogi værktØj til dette arbejde er:
2 pensler, spids og flad
Syrefri symaskineolie
Danalim Kontakt
Vaskeskind
Udvasket bomuldsklud
Vatpinde
I sæt skruetrækkere
En spids fladtang
Gummibæ19
Rensespray med snabel
Barberbladsskraber
Bæ19 olie (se opskrift)
Den liIle skopudser
Brasso messingpudser.

Det er en god id6, at tegne de ting af som man skiller ad.

Nu har man brug for nogle hjælpemidler, så som vatpinde, brillepapir, gennem-
kogte bomuldsklude, fnugfrit trækpapir rullet som en kegle, samt fint vaske-
skind.

Mange af de gamle kameraer har det, vi kalder en "harmonika-bæ1g',.

Lad os begynde med en rigtig t'Ør, mØr og næsten knasende bælg. Bedst er det, om
man kan frLg@re bælgen fra det Øvri'ge kamera. Den indsmØres i læder-dressingi,
gerne så bælgen er mættet. Brugsanvisningen fØlges nØje, og man har faktiskerhvervet sig en ny bælg.



"Læder-dressinq" som er opfundet på British Museum. Denne består af 330 ml
petroleumsæter , L5 g bivoks, 200 g vandfri Lanolin og 30 ml cedertræsolie.
Virkemåden er: En tyncl Lanolin og voksholdig vædske suges lanqt ind i l"åderet,
hvorefter det let flygtige opl@sningsmiddel fordamper. Cedertræsolien virker
konserverende, idet man erindrer, at cedertræ er meget modstandsdygftigt over-
for insekter, svamp og mug. Det der bliver tilbage er naturprodukter ligesom
Iæderet. De forskelliqe inqredienser kan man købe hos Struers.

Man blander fØrst bivoksen med noget af petroleumæteren i et mindre glas, så
man lettere kan rØre rundt i det. Når al bivoksen er oPlØst, tilsættes Lano-
linen og tit sidst cedertræsolien. Den færdige blanding er en let 9u1 væske,
d.er er MEGET BRANDFARLIG og aggresiv. Den skal opbevares på glasflasker og
.rr.r,tn" beskyttes med staniol.

Dressingen smØres på med hurti-ge sLrØg med en lille pensel. Efter et par
timer gnides det værste af og efter det har trukket et par dage, poleres fær-
dig.

Denne dressing er ganske fantasti,sk til alt gammelt læder, både hvis det er
friskt og, hvis det er mere skrØbeligt. Det trænger helt ind og bLØdgØr stive
partier samtidig med, at det har udmærkede bevarende egenskaber og holder
Iæderet smidigt.

Det "giamle kamera" kan også have "slidte" trækanter, skrabet skind eller Iæder.
Her anbefales Tip-Top Marker med sort buet spids , på spritbasis.

Til skind eller læder, hvad det som regel er på qamle kameraer, antrefal.es
"Den lille skopudser".

Efter t@rring poleres med den udvaskede bomuldsklud. Mangler der skin eller
læderstumper, ka.n man hos skindhandlere kØbe fint garvet, tyndt nappa.

Som lim anvendes Dana KonLaktlim, som igen kan trækkes af ved en ny renovering.
Men husk en gyld.en regel Ved al renoveri.g, det skal gØre med let hånd , og
må ikke virke som facadesminke.

Til sidst må man huske at smØre de forskellige skinner og snekker, der måtte
være. Her anbefales syrefri slrmaskineolie. Vatpinde er her det bedste hjæIpe-
middel.

Har man mekaniske eller tekniske problemer, det kan være svært med gamle skruer
og f jedre ect. , da har vi et par professionelle f otomel<anikere vor mid.te '
som kærliqt vil tage sig af dit problem

Js
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TTTFI IS Canrera is of the best quality, Brass-bound, Leather
J* fL-llows, Fine Rack Adjustment to front Carrier, with every

possible Motion, Rising Front, Angular Motions, both
Vertir:al ;rnd Fiorizontal, I)ouble Swing Back, Reversing F'rame with
Lateral I{inges" the whole folding up without removal of a single
part, and forming the lrrost portable and compact Camera in th,e
nrarket.
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Sllette L, Apotar l:

Dansk Fmohistslsk Selskab

Alle auktfonsvarer sælges 3om beset' Forenlngen-fralægger sis ctbvert
ansvar for eventuerie-?åli "itet 

t"ttgi;;-I t;; beskrliElse af auktlon

")I1'å': rob? - ?a' ?'r'fo'- 7 str nis' 11l

Aukt i ons I i s ten med de ham-
tners l-agsgi vende Priser, fra
land srnøde t, L982.

Toilettaske fundet På hotellet
i Årrrus s Ø€Ier s in e j emand e 11 er
inCe. NoIloJo har den 01 6Z o9 62.

ØNSKES : I{åndko loreret
æske), Foldinq
ligsende hus ) ,
seret i mindre

Jan Klinksgaard
Ved Ske11e{, 3o
6Joo SønclerborS.
o4 4l Lp 43.

AKA objektiver søges 3

Annal y t
Te lexon
Radi onar
X enagon
We s tron
Xenar
I,{i 1s o n

samt alt i

3 ,5 L35mm
3,8 135mm
4,5 75mm
3 ,5 35mm
&, o 35mm
2 rB Jomm
2 rB Jomm

t i lt, ettør .

F. Berendt.
Te 91 gårclsve j 649
3o5o Humlebæk.
02 Lg 22 99.

Søges:
Ama tørfo tografen.
,'irga.g z L9L5 og fremef-
ter.
Meget gamle ordbøget
søges også, g:erne tek-
niske.

*tCtj-.'-'

-.*$'tc\'''
^49 

'^ (r "
6t-$tjes 'io'

ætt*onc 
'!9 "'{c1: S}'

f9*-

a.mbrotypi ( gerne i lukket rarnme el1er
Rrownie fra før 1915 (med horisontalt
Tearette I 6ox60. Er iøvrigt interes-
udtrækskameraer.

Sælges eller byttes: Zeiss Ikon Contina 24x36 m. lysmåler,
Minox B blitz, Paillard-Bolex BB, No. 2 Beau Brownie
(brun version), Univex A, Sekonie lysmå1er, Zelss
Ikon Box Tengor os 25 leiea Fotosrafie (tysk) fra
årene 1959-66. \ragn tr'iberg sørensen

IIc el e mark svænc:e I 3 5Il
Z62c -\l.ber bs J trnd.
oZ 64 22 53.



Meddelelse til alle foto-interesserede!

ffi ffiEtrRffiK illr%NtrLMDANl
internationaf boghandel, Fiolstræde 10, 1171 K.

VIL FREMOVER KUNNE HJÆLPE MED

LITTERATUR OM

FOTOTEKNIK
OG

FOTOHISTORIE

nyhed

432 sider - 2500 illustrationer - 192

Et enestående fotoleksikon inklusive en

Vi kan selvfølgelig ikke have alt
bestræbe os på at informere om
Har De specielle ønsker hjælper
de og fremskaffe det ønskede.

på lager, men vil
nye og vigtige titler.
vi gerne med at fin-

MICHAEL LANGFORD

THE COMPLETE ENCYCLOPAEDIA OF
PHOTOGRAPHY

grafiets historie.

Sendes portofrit med fuld returret i B dage.

sider i farver.

gennemgang

Kr.423.75

af foto-

FIOISTRÆDE IO
IITI KØBENTHVN K

DANMARK
TELF. (0t) rl5 06 75
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Daguerre og Niepces korrespondance
Omkring fotograflets opfindelse.
ved F. Berendt.

Helmuth Gernsheim fandt så sent som i I95Z det hidtil æl_dst
kendte f otografi . Det bl-ev optaget af Ni cdphore Nidpce i 1826.
Optagelsen skete på en tinplade. Han brugte et kamera han havde
købt af d.en franske optiker Charles Chevalj-er i paris.
Billedet som er vel-kendt af de fleste, især de medlemmer som var
med på turen til Preusp- f otomuseum sidste år, Han havd.e en kopi af
billedet i størrelsen 12oxl8o em.

Dette billed.e er optaget fra Ni-6pces arbe jdsværelse ud af vinduet.
Man ser et dueslag til venstre i billedet samt taget af en til-

bygning til huset. Man bemærker sig at huset har fået lys fra to
sider af sol-en. lette skyldes d en lange eksponeringstid, omkring
B timer har det taget at gØTe billedet.
Dette billede er et positivt produkt, som skabtes af asfalt blan-
det med l-avend.eloli e . Her ser vi de lyse steder fremstå af asf alt
os skyggepartierne er det rene tin. Dette billede kaldte Ni6pce
for et Heliografi, hvil-ket betyder: taget a,f solen.
Denne betegnelse brugte han både om billed.er der var taget med ka-
mera og billeder som han havde gjort som stik, hvor han også brug-
te asfaltmetoden.

1 året IB27 kommer Ni6pce ti] London hvor han han bes Øger sj-n

brod.er Claude. Han medbringer en del billeder, b1 . a. det her viste
stik af kardinal d'Amboise. Nidpce træffer en berømt blomsterma-
ler ved navn Francis Bauer som tilråder ham at offentliggøre sj-n

opfindelse, men da Royal Society forlanger alle enkeltheder og

tegninger of f entligg j ort bl-iver det ikke ti1 noget.
Det fremgår tydeligt af korrespondancen mellem Ni6pce og Daguer

re at den store ære man har tillagt Daguerre i lnøJ grad også bur-
de have tilkomrnet Ni-6pce. tet vigtigste d.okument i den henseende

er nok et brev dateret den 8. December 1827, stilet til Royale

Society i london:
rrHeli ographi e rt

gptegnelse om nogle resultater, opnået ved lysets påvirkning.
De forsøg jeg har den ære at fremlægge er de første resultater
af mj-ne langvarige f orskninger, f or at f inde en måde , hvorpå
man ved lysets påvirkning kan fasthold.e billeder af naturen og

reproducere dem ved hjælp af de almindelige kobbertrykproses-
ser.
Jeg var beskæftiget hermed., da en nylig indtruffen omstændig-



hed kaldte mig til nngland, hvilket har hindret mig i at fortsæt
te og åå ti1 mere tilfred.sstillende resultater.

Jeg ønsker derfor, at man bedØmmer disse første forsøg mindre
på kunstens standpunkt, end med hensyn til forventningen af de

midler, der kunne bidrage til at frembringe virkningen, thi det
er af d.isse midlers evne , virkni-ngen afhænpier. Je g vil- vovc at
anmode om den overbærenhed med mit arbejde, som man nåske vil
vise det af hensyn til, &t det er det første vovede skridt på

en ny ve j.
fuian vil uden tvivl finde mine indfattede tegninger på tin for

svage i tonen. Denne mangel, at lysene ikke konstrastere nok med

skyggen, hj-d"rører fra metallets svage tilbagekastningsevne .

Det ville være let at afhjælpe dette idet man ved at anbrinse
detttlysende fludiumttpå vel polerede brunede og forsølved-e pla-
der, som gav lysene mere skin, thi så ville modsætninsen j-mel-

l-em hvidt og sort blive mere skærende og denne sidste farve, sor
gjort mørkere ved nogle kemiske midler, ville tabe det genskin,
som nu virker forstyrrende.

Mine forsøg lader endnu mere tilbage at ønske med hensyn til
liniernes renhed og dybde.

Derefter har jeg også kun besluttet mig til at forelægge dem

for at konstatere d.enne vigtige opfindel-se af mine prosesser og

muligheden af deres yderligere forbedrirS. De hindringer, jeg
har måttet overvj-nde , 1å mindre i mine pro cessers natur , end i
mine h jælpekilders utilstrækkel-ighe d i en kunstretning, som er
mig fremmed.

Det er ikke uvigtigt at gØTe opmærksom på, at den samme an-
vendelse kan gØres af kobberplader som af tin. Jeg har fl-ere
gange med held f orsøgt på sten og 

"i 
eg har grund til at tro , &t

glas ville være at foretrække.
Ivlan behøvede blot, efter at have opereret , &t sværte de gra-

verede partier lidt r og 1ægge pladen på et hvidt papi-r, f or at
få et kraftigt aftryk. Panoramamaleren Hr. Daguerre har rådet
til ikke at frase denne side af sagen, som dog vi1le mangle det
fortrin at kunne multipliceres, men som på den anden side i høJ

grad egner sig til at genglve finesserne i naturen.
r, blandt de f orbed.ringer , som hovedsaglig kræve s , må de optis-

ke midler sættes i forreste række. Disse ressourcer har ikke stå-
et til min rådighed, jeg har måttet hjælpe mig med egne kombi-

natj-oner og særegne sammenstilli-ngcr. .

let er kun med muligst fuldkomne apparater, åt man kan frem-
stille et tro billede af naturen og opnå en rigtig fiksering.



Jeg beklager, at jeg ikke kan udtal-e mig om andre forbedringer,
som direkte knyttet sig til min opfindelses princip, og som un-
der dette hensyn have mere krav på opmærksomhed, jeg afholder
mig derfor fra at tale derom i d.en overbevisning, &t dette ikke
er uundgåeligt nød"vendigt f or at danne si g en mening om tingen .

Jeg havde sat mig som mål, Iøsningen af de for tegnekunsten
vigtige probl-em. Om j eg end ikke endnu har f ormået at f orene
al-le midlern( f or problemets fuldstændige løsning har j eg i det
mindste påvist det væsentlige og man vi1 forstå, &t vanskelig-
heden 1å i at bevise selve faktum. At denne hindrlng er ater-
vunden synes mig at spå lykkeligt for fremtidige resul-tater, som

jeg har grund til at håbe, hvis jeg kunne disponere over hjæ1-
pekilder, som jeg hidtil har savnet.

Jeg vil slet ikke tale om de mange fordele opfindelsen lover
med. f orskellige anvendelser, hvortil- den egner sig, i eg ind-
skrænker mig til at anbef ale eller f orkynde den som en nyhe d

af tilstrækkelig pikant natur, o8 at anbefale den til mulig' vi--

debegærli ge s opmærksomhed. .

Jeg anser det som min pligt at erkkære, at det er min opfin-
de1se, at jeg ikke har betroet nogen hemmeligheden, oF at det

er første gang, 3t ieg offentliggør den. -

I det føIgende skal vi læse lidt i den korrespondance som ligger
forud i tiden.
I året 1B1l skriver if i6pce til sin sØn I sodore om s j-ne f oreløbige
resultater, og i et brev fra samme år skriver sØnnen følgende:

Da min f ad er f and,t at stenene ( ner er tale om marmorsten fra
et brud nær lyon) manp,rlede et ensartet korn, €rstattede han dem

med plader af tin som poleredes, på sådanne graverede han no-

der. Han f orsøgte at g,Øre disse plader modtagelig| ved at over-

€_:yde dem med f orskellige f erni sser af hans egen blandio8 .

på sådanne præparerede plad.er anbragte han nu kobberstik' som

havde f errri seret f or at gØre d.em gennemsk j-nnelige , hvoref ter
han henlagde d"em i det stærke lys fra værelsets vindue. -

Ni6pce fortsætter sine forsøg i årene 1813 1815 med litografien
som f ormål . Han var i di sse år mege t hemmelighedsfuld med si-ne

f or sØg. Men den l-. April 1816 skriver han i et brev til- broderen

Claude:
De forsØg ieg hidtil har g jort, Siver mig Errund til at tro,
at rnin fremgangsmåde vil lykkes hvad. den egentlige virkning an

E år, men man bør kunne opnå at fastholde tonernes fiksering '



det er dette , som beskæftiger mig for tidenr og her er det
vanskeligste punkt. Ud.en det vil tlngen være værdiløs, j eg må

finde ud af det på en eller anden måde. . . . .

Jeg vil benytte mig af den korte tid, vi endnu skal tilbringe
her, til at lave et slags kunstigt ØJe, som simpelthen består
i en firkantet kasse 6 tommer på hver led, hvilken forsynes med

en tud, som kan forl-ænges r og med et linseglas i . Jeg kan ikke
uden dette apparat gøTe mig; selv regnskab over værdi-en af min
proces.

let er tydeligt af N16pce ikke er i tvivl om hvad det gæfder, og
hvad der er hans må1. Han rammes iblandt også af uheld et af disse
kan vi læse om i et brev dateret den 22. samme måned.:

Igår havde jeg gJort regning på at gØTe de omtalte forsØg, men

j eg har knust mit ob jektiv, hvis focus passed.e så godt til stør-
relsen af apparatet, jeg har et andet men ikke med samme focus
hvilket med.fører en forandring af kassen, hvormed jeg er be-
skæf tiget . Denne f orsi-nkelse vil dog ikke være lang, og j eg

sikkert i mit næste brev kunne melde om re sultater , j e,g har
nået. .

Det andet objektiv lod sig ikke tilpasse og han er på fortvivle-
sens rand vl læser:

Jeg er meget ked af tingenes udvikling gid jeg boede 1 en

Ørken. Jeg gjorde et kunstigt øje af den lille æske til Iso-
dores ringe, som kun er 16, 18 linier på hver led.
linse og æske passed.e fortrinligt sammen, og blll-edet viste sig
meget lyst, og skarpt deri, men dets felt i firkant var kun \t
l-inier. ( f. tomme).
Jeg stillede apparatet for det åbne vidue, i værelset, og ret-
tede d.et imod d.ueslaget.
Jeg gjorde forsøget efter den proces, du kender, og jeg så på

det hvide papir , hele partie t af d.ueslaget , og et svagt bil-
led"e af noget af vind.ueskarmen, som va.r mindre be lyst end res-
ten . Jeg er ikke blind f or de store vanskelighe der , j- sær med

at fiksere tonerne, men med arbejde og megen tålmod kan man

udrette mange ting..
I et brev den 19. Maj 1816 kan man læse hvor tæt Niipce er på løs-
ningen:

Du ser vlrkni-ngen bedst, når du stiller dig lidt i skygge, 1æg-

ger gravueret på en genstand, som ikke er gennemsigtig, og stil
ler dig imod lyset.
Denne slags gravurer tror jeg ikke vil holde sig uforandret,

v1]
op-
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selv om de beskyttes mod lys, fordi en reaktion af salpeter-
syre ikke er neutraliseret, de havde ve] også lidt ved vognens
rysten, formoder j eg.
Detttc er kun endnu forsøg, men hvis vlrkningen var lidt mere
følt, hvad jeg håber at trå, og især hvis toneforholdene var
mere korrekte, så tror j eg at illusionen vil-le være fuld stæn-
dig , - J eg vi 1 nu be skæf tige mig me d" 3 ting :

1. At få større skarphed i objektets fremstilllng
2. Overføre tonerne .

3. At fiksere dem, hvilket ikke vil blive det letteste.
Broderen advarer Nidpce om ikke at skrive for mange enkeltheder,
om si-ne f orsig, et sted kan man læse :

Trods den levende lnteresse, jeg føler ved at læse de interes-
sante enkeltheder, du meddeler mig, må jeg dog tilråde dlg at
undlade al-t for omstændelig beskrivelse af d.e vigtlgste ting,
da andre kunne drage f ordel d.eraf i sær bør du und.gå at skri-
ve på den sidste side af d.ine breve, som kan læses igennem
kuverten. . .

Ni6pces opgave er at få skarpe billeder, 1o dage senere den 28.
Maj 1816, har han opfundet blænderen:

Jeg iler med a,t sende dig 4 nye billeder, to store og to små,
som i eg har fået mere korrekte og skarpe ved hjæ1p af en me-
get simpel fremgangsmåde, der består i at tilskære et stykke
karton ef ter ob j ektivets diameter og gennemhulle mi d.ten .

Cameraets indre bliver på denne måde mindre oplyst, billedet
bliver livligere, og dets konturer, ligsom også lys og skygge
markeres bedre.
tfu kan dømme d erom ved at betragte taget på dueslaget , og vink
lerne på murene, sa:nt vlndueskarmen ses selv rud"erne synes
gennemsigtige på sine steder. Kort sagt papiret indeholder
nØlagtig indtrykket af det farvede billede, og når man ikke
ser alting tydeligere, så er det fordl billedet af genstan-
dene er så små, et det kommer til at se ud, som det var set
på lang afstando - For at tegne de fjerne genstande rigtigt
burde man, som jeg har sagt dig
men dette er en sag f or sig, €r underordnet sag f or ØJebl-ikket
Dueslaget er tegnet omvendt. Sidehuset, eller rettere taget
af det, €r til venstre, medens det skulle være til høJre.
Den lyse masse som er til højre for dueslaget ovenfor åbnin-
gen i muren, som man kun ser udvisket men således som den

er tegnet ved billedets tilbagestrå1imgr er pæretræet som sy-
nes al-t for fjernt, oB den mørke plet over dets top er en lys-



ning. som man s6r imel]em grenene virkningen vil1e, som jeg
har sagt dig eller som jeg ikke behøver at sige være mere
kontrastrJ-g, d.ersom lys og skygge ikke var i omvendt ord en.
Det er dette jeg nu beskæftiger rnig med, f ør jeg forsøger at
fiksere tonerne, men det bliver ikke let.
Du vil f ind.e to større og to mindre, som er svagere i tonen,
men skarpere tegnet, dette kommer åf, at jeg har sammentrængt
åbningen for meget i den karton, som dækker objektivet.

På museet i Chalon findes en blænde som den beskrevne. Den udvl-
des og sarnrnentrækkes som i-ris i ø jet.
De følgendes breves indhold- viser at Ni6pce havde en urokkelig
tro og en målbevi-dst stræben mod et bestemt mål han satte sig.
I et brev dateret den 2. Juni samme år , fortsætter han:

Dersom det lykkes mig af fiksere farven og at vende lys og

skygge i den rette orden, så tror jeg, 8t den proces, jeg bru-
ger vil være den bed,ste, thi d.et er umuligt at finde en sub-
stans, som vil være bedre istand til at fastholde de svageste
indtryk på lyset.
Skønt j eg har meget og gØTe f ør j eg når må1et, er d.ette dog

noget jeg har forsøgt at gravere på metal ved. hjælp af for-
skellige syrer, men hidtil har jeg ikke fået noget tilfreds-
s tl l-1ende .
Det lysende fludium synes ikke på nogen mærkbar rnåde at modi-
ficere syrens indvlrknirg. Men det er ikke min hensigt at bli-
ve stående herved., da denne slags gravurer ville være at fore-
trække på grund af den lethed, hvormed. aftryk kunne mangfol-
diggøres, og på grund af disses mangfoldiggørelse.

Her ser vi tanken opstå om fotomekaniske clicher om et trykbart
billede.
Den 17 Marts 182o:

J eg har i dag brugt rtVerni s obs curf r asf alt .

I samme brev kan man læse at Ni6pce bruger både glasplader, kob-
berplader samt sten i sine forsøg.
I 1BZT er Ni{pce rejst til l,ondon, dels for at besøge sin broder
C1aude som er meget syg, d els f or at fremlægge sine s j-dste f or-
søg med graverede plader. Han stif ter bekend.skab med Mr. Francis
Bauer, ff€dlem af the Royale Society i Irondon.

Francis Bauer er Nidpce behjælpelig med at skrive og udforme en

tekst med titlen HeliegraPhie:
Optegnelser om nogle resultater, opnået ved lysets påvirknlng'

De forsøg jeg har den ære at forelægge, er de første resulta-



ter af mj-ne langvarige f orskninger, f or at udf inde en måde ,
hvorpå man ved lysets påvirkning kan fastholde billeder af na-
turen og reproducere dem ved hJælp af de afmindelige kobber-
trykprocesser.
Jeg var beskæftiget hermed da en nylig indtruffen omstændighed
kaldte mig til England., hvilket har hindret mig i at fortsæt-
te og at nå til mere tilfred.sstillende resultater.
Jeg ønsker derfor, dt man bedømmer disse første forsøg mindre
fra kunstens stand.punkt , end med hensyn ti 1 f orventningen af
de midler der kunne bidrage til at frembrlnge virkningen, thi
det er af dj-sse midlers evne, virkningen afhænger. Jeg vil vo-
ve at anmod e om d en overbærenhed. med mi t arbe j de , som man må-

ske vil vise det af hensyn til, dt det er det første, vovede
skridt på en ny vej.
Man vil uden tvivl finde mj-ne indfattede tegninger på tin for
svage i tonen. Denne mangel at fysene ikke har konstrast nok
med skyggen, hldrører fra metallets svage reflektlon.
Det ville være let at afhjælpe dette, idet man ved at anbringe
det ttl-ysende fludiumf'på velpolerede brunede og forsølvede pla-
d er, som gav lysene mere skin, thi så vill-e modsætningen 1mel-
lem hvidt og sort blive mere skærende og denne sidste farve
sort, gjort mørkere ved nogle kemj-ske midler, v1lle tabe det
genskin, som nu virker f orstyruend.e .

Iyline forsøg lader endnu mere tilbage at ønske med hensyn til-
liniernes renhed og dybde.
Derfor har jeg også kun besluttet mig til at forelægge dem, for
at konstatere denne vigtige opfindelse af mine processer og mu-

ligheden af deres yderligere f orbed.ring.
De hindringer jeg har måttet overvinde, 1å mindre i mine proees
sers natur, end i mine hjælpekilders utilstrækkelighed i en

kunstretning, som var mig fremmed..

let er ikke uvi-gtigt at gøTe opmærks om på, at den samme anven-
delse kan gøres af kobberplade som af tin. Jeg har flere gange

med held forsøgt på sten, og ieg har grund til at tro, åt glas
ville være at foretrække . Man behøvede blot, efter at have

operere t , at sværte d.e graverede part j- er li dt , og 1ægge pladen
på et hvidt papir, for at få et kraftigt aftryk.
Panoramamaleren Hr. Daguerre har rådet ti] ikke at negligere
denne side af sagen, som dog vil mangle det fortrin at kunne

multipliceres, men som på den anden side i høJ grad egner sig
til at gengi-ve f inesserne i naturen.



Iblandt de forbedringer som hovedsagelig kræves, må de optiske
midler sættes i første række.
Disse resourcer har ikke stået til min rådighed, jeg har måttet
hjæIpe nig med egne kombinationer og særegne sammenstillinger.
Det er kun muligt med de mest fuldkomne apparater, &t man kan
fremstille et tro billede af naturen og opnå en rigtig flkse-
ring.
Jeg beklager , &t j eg ikke kan ud.tale mig om andre f orbedringer
som direkte knytter slg til mj-n opf ind.elses prineip, oB som un-
der dette hensyn har mj-ne krav på opmærksomhed, j eg afholder
mig derfor fra at tale derom i den overbevlsning, at dette ikke
er uundgåeligt nødvendigt f or at danne sig en meni-ng om tingen.
Jeg havd.e sat mig som mål , løsningen af et for tegnekunsten vlg
tigt problem.
Om jeg end. ikke endnu har formået at forene al-1e midlerne til
problemets fuldstændige 1øsning, har i det mlndste påvist det
væsentlig€, og man vil forstå, at vanskellgheden 1å i at bevise
selve faktum.
At clenne hinalring er overvunclen synea mig at spå lykkeligt for
frerntidi.ge resultater, son Jeg har grund til at håbe, hvis jeg
kunne clisponere over hjælpekiltler' son ieg hldtil har savnet.
Jeg vi1 sl-et ikke tal-e orn de forclele, opfindelsen lover ved for-
skellige anvendelser, hvortj.l den egner sig.
Jeg indskrænker mig til at forkynde alen son en nyhed af tiltræk-
kende og pikant natur, og at anbefale tlen tl1 - mulig viclebegær-

liges opnærksomhetl.

Jeg anser clet for rnin pligt formelt at erklære, at d.et er mln

opfinclel-se, at jeg ikke har betroet nogen hemrneligheden' og at
det er første gang, at jeg offentliggør den.

tl. Nlipce.

På dette tidspunkt er Ni6pces mulighetler ved at være ualtønte' og

da han nægter at frernkonne mett ycterligere oplyeninger, afvj-ses han

af clet 1ærde selskab, og alle clokumenter sencles retur.
Hans broder Claude dør af sin sinclsygclom kort ticl efter og Ni6pce

er nu en nærket og skuffet mancl.

rrDaguerre tr

Daguerre, opfinderen af tlloraaaet disse enorne panoramaer som havtle

på en gang en clramati sk nen også skuffentle Ylrknlng.
Daguerre var meget optaget af camera obecura, og rrar en flittlg
kunde hos optlkeren chevalier i Paris. I et af Arthur chevaliers
efterladte skrlftr kan vi 1æse:



Dagueme benyttede camera obscura til sine
te f or at tale om s j-ne ob j ekt j-ver.
Mln fader besøgte ham ofte i sit atelier i
Daguerre udbrød ofte, hvor prægtigt ville
ne fastholde disse flygtige billeder ?

En dag udbrød han henrykt, nu har j eg fikseret camerabilled-et.
Men ihvertfald fremviste han det ikke. Imidlertid kunne der in-
gen tvivl være om opfindelsen, man ventede derfor i spænding

på, at Daguerre skulde tale.
Chevali er fortsætter :

Forud.sat at Daguerre vj,rkelig havde gjort den opfindelse, som

han forkyndte, og for mlt vedkommende har ieg ingen grund ti1
at betvivle det, så er det sikkert, at han for tidligt har råbt
viktoria, eller snarere, at han ikke havde kunnet fiksere det

billede, han havde fået, at det forsvandt som det var kommet.

I Mr. Chevaliers optiske forretning har man ofte besøg af Mr. Da-

guerre og man gØT ham bekendt med Ni6pces heliografiske resultater
man giver ham Nidpces ad,resse r offi det skriver Chevalj-er:

Som en mand, der er sig sin overl-egenhed bevidst og er fulgt af
lykken, (dloramaet) er på denne tid. i sln 6rlansperiode, holdt
laguerre ikke af at modtage råd, han afslog mit' men gemte

adressen r -
I et brev til Mr. Iremaitre den 22. Januar 1827, fra Niipce læses

følgende:
Kend.er de en opf inder af dioramet Hr. Daguerre ?

Jeg spørger derom, fordl denne mand, ieg ved ikke hvorledes

er blevet und.errettet om genstanden for mlne forskninger.
Han har skrevet mig til, for at meddele mig , 4t han i meget

lang tid har beskæf tiget sig med sarnme opgave, oB ønsker at vi-
de, om jeg har været heldigere i mine resultater end han'

Hvis man kan tro det, har han allerede fået overraskende resul-
tater, men trods dette bed.er han mig sige ham, oil ieg ans6r op-

gavens 1øsning f or muli-g, dette g j orde mig endnu mere f orbehol-

den i mine udtrYk.
Jeg skriver imidlertid meget høfligt og forbindllgt, for at

fremkalde et nyt svar fra hans side. Dette har ieg først modta-

get i dag altså næsten eet år senere, ha'n sender mig det kun

for at få at vide, hvor langt ieg er kommet, og for at bede

mig sende en prØve, uå8tet han tvlvler om at dei vil være mu-

ligt at få fuldstændig tilfred.sstillende skygger ved. den slags

tegninger og kom of-

Rue de Grussot og

det ikke være at kun-



gravurer, hvorefter han vi1 søge en anclen anvencielse, som rnere
går ud på :fulclenctelsen L enti på nangf olcliggørelsen - latl han
blive ved fuldenclelsen - tilføjer Niipce lakonisk - jeg bl1ver
veti mangfo 1di ggøre1s en.
Heraf synes ciet at stå klart at Daguerre har fået resultater
son må kalales hans egne.

lenaitre besvarer dette brev, og vi kan 1æse følgende:
Jeg har truffet sarunen nogle gange necl Daguerre, nen kender harn

ikke nøjere. At han er en ualmlndelig begavet og lndsigtsfuld
mandrisær i hvad angår lyset og maskiner, det kan enhver, cler besø-

ger clloranaet, overbevise sig on.-
At Niipce tror på manfolati ggøre1se spro ces sen i forbindelse med he-
liogravueret ser vi tydeligt i et brev ti1 Hr. lenaltra:

Hvi- s nan skul-de tvinges til at afgive de fordele, son nangfol-
diggørelsen frenbycler havcle rnan clog altid en udvej tilbage at
erholde en uforgængelig kopi af naturen.

Den 1o. April sanme år skrlver Niipce ti1 leraaitre:
lad nig ikke glenme at fortælle, at jeg har fået et brev fra
Daguerre. Ilan har sendt nig et lil1e elegant indfattet billecle
i brun nan6r, uatført veal hans proces. Denne tegning (billede)
der forestiller et interieur, er meget vj-rkningsfulcl , - nen det
er vanskeli gt at afgøte, hvacl cler er resultatet af hans proces
og hvad penslen har udrettet.
tvlåske kender du allerede denne sorts billeder, som opfinderen
kalder Dessin-fum6e, (billeder frembragt ved dampe), og som sæl
ges hos Mr. Giraux.
Hvad der end har været Daguerres hensigt, så er den ene opmærk-

som hed den anden værdn og jeg vil sende ham en svagt graveret
tinplade, som de ved, vi1 denne ikke på nogen måde kunne give
oplysning om min opfindelses hemmelighed..

Ni6pce skriver i et brev fra Paris dateret den 4. September 1827

til sønen:
Jeg har haft hyppige og langvarige sammenkomster med Daguerre.

Han er meget begejstret over Daguerres panoramaer som han roser i
flotte vendinger, længere fremme i samme brev læser vi :

i{an påstår, åt jeg er kommet videre end han i det, som beskæfti
ger o s , I{vad der er sikkert ilu , er at hans og min pro ee s er hel
f orskellige. Han er mærkværd.ig og kan i nø jagtighed sanmenlig-
nes med den elektriske strøms vj-rkning.
Daguerre ha.r opnået at fiksere nogle af prismaets farvede strå-
ler ved kemiske substanser. Han har allerede samlet fire af dem



og arbejder på at forene de tre øvrige med d.isse, for at have
alle de oprindelige farver.
På den and.en side ind.skrænker denne gengivelse sig rigtignok
til nuancer, så flygtige, &t man ikke kan se dem ved fuldt dags
lys, de må ses 1 skygge.

Daguerre udtaler på dette tidspunkt at Niipces metode for ham at
se er den bed.ste. Denne interesse for hinandens opfindelser leder
til med Mr. lemaitras mellemkomst til en kontraktmæssig overenskoms
hvor man bliver enige om at udnytte Niipees opfindelse i fæ1les
interesse.
Denne kontrakt skal her, i- korte træk gengives :

Kontrakten er aff attet i 16 arti-kler, udfærdiget og dateret den
14 December 1829, men registreret den 13 Marts lBJo.

Denne kontrakt kaster et meget interessant skær over fotografi-
ens historie netop på det tidspunkt hvor forholdet mel1em Ni6pce
og Daguerre trænger ti1 en opklaring.
Nldpee som havde opfundet den heliografiske proces, denne kunne

dog f orbedres forelægges ud.en omsvøb f or Daguerre.
Daguerre tilbyder slt talent og erfaring til at videreudvikl-e

processen for fælles bedste. Kontrakten bliver indgået for en peri
ocie af lo år.

fldspunktet for offentliggøre1se af en opflndelse skulle aftales
parterne ime11en. I tllfæltle af at en af parterne tløcle skulle de

legltine arvinger indgå I afdøttes rettigheder. Firnaets navn skul-
le være: Nidpee og Daguerre.

Ni6pce er hermed erklæret som opfinderen og man vil spørge '
hvordan det er gået til. Det fremgår nemlig af en tillægskontrakt
af g Maj l3lo at firmaet kom ti1 at hedde: Daguerre og fsodore Ni6

pce.
Irigeledes må man spørge, hvordan kom opfindelsen til at hedde

Daguerreotypi ?

Da Nidpce er ved at være fremme ved en løsning af slt problem

efter de mange års forskning, rammes han af en hjerneblødning og

dør den 5 Juli 18t3, ukendt af verden.
Hans gravsted findes på en klrkegård i Saint-loup-de-Varennes,

her er reJst en simpel grå sten med en enkel gravskrift på.

6 år senere off entliggøres laguerreotypj-en. I denne perlode har

Mr. Fouque givet os et indblik i sØnnen Isodores og Daguerres for-
hold..

Sønnen som f or 1ængst havde stif tet f ami lie rnåtte gØTe

på udbytte af medejendomsretten af den indgåede kontrakt.
med at Daguerre intet lader lnøre fra sig, udgiver han et

re gnlng
Uti 1fre d

skri f t



und.er betegnelsen:
Historique d.e la diconverte improprement nomm6e -Daguerreotypie,
precdd.f e dune notice sur le viritable inventeur, f eu Mr. Josephe

Nicdphore Ni6pce par son fils.
Isodore Ni6pce hendvendte sig ti1 Daguerre i egenskab af arving.
I d.enne anledning udspinder der sig en livlig debat, under hvllken
Daguerre påstår at have f orbedret Nl-6pces pro ced.ure så meget at
han forlanger at selskabets navn ænd.res til:
Daguerre og Nidpce. Ikke uden protest går Nidpces sØn ind på denne

betingelse den 9 Maj 1835.
0m Daguerres arbe j de i de mange år vj-d.es intet , han lod ikke

halvfærdige kendsgerninger sive ud.. Det var Daguerres held at and-r

samtidige opfindere hvoraf een her skal nævnes lkke havde den for-
nødne flair for at præsenterer sin opfindelse.

En hvis Mr. Sayard som var chef i finansmlnisteri-et, havde gior
visse opfind.elser omkring camera obscura.

Han opfandt en proees der satte ham i stand til at frembringe

lystegninger i Camera obsehura direkte på papir.
I lB39 fremvi ste han 3o sådanne bil-leder ved. en bazar til f ordel
f or j ordskælvsramte fra øen Martinique . Ud.stillingen varede i 14

dage og vakte enorm opsigt.
5 dage senere of f entligg j orde Daguerre sin opf indel-se kald,et Da-

guerreotypi.

Joseph Nicåphore Ni6pce ; Le tters 181 6-L8L7 .
Fransk udgade L973.

d t Lrrr. Daguerre og Niåpce i venskabeligt samvær.



tltfrr BuguPrrc F
De våde pladers tid.
Dets historie og persPektiver.
Ved F. Berendt.

Omkrlng 1o-12 år efter Daguerres opflndelse, begynder en ny og

bed.re teknik at bane sig vej frem, nemlig kollodlum glaspladen.
På den blankpollerede glasplade gyede man den lysfølsomme hinde
ud . Dette måtte gØres i et mørkt rum, hvor dog et svagt gult lys
kunne anvendes.
I mørkekammeret måtte man anbringe den våde plade i en dertil byg-
get kassette. Denne var 1 den tidlige periode af træ og glaspladen
blev holdt på plads af nogle små metalfjedre i slderne.
Kassettens indhold er beskyttet mod" lyset ved en bevægelig skyder
eller et 1åg. Kassetten er tilpasset således at den passer i en

fals på bagsiden af kameraet.
Kassetten erstatter den matterede glasplade i kameraets format,
hvorpå man først har focuseret sit billede, denne matglasplade kan
skydes op eller ned , men også åbnes som en dØT.

Dette billede som via objektivet, på kameraets forside ses om-

vendt på matglaspladen stilles i præcis focus, for at holde gene-
rend"e f ys borte brugte man at ha,ve et sort kl-æde over si t hoved
og apparatets bagerste del.

Når det ønskede motlv stod præcist på glaspladen, satte man et
dæksel for objektivet. Kassetten med den lysfølsomme plade blev
skudt ind i sine riller 1 bagvæggen af kameraet. Optagelsen af mo-

tivet kan nu f inde sted, og man borttager kapslen fra ob j ekt j-vet .

Eksponeringstiden var meget forskellig, landskab og arkitektur-
f otograf ering var fra l-o sekunder ned til 1,5 sekunder.
portrætter kunne gøres på en tid. fra 2 til 1o sekunder. Efter op-

tagelsen lukkes kassetten og bringes ind i det mørke rum. Herefter
kan fremkaldelsen og f ikseringen begynde.

Kameraet som opdagelsesrejsende og dokumentation.

Hidtil havde man måtte nøjes med mal-eriet, tegningen eller an-

dre besfægtede kunstarter til at beskrive verden omkring sig.
Disse var alle unØjagtige, i første række var de romantiserende,

e1ler de var overdrevne hvad angik gengivel s e af handli-nger .

Man kan roligt sige at hele verden blev opdaget påny, På en doku-

mentarisk måde der ikke alene var forbavsende men også med ti1 at
ændre menneskets syn på sine omgivelser.



Dette sker samtid.ig med at den tekniske tidsalder kommer væltende
f rem.

En hel hær af fotografiske eventyrere og opdagelsesrejsende
drog ud i d.en store verd.en for at skildre alt det som man nok hav-
de læst oft, men aldrlg set afbil-det præcist som det var.

En englænder ved navn John Lloyd Stephens, tog til Yucatan og

og udsendte et af de første fotografiske værker, En anden eventy-
rer ved navn D6sir6 Charnay drog til Mexiko i årene 1857-l-B5B, han
fotografered.e de store boplad.ser hvor Maya-kulturen havde blomstre
omkring år 15oo. Charnay havd.e engang besøg af en jaguar i sit mØT

kekammer og det var med nød og næppe han ikke var blevet flået, jo
det var sandelig ikke ufarligt at være fotograf dengang.
Han ud.sendte et album med. omkring 3o fotografier i størrelsen
33x43 cm. Dette værk f ik navnet frFotograf i co Mexl cano 186o " .

En anden modig mand tog til Ægypten på fotosafari i årene 1856-
186o. Han hed Francj.s Friths. Han foretog tre re j ser hvor han på

den sidste dels på hesterryg dels på kamel tog slg over 25a mil
bort fra nil-deltaet.
Han f otograf erede store billeder , i et f ormat helt op ti 1 4ox5o cm

disse skul]e fremkaldes i et mørkekammer med en temperatur helt op

til 55 graders varme, det har nok krævet sin mand., for slet ikke
at tale om når der var sandstorm. Det må også havde været et pro-
blem med de mange f luer. Friths blev en af dem som har skabt det

største anta] typografiske billeder i Europa.

Optage t L865.

4 alpenister fotograferet
på collodium plade format
ca: Jox6o crl.
Dette billede er sandsYrl*
ligvis arrangeret og opstil-
letr oB har været brugt som

dokumentation for det far-
lige i at udforske Chamonix

bJergmassivet. Det er foto-
graferet af Adolf Braun.
( ral5- LszT)



lf.W. Rouchs mørkekammertelt fra
L862, var en af de første brugbare
kuffertmodel1-er. f sammenklappelig
tilstand var den ikke større end en

kuffert. ( f )

Låget var trængslet på bagsiden (Z),
således at den bredeste del danner
den opretstående bagerste de1 af
teltet r s t øttet af underdelen (: ) .

Teltsiderne bestod af et stykke
rørformet sort stof (4), som blev
holdt oppe af taget (:).
De kemiske bade, var anbragt på in-
dersiden ( 6 ) og vand.tanken er anbragt på taget (Z) .

Et vindue, med gult cellouid (8) tillod fotografen at kunne
se hvad han lavede,
Hele dette meget primitive, men brugbare udstyr var anbragt på

e t kraft i gt træs t at iv .

Man må beundre den tids fotografer, at de var i stand til at frem-
bringe så enestående bi11eder, med. disse primitive midler.

Datidens T.V. var stereoskopi, og man kan roligt sige at intet
har overgået dette endnu, 1 form af virkelighedstro gengivelse.

I l85o fandtes i England et sel-skab som hed f'london stereoseo-
pie Company", dette selskabs stjernefotograf hed William England i
1.861 etabl-erede han sit eget selskab og speelaliserede sig i bil-
leder taget i de europæiske alper, som han gennemfotograferede i
de følgende år.

lisse tusinder og atter tusinder af stereoskopiske bi-11eder

bl-ev solgt som man i dag køber postkort.
I året 186o blev to hrødre, Trouis og Auguste Brisson bedt om at
følge med på en stor bjergbestigningsekspeditlon under ledelse af
Napoleon den 3 og keiserinde Eug6nie.

Denne elcsped.ition gik til Chamoniy i Savoy-alperne. Året efter tog

Auguste Bisson det første billede af Mont Blanc, Eurbpas høJeste

bjerg 4.81o meter. 25 bærere brugte tre dage på at bære hans ud-

styr op til bjergets top.
De tekniske vanskeligheder var enorme, bl.a. måtte man smelte sne



ved olielamper, som havde svært vedat brænde i den tynde luft for
at kunne skylle pladertle.
Det lykkedes Auguste at tage tre plader og cia de vendte tilbage ti
Chamonix blev de modtaget med geværsalut og der blev afbrændt et
stort festfyrværkeri til deres ære.

I et skrift med. titlen: Journal of a Tour through spiti to the
Frontier of Chlnese Thibet ( 1864 ) skriver en mand ved navn Philip
H. Egerton om en tre måneders rejse for at udforske en ny rute for
ul-dhandelen.
Fra d"enne rejse har man de første billeder af Shigribeen og de ind
føitte i Spiti. I 1868 bfev tler taget tre bill-etter af Manirungpasset
i 5.6oo neters højde. Det højeste punkt der hidtil var bLevet fo-
tograferet ned kollocliumplatler.

Hvor stor en påvirkning tlisse første pionerer fik for uclviklin-
gen kan vi se af at en amerlkaner sorn hed Willian Henry Jackson i
årene 187o-188o var fotograf for I geologiske ekspeclltioner som var
udsenalt af clen amerikanske regering for at udforske landet. Han fik
cien ære at man opkalcite en Canyon og en sø efter ham.

Han gennemfotograferecle Yellowstone distriktet - og en serie af
hans bedste billeder blev fremvlst i clen ameri-kasnke kongtes, som

i IA7 2 vedtog en 1ov cter gjorde områtlet ti1 nationalpark.

Et af de store problener i. den første perlode af fotografien'
var forholtlet nel-f em clet mørke landskab og den lyse hlrunel, dette
problen blev delvlst 1øst af Hippolyte Bayaral son i 1852 langserede
teknikken mecl at indkopiere skyer indenfor lanclska bsfotografering.

Indenfor landskabsfotograferingen blev englænderne hurtigt tie

førende. Deres århundrede lange traclitlon incienfor landskabsakva-
relferne kon den nu til- gocle. Henry White skal her nævnes, da han

var clen bedste, cle fleste af hane store billeder blev skabt i åre-
ne ornkring 185o, og kan 1 dag ses rnecl stor g1æcle og frycl over clen

kunsteneriske kraft cler er over blll-ederne.
Fotograflet var. ved at blive en kunstart for almindelige nenne-

sker og ikke kun for de få velhaventie og regeringer.
I det engelske rtThe ?hotographic Newstr i London kunne nan 1æse

f ølgencle 1 1861 :
Fotograflskski]-dringertlenbe.Istefolkeligeformforkunst
som nenneskets genlalitet har frembragt. På denne måde har rnan

fjernet nange af de snæversynede grænser son rang og rigdom

skaber - således at cien fattige rnand som kun har nogle få kro-
ner, kan skaffe sig et ligeså fulclkornrnent og livagtigt billede
af sin hustru og børn, præcis sorn Thomas Lrawrence malede euro-
pas største herskere.



Disse besværli-ge år for fotografien, skull-e dog j-kke vare ved,

d.e tørce pladers tid gjorde sit indtog og man kan godt forstå at
bege j stringen var stclr da dette skete .

lansk fotohistorie kan berette følgende historie:
Men har de intet værelse de kan indrette dem i saa er de hen-

v1st til at skifte plader om aftenen i deres eget værel-se, hvor

d.e ved at trække rull-ega.rdinet ned og ved eventuelt at ophænge et
tæppe, hindrer månen og gaslygterne i at skinne ind.

De kan også, om de foretrækker det, krybe ind i et kl-ædeskab

og lade en anden dække det til med" et tæppe, for saaledes krumbø-

Jet at udføre den fotografiske'proces dette fraraades dog korpu-

lente personer, da det til tider kan være ret vanskeligt at komme

ud. igen, og f or øvrtgt er bunden i vore klædeskabe ikke al-tid lige
soli de .

ff*." -*+€:\: r. :*' *

Dette vidunderllge billede, viser hvad der for-
langtes af en rigtig natur-fotograf.
Billedet er fra 1868.

**... ;; :l
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Ved brug af j-nstrumentet stilles den rned tre justerskruer for-
synecle skive på bordet, clet af to trækrør beståencle stativ inclskru-
es 1 den og canera obscura 1ægges på den dobbelte gaffel, for at
cameraet hver gang bevarer den s annme sti11ing.

Efter at den person, som skal- portræteres, er anbragt i en pa€-
sencle stilling overfor calreraet, stilles clen midterste af de tre
justerskruer l en horlsontal stilling for at undgå en forvrængning
af ansigtstrækkene, er clet væsentligt, at stil1e platlen i en mecl
hovedet para1le1 sti1llng
Hvad afstanrlen tll cameraet angår, så er denne vilkårli-g, cla hervecl
kun bll1edets størrelse bliver ændret, dog er clet ikke tilrådeligt
at gå nærrnere end tre sko, d.a der e11ers ligeledes indtræffer en
f orv-rængning.

Ved at forskyde tlet ene rør, som tillader alle bevægelser, så-
ve1 neti - op - og ti1 siden anbringes billeclet i nidten af clet nat-
te glas - el1er bedre, noget højere, og trækrørerne fastgøres i den
ne stil1lng ved hjæ1p af kl-emskruen.
Den nøjagtige indstilling af bi"J-l.edet på det rnatte glas bliver fet
klaret gennen tiet på objektlvet anbragte drev. len forskydelige 1up
på det fille konus tjener t11 bedre at kunne betragte, - dette kan
inidlertiai også helt uclelades, tlerson rnan foretrækker at betragte
ned rlet frie øJe.

På dette apparat befinder sig to fatninger med dæksel, begge
tjener ti1 optagelse på placlen, der er to for at man hurtigt kan
tage to på hinanden følgende billeder. Hver af disse fatninger er
J-gen forsynet med en l-i1le skruet rlng, i hvilken pladen passer' og
denne b1lver ved hjæIp af rlngen presset incl nod den store fatning.
Dækslerne tjener ti1 at holale lyset borte.

Efter at den behørige opstilling af lnstrumentet og den nøjag-
tige lncistilling af bl11edet på det natte glas nu har fundet stecl,
lukkes obJektiverne vetl hjælp af dækslerne, cameraet l-øftes forsig-
tigt af gafl-en og anbrlnges i et møTkt nm.
Konus son er foråynet med det natte g1as, bliYer skruet af og fat-
ningen ned clen i iorveJen tllbørllgt præparede platle skrues på, ca-
nerået bliver igen ned t11børllgt onhu lagt på, ciækslerne bllver
fjernet fra obJaktiverne, og det således, at plade! b11ver uclsat
f6r lysets påvirknlng. Før lnan imiallertiat trækker dækslet af, er
nødveirdigt, - at gøte den siddenale person opnærksorn på, at nu be,gy1-
tler operåtionen, da den still.ing kroppen befincler si.g i, skal hol-
des uiorandret under hel.e operationens varighecl, i særcleleshecl gæ1-
dette om øJnene, son vel , såsom naturen kræver det, i et øjeblik
kan lukkes rnen så lgen hele ticien skal rettes nocl clet samne punkt-

Hvor længe platlen skal ualsættee for lyset, bllver overladt til
clen eksperln6ntårencle s bedørnne1se, tla dette afhænger af lysets ln-
tinsltet, på nuværende årstial - altså vlnter, er 5-4 ninutter til-
strækkeligt ved overskyet nørk hlnnel (den portræterede person skal
sidde l det fri, på en solrig dag, nen 1 skyggen er 1-2 rninutter
tl1 strækkeligt, og i tllrekte so1lys er 4o-45 sekuncler tilstrække-
ligt, det sidite bllver lnictlertid aldrig anvendt på grund af den
stårlie slagskygge son nøclvendigvis frenbringes).

uvad piæpåiåtion af pladen arrgår - son den vigtigste del af
orerationån I så er her ikke steclåt til- at gå ind i nærnere detal-
jår, da fremgalgsnåtlen i al alxnindellghed er den, son er angivet
åf iaguerre og tif hvilken vi naYnllg henvlser de_ petsoner, som
endnu er gans[e ukyndige 1disse sager, cla cler imi.tllerticl ved fren-
stillingen af clen fra os' sorn prøve forelagte p-ortræt -frenkon nog-
1e afvllelser og forenklinger, så anfører vi i korthecl hele fren-
gangsmåclen.



Ulemper ved at pladen, når den skulle renses, sædvanligvis
blev lagt på papir og skulle holdes på plad.s med fingrer€, og som
følge heraf alle urenhed-er og fihrer fra papiret hele tiden igen
bliver bragt op på pladen foranledigede os til, &t fastgøre den
således, at også rand"en blev fri f or enhver berøring, så d"enne ble
holdt lige så rent som pladens midte, hvorved betingelserne bedre
kunne opfyldes. Til det f oremål t j ener det træbæger, som befinder
sig på vore fuldstændige apparater, hvis øvre smalle kant bliver
opvarmet, og med nogle dråber af den tilsatte beg bliver anbragt
derpå. Pladen bliver derpå ligeledes med hånden over en spritlam-
pe opvarmet indtil varmen bliver uud.holdelig f or hånden n hvoref ter
den bliver lagt på bægerets kant og gjort fast ved afkøling.
Rengørlng af pladen tager nu sln begyndelse på den allerecle kend-
te nåcte med bomulcl, olie og pirnpsten, og clerpå ned olie og brændte
pulveriserede knogler, og så en tld l-ang fortsættes ned tørret knog
1epu1ver, indt11 pladen er ren, hvilket rnan erkender når placlen -
efter at den 1 forvejen er blevet puclset med destllleret vand utlen
syre og knoglepulver, moiltager det tlestillerecle vand ens a1le ste-
der. Rengøringen b11ver herpå fortsat endnu en tlcl med tørret pu1-
ver.
Pladen bliver på den allerede beskrevne måde, sat fast på fatninge
og sammen med denne skruet i d.et lille firkantede bræt, som er for
synet med plaque-ringen og bejodet. Denne jodning sker ikke med
f ast j od, men på den ligeled.es allerede kendte måde med en i od.-
oplØsnitrg, som bliver tilberedt ved at man i en blanding af lige-
dele sprit og vand opløser jod, indtil opføsningen antager en brun
rød. f arve , opf Øsningen bliver nu hæld t over i d.en runde porcelæns-
skål (man bedes bemærke, at den står vandret, for at væskens lag
overalt er den samme ) over denne lægges brættet med pladen, o8 ud-
sættes så længe for jodd.ampene, &t pladen har fået en guldgul .f*"-
ve. Denne farve er imidlertid ikke så nØJagtigt bestemt , den kan
gå over i selv violet, hvorved platlen bliver lidt nindre følsom,
rnen ti1 gengæld får billederne den ønskværdl-ge brune farve.

Det er Ikke nødvendigt hver6 ang at tilberede en frisk jod-op-
1øsning, den kan opbevarås i lang tid. Vi1 nan beJode flere p1-a-
der efter hinanden, så tjener cten på apparatet fastsatte glassklve'
som er matslebet på den ene side, til at clække skål-eni mellemrum-
nene og derved forhindre en fordampning af i od-op1øsningen-.
Den nu-jodecle platle bliver sanmen rnett fatnlngen skruet af brættet'
lukket meti dækllet og nu enten straks på clen ovenfor beskrevne må-
de anbragt på cameraet eller kan opbevares 1 enilnu flere tiner.

Eftei ai pladen i carneraet er blevet udsat for !tsset' bliver
dette igen brågt ti1 et mørkt sted, fatninge',a rnecl -p1ad-en sktues
igen af'og skriet i det 1i1fe bræt, og nu bliver der skreclet til
at kviksølve.
Til det'te f ormål t j ener de to små omvendt i hinand.en siddende kas-
ser. Rj-sten med d.e fire fødder, som er indrettet, så de ka.n klap-
pes sammen, stilles op, og kassen, som er forsynet med termometer,
tages oF, oner hvilkeir'igen den større k_assg passer. Den lille kas
se; jerirskål fyldes med den tilsatte kviksØlv, gg dette bliver op-
varmåt til 7j prader ved hjælp af spritten, oB-først så 1ægges det
lille bræt samt plade i d.en øierste kasse og udsat for kviksØlv-
dampene, indtil bifledet har nået den behørige kraft, dette tages
nu "a og vaske s på den kend.te måde , hvortil de tre- k opper og . t o
bægre såmt de to-underlag tjener, spritten holdes heri for at op-
varme den væske som er i bægrene '

Til opbevaring af billederne leverer vi karton til vore
rater-på iorlange;de . Fast5, ørelsen af pladerne i d"i sse sker
gende måde:
let papir som er limet på den ene side fugtes på den limede side

appa-
på føl



plaalen 1ægges på kartonets cirkel-formede utisnit og vecl påklæbning
af ovennævnte paplr på pladen og kartonet fastgøres pladen ti1 kar-
tonet, ti1 beskyttelse af placlens bagside 1ægges så skiver af pa-
pir over denne plade, og hele kartonet lægges i rammen rnecl glasset,
og fastgøres veå placlen i- denne på samne rnåcle, sorn tialligere på kar
tonet - ve ci hjæ1p af clet sorte papir, som er 1lnet på tlen ene slde'

Son støtte tif hovettet - for at opnå clen rolige holdning af
clette - tjener os den ring af pap' som er medgivet det fuldstændi-
ge apparat, den sicle son er forsynet med et udsnit, støttes mod ho-
vedetl den modsatte nod baggrunclen. Angående sidste har hverken titl
e11er'onstæncllgheder tilladt oe at anstil1-e forsøg. Vi har i for-
bindelse med clette betjent os af et sort k1æcle, for halvclelens veal-
komrnende dækket neti et b1ødt lysere stof.

En malet baggruncl burcle helst svare til fornål-et.
Det forbliver imicilertitl de herrer aftager€ af vore apparater
overlacit at arrangere disse genstantte efter aieres ønsker.
1{ien, i Januar 1841 .

Her ses den kendte amerikanske
I{onder Cannon. Optagetid 1 minut o

Matematikeren, Josef Max PetzvaL, konstruerede dette kamera
for Voigtlånder. Det blev sendt på markedet den I Januar 1841.
Petzvals dobbelte linsesystem tog fremragende billeder ved fuld
blændeåbning d.v.s. (f4q m/m Lz317) det var over 3o gange så

lysstærkt som noget andet på markedet.
I anledning af 1oo årsdagen i 1941, blev der fremstillet en nøj-
agtig kopi, e{r såt<aldt replica. Der blev fremstillet først 1oo stk,
siden yderligere 8o stk.
De er yderst s jeeldne, oB når de endelig kommer på auktion ligger
prisen på 3.ooo D-mårk.



DET NÆSTE NUMIIER AF 'TOBJEKTIV" KOMMER TfL DECEI'fBER L982.
Hovedindholdet i dette Jule-nummer bliver:

E]

E]

Årets Julehistorie rtGYS rr.

DANSK FOTOHISTORTE.

Spændende kamerafund.
Af Sigfred Løvstad.

Boganmeldelser:
Hirsholmene, billeder af Peter
The Complete Photographic Work

I'LOVE STORY 'I
Af Flemming Anholm.

August Nagel loo år.
Fotopionår Kodak Retina.
Af F. Berendt.

"OLDTIMERE" i London. L982.
Besøg hos Vintage Cameras Ltd.
Af Per Ask Nielsen.

Kollodiumemulsion. Kemien bag.
Ved F. Berendt .

Lumi 6re , farveglasplader.
Ved F. Berendt.
De ilTørre Pladers rt t id.
Af F. Berendt.

BERLTN-Tr'REN L983.
Hvordan og hvorledes.
Ved F. Ferendt.

Haagen. Frederikshavn.
of Jacob A. Riis.E

tr

E]

E]

tr

tr

tr Kan vi få nogle aktivitetsgrupper i gang?
Fors1-ag ti1 nogle muligheder fremlægges herved.
Bestyrelsen.

Der er ingen grund tiJ- at fortvivle i den mørke tid når man
har betalt sit kontingent og fået "OBJEKTfVt' ind af døren.
HUSK DEN NYE ADRESSE pÅ VORE FIØDELOKALER: AARHUSGADE 1o3. Kbh. Ø.

Kl. L9 .3o.
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Der stjzeles f-ra private hjem som aldrig f'r,tr.
det giver foruden et smerteligt tab også
mange gange problemer med hensyn til
dukornentation af det st.iålne. Så konr tyvell
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i forkplbet ()g sikre Dem at De er i

besiddelse af' en nsljagtig registrering.
et firto kan give t il gavn lor Denr selv
politi - lorsikrirrg.

Lad os råde Dern med brugen al- Deres eget
f,otoudstyr eller h.izelpe Dem nred

s()tn

anskaffelse
at'et nyt
udstyr.
Kig ind til os.

]'IJAL FOTO
NJALSGADE 20 - 54 55 90

Bns l2 - 82 - 35 - {0 llgo Ul dorfil

tlll
Ir
Ill
I
llitl
I
rl
Tll
ll
I
!tI
ll

! 
=r = 

r ; r _ - -r- rir -r;r:= r ; r I- ; r^ r ;- :r; r l.rlr l



S;:;:;:;:;:;:;:;:;:;l;i$$

'.'-s'. ,,.."'.'-'.'.
i^l*a.:.:.:.:.:.:.:.:':.:.:.
ff.'.'.'...'..'. .........

{.:':.:.:.: : : :.:.:.:.:':.:.:
l.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:':.

*;.:.: ii: :.:.:.:.:.:.:l

pt{slor't$1.: l' ozbz

I ønder fra l{orne
F)'n 

"
Foto: Brevåtåo

Pn::; 1\r

SKrndergade .:::i:


