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når den l,æggea tilbage på årehLndena sorte farvelag, trvorfra den er
tagat, forudsat at øJ€t endnu er frlakt.
aig' var at aøgc at beMen den opgavs' som K{lhne havde gtlllet
varc det bitl,edc af dc ydre gsnBtando' som dannGr sig på øJets ncthinde ved hJælp af purpurvarv€n ' eller' om man vil, at frernbringB
et fotografi, aftagct på nethindcn aon fotografisk plade. Også dett
er lykkedes haur. Kaninern€, der rå ofte rnå holde for vcd anatornigke underrøgelser, tjente også i dotts ti.lfælde gon fors øgematcri alc
En fervet kanLn gom i nogen tid var blevgt holdt i et mørkt rumt
blov dræbt I detter idet man hurtigt skar hovedot af. Detto b€handledee derpå cor et Camera obscurar dEt blev opEtillet foran ct vindue med øJnen€ 16ttst mod lyletr og efter at fotograf6ring€n havde
varct i tre mlnutter, blev d6t ene øJe udekåret l. tratriumbe lycning
og straks lagt i alunopløening for at forhindr€, at årehl-ndens farvertof atter skulle fremkald€ d€n rødr ferv€. To mlnutter aenere
l-ev det andet øje behandlet

samme måde

Dr. PoJ.lock og Dr. Sandforts rede g,øte1se for
deres forsøg, oplæses her i fo t ografi sk sgl.skab i London.

4

blev nethinderne taget op af alunopl øsnl-ngen,
og da de ved at ll"gge så Iænge i denne opløsning var bl-evet temmefig faste, Lod de sig let løsne fra årehinden, og man kunne da se
på dem et srrrrr<t, st{arpt bl11edo, der 1 det først udtagns ø je var
lyserødti L d€t andet ganske hvidt og megst klart.
Den danske professor Panum fra instituxt€t af samne navn har
gentagot dette forsøg og har L d€t sidste heft€ af lTidsgkrlft€t fo
naturvldonskab€rno I' givet en forklaring og et billede af €n af ham
udpræpareret nethlnde, på hvilken man ser et tydellgt og skarpt kon
tureret, on end noget 6vagt billede af d€t vindue, nod hvilket øJet
havde været vendt. Vinduets kora med karm, slger han, var purpurfarvede, ruderne derimod hvl-de, lysest i det parti, som svarede tl-l
de øverste rud€r, l-tennem hvilken hLrrlen var synlig. Den gmukke røde farve tabte slg hurtigt i dagslyset, men billedet var ved d€n no
get svage eftermiddagsbe lysning endnu kendeligt, adokilllge nl-nutter længere end jeg havds ventet. Slutter han.
f,dhne har varieret diss€ forsøg på nange måder, og tilv6Jobringolae
af d6nn€ art fotografiske bllleder er derved hævet ov6r al tvivl.
Nu skal man lkke tro, at denn€ sktldring udelukkende bygger på
noget nyt, for allerede i året 1857 frenkom der meddelser fra amerika om noget tilevarende.
To amerl-kansko 1æg€r fra Chicago, Dr. Pollock og Dr. Sandfort
havde gjort den opdagelse, at den sldste genstand, hvorpå en døendo
havde fæstnet 6it blik, blev bevaret som et fotografi i øJet.
H€ri ckulle man da Ilave et mLddeL tll at opdage gerningsmanden, når
der blev begået et mord, thi denne ville Jo i r€glen være den sldste, som don myrdede fæstode 6it øje på, og man vLl-le altså i det
dobbeltportræt, som fandteg i den myrdedes øJner havde et frygteligt vldnesbyrd om den skyldigo.
Denne triBtorle sorr også har funde t vej til vore brcdd€gradef,
hvor den aen€at har været ontalt i dagepressen i anl-edning af mordet L Loul.segade, hvor det skulle værs 'rgårrske vistr', at man L den
myrdede kones øJne havde gemt et b1116de af forbryderen, men d€tte
må nrppe havde llgnet godt, siden man endnu 6fter ti års forløb ikk
Irar fundct orlginalen dertll.
_a_ n1 .B
7.. J)t C/ -';-,(/
Den næste mo€Jen

jul ønskes alle
En fiedfyldt
medlemmer af Dansk Fotohlstoris
Selskab samt familiemedlemmer.
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Vi lndl-eder vintersæsonen med, dt præsenterer IIr. H.E. OrloffJørgensen. Denne har i, et langt liv været beskæftiget som lærer
bl.a. i tegning formgivning og kunst - men de t selskabet som
har fuldt med i fotolitteraturen
vil- vide, åt Orloff-Jørgensen
har beriget denne med en del værker. Man husker dem ligge i Torkild Henriksens vindue. Denne aften vi1 vi blive præsenteret for
Hr. Jørgensens arbejde med I'gummitryktr - denne fra fortiden vidunderlige teknik vll blive anskueliggjort med snak og eksempler.
Desuden er man velkommen til at tage de gamle billeder med som
man måtte eier oB måske få vlshed for om det man har er et "gummi tryk 'f e ller noge t he 1 t ande t .
To

Feb

Professor Finn Løkkegård, der underviser i historie på Danmarks
lærerhøjskole
har denne aften lovet at fortælle om Dansk kortfilm produktion under besættelsen. Nogle af disse film, skabt af
ministeriets filmudvalg vil blive vist. Desuden skal vi se den
fantastiske film: tfBesættelsestidens hverdagtt og her kan vi nok
glæde os til noget 'finside stof" af Finn Løkkegård.
Har man sjældne eller sjove ting fra begættelsen som kunne glæde
os andre at e€r var det måske en idå, åt tage det med denne aften.
83.

Ma

rKars ten Nibur i de t J-ykke l ige arab ien
"

Filminstruktør,
producent og forfatteren fngolf Boisen vil
tælle os om hvordan denne film blev skabt, desuden vil vi
t iL at høre om et langt llv I filmbranchen.
Vi kan roligt se hen til en stor aften.
sda

den 2L

A

forkomme

11

bliver det Aprilsnar - men vi håber at kunne præsenterer
he 1e to pressefotografer
som nok vil have et og ande t at bere t te .
Skrlf tlf g rnedde-1se vll hl jve fremsendt.
Vi håber at et stort fremmøde vil præge disse mød,eaftener
Vel mødt.
Måske
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Spændende Kamerafund

T

af Si,3frcrl L-cvsta<l
Ile::trj ng. 1.?8?.
lxel ta,1erne i DFS ? s lanrlsnrøde i .\rhrrs travcle 7.ørdag af ten bl. a.
1e.jl-i.gtred t, i 1 a t. hore l- j dt, om et nregget speci el t lcalnerQs fremstil -

1et ;lf lanrl=bysnertkeren i Nell.erød
lnlen cl:r alle nrerllemmer ,jo ikke var bi1 st,erla, ha.r .jc,T lovet her at
omtale rnin s;fln1i ngs n-]-erhvervFtse.
til brug af den almincJel-ig
Der er tale onl et kanera konstrueret
ved
de t speeielle
l<encf te porf crerecle 35 mm brerle f j- lm. Der er blot
i clette århrtndre
rJet, at.clette kamera er l<cnstrueret mo61et tidligt
rJen t.i1s)rneladencle for a1le anclre fik t;rnken. Daterj.ngen er imidJ-ertid et vansl<e1igt lroblem. Det vil vi vende tilbage til.
\lan kan spørge: hvor tidli gt har man fået i.cleen ti 1 at henl'tte 35
mm kinofilm
i et kamera. Leicaert der korn i 1925, er forlængst lege
ef terfø161ere har ful'qt L.eica t ens slrcces.
darisk, og rrtallige
cle første prøvekameraer,
Før Oskar Farnack i 191i-11{ frenrstillede
en ræklce eksenr[)1er på forsl<e11ige kame*
fincles rler i. fototrisborien
rakonstrr.rl<tioner bereilnet for clen 35 rnm brecle fi1r,'rstrirnmel.
Det ticJligste
synes at være et engelsk patent fra 1908. Det fincles onrtal t i Rrian Coe I s trog I(;\H[|RAROI{EIV ( norsk rrrtg) . r{en forfatteren tj. 1føjer at det il<ke ser r:d ti1 at kameraet er frertstillet.
f Frankri.g hlev rJen. 2o september I9L3 patenteret et st.erioslcopisk
kamera der trenvttede 35 nlm liilrn. Det sol.gtes uncler navnet. I-lomcros
og tog
af .fules Tiiehard. Det var udstyret mecJ 2 Tessarotrjektiver,
27 p;rr st c'riobi llecler i formatet 18x2/+ rnrli. Opmærksonne lcataloBlæsere vil have bemærket ganske høje priser på ctette kamera, cJe få
qange det trar været fremme på I'hotographicaauktj,on.
kamera. l)et, kunne
Samme år kom det ameri.kanske Torrri st rhrl.tiple
rumme o.trer I5 meter fi l.rn, ttnok ti.1 en hel !'rtropare jse " - l'{en kriqen
komr oB cler var ikke mange a.merikanere rler lcom på tt.rri.st rejse j.
Iiuropa. Formatet var også her 18x21+ mnr, ctet sarnme format sorn når
filmen anvendes i et. kinokamera.

llvor tidligt
er Nellerød-mandens småbi lledkamerå?
fll.
.f a, mest kendt af disse små kameraer er det son havde tilhørt
Familie Journals rejsende medarbejder globetrotteren llolger Rosenberg, og som desværre brænclte på Danmarks tekniske mrrseum i Helsin
ør i L978.
Dette l(amera benyttede nok 35 mm film, men den var rrperforeret.
Derved fik Rosenberg et større formåt. Ilans søn, som jeg hat' været
i forbindelse med, taler om at far havde et kamera før dette. men
at det blev ombygget. Dette med ombygninBen har jeg nol< hele tiden
wæret Iidt skeptl sk overfor. Da jeg i oktober I9?7 besøgte Danmark
tekniske museum, og bl.a. fotograferede nævnte kamera, kunne Jeg
da hel1er ikke finde tegn på ombygning. f omtalen af .Tens PouL Åndersen fra Nellerød skriver Holger Rosenberg i 1941, at han har
haft kameraet i 35 år. Da manuskri-ptet er skrevet t 194o, giver
dette altså lloJ (evt. t9o6). indre ting taler dog irnod at det kan
være så tidligt,
men helt pr€eclst kan dette endnu ikke sættes på
plads.
f alle tilfælde er det kamera som brændte færdiggJort i 1916. For
da fik nosenbergs søn frl fra skole for at hente det i llelsinge.
Ilen hvor er så Rosenbergs første kåmera? .Ta, jeg vldste jo at der
i Natinalmuseets gemmer måtte befi nde sig 2 stk. Nel1erød-snåbl1led-kameraer. Men man kunne desværre ikke umiddelbart finde den
frem, da Jeg spurgte tll den.
Men da dlr. K.o.B. Jørgensen, var I Brede for at låne kamer:aer
til udstillingen FOTOI{]STORfSK KIV^LI DII, skete det lykl<elige at
Jørgensen rendte på en kasse t hvi lken de 2 kameraer 1å. I)en ene
er medtaget på udstlllingen i Helslngør. Den anden har: Jeg lånt
i Rrede til narmere studirrm. Det viste sig at begge dlsse kameraer er jndrettet tll uperforrereb 35 nm film ligesom det der brændte.
På Politikens forlag udkon i 1964 ',JeA fotograferer" under redaktion af Tommy Frenning. Side 17 vises et Ne1lerød-Andersen kamera
og i teksten står at det er bygget ti1 Tlolger llosenberB. (findes
også i senere udg. af nævnte t,og). f aclskel.lige a.viser har dette
billede været anvendt når Holger Rosenbergs kamera på Danrnarks
tekniske museum har vær€t omtalt. .feg var derfor nogct desorientc^
ret da jeg endellg så kameraet i 1977 (son tidl.. nævnt). Mcn det
Også dette er llolger ]losenbergs kamera, det er blot
er rigtigt.

8

lrertts F (tltS'fi'.. .Te.,l itar t a.l t nrod 'J'orrnry i.'retriti:r.'; ()r',i siJl-Fnr o,q 6an
merjcleler riri,3 :,rt. !tart i. sirt ti-ri liint.c b.i Ile(lei i-rf' Itortl lotranserl rler
rlrev frirrna i:'If'erl t- ]ipi \':lr irrvr"ic't el. ,8xB dias, s{)n m.ln måtte tage det, urtl fra. Så .l eiste -.i..j sl)orgsr;rilet {ln "ntntr}'{lllirr5;'t F:l Ier "orn*
bytning".
'lil hvetn }<l..tmerii.t-t, rler i n,jebl jl.kot. 1iq3or i ileilsjrr,lloT."-urlsti_ll jngenr c'f b1',39et., <-'ller hvenr tlet itar tilhr-rrt. Flr rrl<1::rt. Det er rnllligt r'let har tilhørt.
l'eter l'lfolt.
nten er il<,ke s:rn.sr-nljtgjor"t;.
I)eL kantera s(!m llu er tilr-;i9ieL mjn samljng, viser .-sifi i,.t være
ctet cneste af ..Je nr-l kenclte firr: \el,l rrrocl-srnåbjllecJ*1<;rnr€rriter rler er
l<onstrueret t.i1 i'l--nFr)llili?nT 3i rlrnl filnr. Trilnrtrans]ror en sl<er rred
merl hø,jre hånrls Lonrrnel f i ngr'v at, clre je et 1i" I I e rrossi nghåndt ag een
oIn8åfl,i1'. llctt,e 6;.ip11 t,rt3 har r-'lirekte fortijnrJel.:e rnecl ei. t,anr'lh;ir.l. {-orsyne t' rned 13 t,a-nrlq:r^ rler passer incl i f -i l-rnens perforrer j nrT.
I(arneraet har plarl.s ti1 godt 2o neter f ilrn. \led det sf)eeielle storforrna.t sont l<ameraet er konsLrueret t.-i.t (Z4x6o nrm) :4i"ver clet over
Objektivef
3oo opt;rr,Telscr ut-lerr fil-rnskift.
er riloget enkelt, be.sbå*
enrle af 2 st1<, lila.nliont'ekse linser s\,,'rnetrisk nonteret, i et rnessing
rør. I)ett ('r lta:r,rclet. at, .Tens j'oul \nclersen også selv sleb linser,
o,T
s].ul,1e lrave r;.,jort rlet i tlisse srnå kameraer. i)et f).der int,et på.
l)crg har lran sansynligvis
sletret rJerir ti1 i st,ørrclse,
It'anreratet er fr;rs','net, nrecl en skydehl;r:nrJer. Ijer cr {'ire f . rra:rdier
angi.vet vecl føLgende irrødker:: 1,/3 1,/8 ,,-,/lo 1/15.

I
Lukkeren er en art guillotine-lukker
der spændes ved at fø'^e en
fremspringende rnessingknr-rb frem i en sprække I kameracts forside.
rjniddelbart når denne knub er føtt tIL ende udløses lukkeren.
Lukke rhas t ighed en ligger omkring 1/1oo sek.. Jeg har taget nogle
b:Llleder ned kameraet, også på Kodachrome. Farveoptagelserne står
forbavsende pænt, men obJektivet kan ikke dække det lang$tragte
format, så enderne er uskarpe.
Man kan godt still-e sig spørgsmå1et: hwad har egentlig inspireret Nellerød-snedkeren til at lawe karneraer med et så lille
format.
At han overhovedet har gjort det, har sikkert sammenhæng med hans
konstrrrktion af de neget tidlige kinoptagere ti1 hoffotografen
Peter E1fe1t. Han har at-tså været fortrolig
rned fi Inmatarialet.
Men selv det langstragte format 24x6o mm, eller 31x56 mm som den
uperforerede film giver, er alligevel meget små forrnater på den tid
da blot et 9xL2 cm format blev regnet for et lil1e fornrat.
Måske er det llolger Rosenbergs behov for et li1le rejsekamera, der
har sat sagen igang. For denne antagelse kan tale, at det kamera
som vi nu ved er hans første af slagsen også har det Laveste nrlrnmer
af de nu kendte småbtlledkameraer. Det har nr. 3o5. Det nu sidst
fundne ti1 perforret filrn har nr. 311 og llosenbergs nu tilintetgjorte kåmera havde nr, 313. net som er udstillet
i llel-singør har
nr. 317. Der kan lkke udledes ret meget af disse nlrmre.
Kameraet har tilhørt mangeårig læge i Hel3jnge, Ilolger Borge.
Jeg har I ænge vidst at han hawde været i tresidcle l.se af ei \ellerødsmåbi1led-kamera. Først i febrnar nåned 1.98? Lykkedes det med bistand af samlerkol lega ;lxel Gram ltløl1er i ITel1eb6r.jkr at fi nde fren
til den arvi ng der var i beslddelse af kameraet.
Det er iøvrlgt det mest velholdte af de nu kendte fi.re små Nel.lerød
lJ mm kanera er.
Anskaffelsen er blevet muliggjort ved at Fa. KOD]^,K asi har været
sponsor, hvi lket jeg er direktlonen nregen tak skylctLg for.
Det sto?e udland ved endnu ikke at vi har så tidl ige 35 nlm kameraer
her i landet. Nen informationer derom er på veJ ti1 Jnternationa1e
tidskrifl;er.
S.I-.

eær.æ

to

IIr. Nissen f orklarer de kemiske f onmler i kemien
bag Agfa-color.
l-re nye Lokalers store anvendelighed skulIe fremgå
Ilemisens gamle konstruktion
af bi1ledet.
tydeligt
ses i baggrunden. Fontrners f yr he 1t i gennem.
Den første mødeaften i andet halvår 1982;
Torsdag den 16. September.
Denne aften mødtes vi i de nye lokaler

på østerbro indrettet
fantastisk Fnl1dt i den gamle sporvognsrernise. God plads, b1øde
behagelige sto1e, samt a1l-e de tekniske redskaber vi har behov fori
desuden et cafeteria hvor man kan få kaffe, the e11er kolde drikke til rimelig prl"s. Et godt sted, at vokse i.
Aftenens taler var Hr. F. Nissen der skulle tale om Agfa-color
Der blev tal-t m€get videnskabeligt - ti1 tider var det måske
lidt svært at følge med i de kemiske opstillinger,
men alt i a1t,
fik rnan et lærerigt indblik i de "små processers" verden og betydning for hvad der kan blive et brugbart produkt, i dette tilfælde
Agfa-farve fi lmen. Godt, at vi fik et indblik eller måske bedre I'in
side lookf i grundforskningens verden. Jeg har senere hørt dette
lydbånd og det kan anbefalesr trvis man ønsker at vide lidt mere
end hvad de salgsmæssige reklamer kan give en.
Dn meget spændende aften sluttede med spørgsmål o€f svarr hvor Hr.
NLssen, bl .a. kom ind på de skelsættende dag€ omkring Maj 1945.
F.B
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OPItsGNEISER

vad L. Felt
Fotograf i Mørke
r. I,. Ford er en af mine bcdste Tennerr og tillige
nin Svigerfar.
Det va,r v@r fælles brænd.end.e Interesse for FotegrafLen,
d.er førte os sanmenr og Jeg blev snart en velset C'est i
hyggelige EJen t BronSøLvgad"e.
Det var clog lkke kun Foto d,er tiltrak nlg. Ogsaa hans
kønna Datter asa Yitessa var Aarsag til, at Jeg gerne
kom der t HJemnet.
Min eneste Bekymring varr &t en kedelig Fyr, Elnar Norka,
havd.e foouseret paa Iille asa og prøvede at smid.e sine
Slæber incl hos hend.e.
Jeg var derfor noget ned.trykt, cla jeg: en Vinterd.ag for
et Par aar sid.en efter rnclbyd.else begav nlg hen til
f .L. son vi i Ålnincteltghed. kald.er haq. Jeg var faJctlsk
ret negativ og saa Tilværelsen t sort/hvid", då Jeg
ringed.e paa hos nin god.e Ven.
Det var Åsa vitessa d.er lukkecte op for rnig, og til nin
G1æcle nod.tog hun nig ned. stor Begejstring, maaske l,idt
overeksponeretr men det hJalp cta paa nit Hunør, og nit
tlvssSrn ændred.es straks mere i Retning af Kodacolor.
Da Jeg havd.e hængt Frakke og Bærgvanter i Entreen, g:ik
vl ind. t Dagllgstuen, hvor I.L. ead. og læste i et

Hasselblad.
Paa d.et sid.spunkt var r.Ir. nylig blevet Enkemand.. Det
v&r kun faa Maaneder sid.en hans Ilustru (føat von Tessar)
havde faaet den sidste Bromolie, og d.erfor va,r d.et nu
asa vitessa, der etSnrede Huset for sin Far og sin ældre
Brod.er, Hektor Nadar. Denne Brod.er rar oprind.eligt
ud.d.annet som 3rillantsøger hos en Kgl. HofJuveler, nen
havd.e senere valgt d.et mere sikre Job som overbelysnings
maaler i Københavne Belysningsvæsen.
Asa havd.e stillet an ttl en Kop Efterntd.d.agskaffe og kon
nu incl ned. den brune Drik og et Fad. med. tinser. r. L.
havde eat eig t sin sædvanlige Lænestol, medens Åsa tog
Plad.s ved Sid.en af nig paa den optiske Bænkr og snart
gik samtalen ltvrigt inellem os tre, naturligvis nest
om Fotol der ogsaa har Åsas store Interegse.
Da vi havd-e sludret en run Tid. og drukket vor Kaffe,
reJste r.L. sig og erklæred.e, at han vilde gaa ud. og
tage sig et FLxerbad ned efterfølgend.e grundig skylning.
Jeg har han lunsk nistænkt for, at han vilde give- os *s"
lejlighed til at være alene r og det er Jeg han tahnemn"iig
forr det var første Gang Jeg var paa Tonand.shaand.
ned min

tilbe

dte .

r.L. va.r forgvund.et slukked.e Asa for L,yset og satte
sig op paa skødet af nig og læned"e sit ryslokkede Hoved
mod. nin Skulder. Mit lljerte ba^r,rked.e voldsomt, og takket
være clet Mørkekammer vi sad i, tog jeg nod til nlg og
trykked.e et Kys paa hendeg v&rmc, brød"e Læber, et Kys
d.er blev besvaret med stor Lid"enekab.
Da
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Jeg forstod nu, at de Forhaabni.nger Jeg længe havd.e
næret ikke var forgpves, men Jeg kund.e dog ikke r:nd1ad.e
at sige r frErske d.e , Jes troede at det var Elnnar du holdt

of, eller tager jeg fejl?"

nDumne Drengft svared.e

hun, "han, det Kuglehoved, ne j,
han er slet ikke min Tlntype. ,'
vi kyssede og krammed.e igenr og jeg hvisked.e ind i hend"es
Ørel trSkat, Jeg elsker dig over alt i Verden, vil du
være Minox?tf . . og hun evared.e uden Tenren:ttJa, min Ven,
jeg vil være DIN s ...2J DINl"
Længe sad vi i tæt 0mfavnelse, medens jeg fortalte
hende om mine Forstørrelser og Gummitryk, hvilket
interessered.e hende meget.
Da vi kunde høre , åt I . L. var ve d. at f orLad.e 3ad.eværelset ,
tænd.te vi Lyset igen og sad. nu Haand i Haand parat til
at fortælle ham den glade Nyhed.
Efter et Par Minutter d.ukkede r.L. d.a ogrsaa opr iført
Bad.ekaabe og med bare 3er1. Hans vaade Plad.er laved.e
tyclelige Kontaktaf tryk paa Gu1vtæppet r men det tog
ingen sig af i d.en alnindelige Glæcte over Forlovelsen.
Der blev skaalet og ucttalt Ønsker om alt gotlt i Fremtid.en,
og: clet blev sent føt jeg brød. oF. Først da min Ur-Leica
viste ltff.dnat kund.e jee tage Åfsked. og i højt Humør
begive nig til min besked:re Ungkarlebolig.
To Aar er forløbet sid.en da. Asa er nu min Kone, og vl
er f lyttet til Jylland., hvor jeg dri-ver f otograf isk
Virksonhed i Mørke.

For nylig er Familien blevet forøget med et Par dejlige
srilllngerr en Dreng og en Pige (som nin Svigerfar siger
Resultatet af en utilsigtet Dobbelteksponeri.ng, men
korrekt fremkaldt i Mørke)
.
Drengen har vi givet Navnene Louis Jacques Uland.6r og
Pigen hed.der Ju1ia Margaret Cameron, plus naturligvls

vort Fa,nilierr&vrr
Vi er en lykkelig lille Familie, og Fremticten tegner
sis lvst t=:::::l======E==========E=====
e

\i-

r

f;+
:1::,.t

Asta Vitessa svarede uden tøvent
Jå, min Vent ieg vil. være I)IN. . . .27
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De bliver betjent af
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Vort eg^et mørkekammer
klarer Deres specielle
opgaver og ønsker.

16

sFsg

lluh

Midt i denne Juletid må man agte sig for hJernesvind,
erfor denne udfordring til s tor skarpsindighed og lidt
viden.
Spøgen er opdelt i 3 afsnit: Dansk fotohistorie
tidsI'Objektivtt
skriftet
samt udenlands fotohistorie.
Svarene indsendes i lukket kuvert ti1 redaktionen, senest
den 1. Februar L983.
Vinderen J-ig med den der får flest rigtige svar, får een
fl aske af de tt gode rf . Desuden ret til at bære titlen rfFotohistorisk stormesterrt.
Resultatet vil blive præsenteret i rrOb jektivsff ApriI- flUttld

mer.
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ArnP TLPimunn
lflntu Øwui rt ffiilp rhøtril
EII STOB DAI{SK

l|EILEDIIIilIG I TOTOGRAFI
idtil har Skandinaviens Amatørfotografer maattet: søge
til en'gelske og, navnlig, tyske \rærker, naar de ønskede udførligt Svar paa åange af de Spørgsmaal,
som opstod under deres Arbejde. De mindre sprogkyndige var derved enten helt forhindret i at faa saa-

dan Oplysning eller kunde kun med Vanskelighed
læse sig til den og var udsat for Misforstaaelsår.
Denne Mangel vil nu blive afhjulpet. rKamera-Kunstc udsender en
stor rVejledning i Fotografie, som vil blive saa omfattende og indholdsrig, at alle rimeligo Spørgsmaal kan finde Besvarelse deri. Indholdet
vil blive gjort saa letforstaaeligt og overskueligt som muligt og blive
støttet af mange lllustrationer. Det vigtigste for Begynderen vil blive
særligt fremha'vet, saa at selv den vordende Amatørfotograf kan have
Nytte af Bogen.
Den vil udkomme i Hefter, som hvert omhandler sit specielle Emne
og vil kunne faas uafhængigt af de øvrige, saa Køberen kun behøver at
anskaffe de Hefter, han mener at have Brug for. For at undgaa for mange
Gentagelser vil Henvisning til andre Hefter dog ikke sltid kunne undgaas.
Prisen pr. Hefte bliver 25 Ørc, for Dobheltheller om de mest omfattende Emner 50 Øre. Der søges udsendt I h 2 Hefter hver Maaned,
.

og de vil kunne faas hos enhver fotografisk Handlende, som ønsker at
føre dem. i sin Forrdtning.
Blandt de først udkommende Hefter vil findes følgende (den anførte
Rækkefølge gælder

ikke

Udsendelsen)

tndlednlng.

Deforskelllge ObJcktlvtyper.
ObJcktlvet og Blændcrcn..
Kameraets

Indretnlng.

Stort cller lllle Kamera ?
<t

.c Dtr'

:

>Fotograferlngt loptagelsc ef Bllledct).
Negatlvbehandllnglfremkeldclscrn.o.).
Udkoplerlngspaplrerne @agslysprpir).

Klorbronsølvpaplr

A
it'

(Gaslyspepir).

Bromolleprocess€n.

ø>

til
zo+

sed}e$Il$ef

AbeI Chatrinesgade
L954 København V.
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Det er med glæde at vi nu ser ost i stand til at præsenterer
de første lyd-bånd fra vor nyskabelse tt D. F. S . -Båndarkive t tr .
De første 7 bånd har føgende indhold.
1.

Jørn Ochsner :
Danske fotografer

B

1840-189o

D.F.S. den L7/9-82.
2. Torben Lind:
Om Daguerre ltl.m.
D. Fn S. den L5/ 1o-82.
3. Undell :
Om KZ-apparatet
fly t gøEL og
meget andet skægt.
D. F. S. L982.
4, Niels Elswing:
Mit arbe jde rned Agfa-color i Joerne .
D. F. S. L8/ 2-82.
5. ttKylle-ToPPtt.
Dengang i Odense.
D. F. S. L8/3-82.
7. Niels R. Jensen:
6. F. Nissens
Panoramafo tografL ens
Om Agfa-col-or ttrovr
historie.
D. F. s. den L6/g-82.
D.F.S. den L4/Lo-82.
Man har to muligheder for at konne til at høre disse herllgheder. Det kan købes for Kr. 2o.oo pr. UånO. 6o minutter inc.
moms og porto. Beløbet fremsendes 1 check.
Den anden nulighed er at 1åne. Her fremsendes Kr. 3.5o i fritnærker

Lånetld I måned.
vi båber på denne måde at yde bl.a. vore hovedlands-medl enn€re
en mulJ-ghed for at opleve vore mødeaftener her i hovedstaden. F.B.

BOGOMTALE

3 F. Berendt.

Hirsholmene

"
6t sider. Tekst
Hans Gregersen.
Foto : Peter Haagen. Frederikshavn.
Forlaget: Bygholm.

HLrsholmene, hvor kender man det navn fra - Jo det er såmænd
de første valgresultater nok en kurionår der er folketingvalg,
sit€t, men man bliver gjort opmærksom på stedet.
Hirsholmene beetår af 6 øet hvoraf den ene er beboet. Disse øer
i Kattegat har Lgennem tiderne haft historisk betydning og Hans
Gregersen tager os ved hånden og beretter om spændende tLng der
er foregået på disse øet.
som t meget stramme og
Bogen er fyJ-dt med dejlige fotografier,
præcise billeder skildrer livet derude. Peter Haagen har et sikkert ø Je for at l.ndfange den lette østemning. Fin bog.

Frederikshavn jernbanes tation.
8o sLdero Tekst Lauge Bock m.fl.
Foto : Peter Haagen. Frederikshåvrto
Min erfaring €f,r at hvis man først bliver grebet af ItJernbårt€dtLle tr er man fortabt. Når man ser denne bog, er man ikke i tvlvl
on hvorfor.
Dlac€ brave nhbbbyfolk" har sat sig sammen og gJort en aldeles
informatLv bog om Jernbanen 1 og onkring. Frederlkshavn. Tåktten
kan Jcg l-kkc vurderc, mcn alt tyder på at det sr folk aon ved beskcd onr tlngcnc.

Fotografierne som er af Peter Haag€n er et stykko fotoreportagc
af negct høJ karat. Hvert bLllede er velkonponeret og viser præc16t det, 6om er m€ningon. P.H. nå slges et vær€ on nester I brug
af llnccr ned forskelll-g brændvLddc - dcnne cvne til at fornsmme
hvornår dor skal vær€ brcdde ell.r dybde .r ot nedfrdt talent.
Belkæringcn af motivsrn€ er sublirt. Er tran bidt af Jernbancr
så er døtte BOGEN. Det sig€c at man på et nsideaporn endnu kan
købc den.
Købstad!1lv
- i det gaml€ Seby.

57. sider. Tekst Hans Grogcrlen.
Foto: P€ter Haag€n. Frederikshavn.
hirtorLe er her skl-ldret I korte og præcise billeder.
Tekst.n er let læselig og flyd€nde på en eådan måde, at når man
har læct bogeD haf man rlært nogetrr om en by og dot! indbyggerc.
Også her har Potcr l{aagen levcr€t nogl€ fine billeder, andre L repro, men alt samrncngat nsd bravur.
Sæbys
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28. April

1. Mai 1983"

meddelt i indbydelsen til BERLIN-turen fremsendt i November måned, har vi lovet et mere detaljeret program' men det har
vist sig, ?t allerede det første udkast kom til at holde stik.
Derfor må man undskylde denne repetition, men vi syntesr at det
skulle med i bladet. De Jyske medlemmer, som tilmelder sig
vi1 blive kontaktet enkeltvis vedr. mødestedo
Torsdagt afgang fra København hovedbanegård. 3. køjers sovevogn.
Ankomst Berlin fredag morgen.
Som

Fredag:

Lørdagz

Efter Lndkvartering på det lækre hotel Sylter Hofr midt
i byen. Dobbeltværelser med bad. Køres der Kl. 11.oo i
en stor lss - med special guide, først igennem vest-Berlin. Her får vi alle de spændende ting at se fra før krigen, samt tiden lige efter 2. verdenskrigr blandet oP
med det moderne nutidige BerIin.
Derefter kører vi ind i øst-Berlin, her vil vi komme til
at opleve en helt anden vorden, måske groteskr men en
verden der er virkellghed for millioner af tyskere. Et
besøg i det kolosaletrPergarlon-mlrseumtr har vi på progfårtmet. Err verdensoplevelse kan man roligt sige. Desuden bli
ver der tid til lidt indkøb og "eftersynt'på hvad man
kan byde på i øst.
Om aftenen er der foredrag af Fr.W. Rflttinger, den store
LeiGå-samler der vi1 fortæIre om Leicares og Berlins
fotohistorie
På denne dag skal vi opleve det 3. riges storhed og faLd.
f den gamle RIGSDAGSBYGNfNG er der indrettet et fantastisk museum, som rummer den tids efterladenskaber.
Turens højdepunkt er gemt til aftenens møde med Hr. W. U
ståtter og Verkersmuseum, der rummer den enestående sårxling af fotografica. Hr. Umståtter vil være vært ved en
bespi sning.

S

øndag

:

med minder og oplevelser.
HUSK GYLDfGT PAS. VfSUM ordnes i Berlin. Østtysk vekseL-

Hjemrejsedag, fyldt
gebyr er betalt

i busprisen.

Vel mødt.
Sidste instruktion vil blive fremsendt til de sorn tilmelder sig, kort før afrejsen.
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LONDONl;P
AT

iiebr. lg9z

REJSE,

ER AT LEVE ...
sagde bl.a. H-C.I\NtrDERSEN, og det gælder
ikke mindst når rejsen gælder britternes gl.
metropol LONDON, hvor en fotohistorisk sjæl
nærmest har astronomiske muligheder !
ulct(tRs
UIILI$IGI()N

kendt fra Helgolandstogtet i 1919-

HOS

RAF
HE

NDON

UICIIRS

Mit fjerde besøg i denne verdensby var en familietur, men
ved gensidig overenskomsr, fik jeg bevilger een dug ril det
fotohistoriske, og denne dug blåv*seluru!r ret målårrer.
Et besøg hos VINTAGE CAMERAS LTD. havde længe srået
på ønskesedlen, men også nogle uafklarede rpørgrrål vedr.*l
f lykameraer blev prioriteret. Tre minutte r f ør åbningstid ,
stod vi (her var lillebror nemlig også inreresserer!) klat
til"at indtage" R.A.F-MUSEET i HENDoN. Det rog faktisk
en halv dug, bare at gå dette fantastiske museum igennem,
og erindringer fra den anden verdenskrig blev atrer kaldt
frem. Museet er meget moderne, og gøt brug af. en masse
AV-teknik. De luttbårne kameraer har en akceptabel placering, men kan i volumen måske sammenlignes med toppen
af isbjerget, idet det ved er mærkeligt sammentræf skulde
vise sig, at det vigtigste måske er skjult i magasinerne.
Under rundgangen, hvor jeg fotograferede flittigt, var Jeg
stoppet op ved nr.ll en VICKERs WELLINGTON bombefly,
-en inspektør kom hen og vi faldt i snak, hvor j"g kunde
fortælle ham om en nødlanding med nerop denne flytype i
1942. Det viste sig at museers chef Commander RANDALL
havde ftøjet WELLINTON, og at dette fly havde sin egen
historie i museumsammenhæng, så da jeg ril slur vilde købe
nogle postkort i kiosken, blev jeg kontaktet og spurgr om
jeg havde lyst til at møde chefen på hans konror.
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Det blev et spændende møde, hvor jeg bl-a. så hans
personlige logbog med indtegning af f.ex. kanaltogter
på D-Dagen d. 6 Juni 1944, hvor Com mander RANDALL
f'E"-både

VOiGTLANDiR

IYPI

DAGUT RRtO

kamera 18lr0 (RepI ica)

f

?oo-

med kurs
skulde rapportere eventuelle tyske
København
i 1945
Også
til
to togter
mod arpradaen.
j"S
tilbudt
en
fik
var registreret. Men bedst af alt,
hvor
man
vilde
i
arkiverne,
introduktion til en studietur
finde fotohistoriskt materiale f rem til mit næste besøg!
TI
,
0m de aliieredes brug af R0B0I'er
Te orierlrygter
fr a nedskudte tyske SiUKAs. Commander RANDALL troe0 e ikke på disse f orlydender, idet som han sagde:
Vo re SPITFIRTS havde glimrende kameraer af b1-a.
fa brikatet BiLL & HOhltLL!

vlNrltGli ()tMlittAli ljl'D.
Ovenpå denne oplevelse gik det endelig med "the tuberl
(Undergrundsbanen) mod SØ-L,ondon. Kirkdale/Sydenham
figurerede ikke på mit bykort, men af postadressen
sluttede jeg, at det næppe kunde være langt f ra NORTHERN
lines endestation Kennington ( modsat COLINDALEv/HENDON)
Mine anelser bekræftedes straks i Kennington af. en t-axachauf før, der vidste alt om den mærkelige f otoforretning
med de gamle apparater. Men geografien holdt ikke - og
taxaturen blev lang og dyt, og oplevelser undervejs med
møde med den kongelige familie i ROLLS-ROYCEkortege ,
samt passage af Frelsens Hærs hovedkvarter, stod ligesom
ikke rigtigt mål med forventningerne om god tid til at
kigge photographica. For noget at kigge På, det var der

på KIRKDALE CORNER.
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CALOIVPI
sliding B0X-KAMtRA (Pris

?)

'.

Udefra ligner foretagendet de fleste mellemstore fotobutikker, og dette indtryk bekræftes da også i første omgang indenfor, hvor kun enkelte specialiteter antyder' at
her måske foregår helt andre aktiviteter.
Ef ter præsentation i butikken, blev jeg budt velkom men
af. indehaveren JOHN JENKINS, der i 30 fu har drevet
fotohandel på stedet, deraf de sidste 16 år med annekset
VINTAGE CAMERA LTD., ANTIQUE ANd CLASSIC CAMERAS
LTD., samt ANTIQUE and VINTAGE IMAGES LTD. Iøvrigt
er Mr. JOHN JENKINS en flittig skribent indenfor fotohistoriske specialemner som f .ex. STEREO!
og fik lov at
Jeg blev inviteret ind i"hulen" bag butikken,
I'OBJEKTIVTI.
til
billeder
tage
at
samt
varerne,
studere
JOHN JENKINS fortalte om spændende oplevelser omkring
handel med de dyre"stumperrf , og vi udvekslede almindelige
branche-erfaring€t, ligesom vi fik lavet et par mindre
handeler med gl.lysmålere (wnrrtNs m.fl.).
JOHN JENKINS gav tilladelse til at vi (DFS) måtte reproducere f ra hans salgsmateriale til OBJEKTIV i forbindelse
med om talen. Hosstående afbildede eksempler giver næppe
et helt retfærdigt indtryk af. det høje niveau, det her
drejer sig offi, men de flestes hedeste ønsker har rimelige
muligheder f or opf yldelse.
Firmaet VINTAGE CAMERAS LTD. udsender op til 10-12
tilbudslister årligt med illustrationer og priser i g.
Abonnement koster p.a. g 15 ( tqAZ) , som dog godtgøres
ved første handel på min. g 100.- efter tegningen-

Iøvrigt har England også en slags NELLERØDMAND
,,urnl"ig GANDOLFI & SONS. Ligheden er fremstilling af
trækameraer i gedigen kvalitet. Forskellen er bl.a-, at
GANDOLFI & SONS repræsenterer en familie gen-ngm 3
generationer, og at deite eventyl først sluttede d.31 Dec'
1981

c.1891
BRIIIS PATtllT
L0ND0N. tet af de første virkeiige

miniaturekameraer.
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JOHN JENKINS har haf t et nært forhold til disse kamerabyggere, og et helt udstillingsvindue på Kirkdale-hjørnet
var i Februar helliget mindet om GANDOLFI & SONS'
med et repræsentativt udvalg af de pragtfulde apparater'
der igennem et helt sekel kun havde undergået mindre
f oranåringer ( se annoncen f ra I97 9l) Sluttelig vil jeg mene at VINTAGE CAMERAS LTD. må
være en seriøs overvejelse værd som måI, når D-F-S- i
1984 lægger årets udf lugt til LONDON ?
Dog vil det da være fornuftigt, hvis man lader Sydenhamturen udgå med lokaltoget fra LONDON BRIDGE ST.'
i stedet for min |ttaxitr!
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ca. 1867
Milton Bradley & Co.,
Springfield, Mass.
Betragter af træ til
anime rede kartonstrimler.
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I(}US GAND(}TFI & SONS
Over 90 Years of Camera Making

CATINNAS

COMMERCIAL
TECHNICAL MODELS

MADE

WOODI

ANt

STUDIO

lN 5' x

4"

TO 12'

x

l0

STNGLE-BLOCKFORM EXO BOOKFORH PLATEHOLDER

5'x1'

TYPEJ

UPWARDS

IOTTS G,ITIDOLFT
ESTABLISHED I885

Spechl:
Apperetur for
Governmcnt and
Industrlel Purporer

& SOITS
PORTABLE

INDUSTRIAL
STUDIO

t EoRLANO ROAD,
LONDON, S.E.l!t.

NEw cnoss

,6.fo

STANIIS

FIELD AND STUDIO WOOD TYPE CAMEN'AS
PORTABLE STUDIO STANDS

Annonce

fra

THE OLDEST WOOD CAMENA MAKERS
IN THE WORLD

1952
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ra 1 I 7 9

2 BORLAND
0l 639 1640
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ROAD LONDON
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PHOTOKINA

rapport

Oktober

1982-:

KODAK VANDT IGEN

Ja KCDAK gjorde det igen dennegang
ovei video og fotografien som vi kender
og elsker den, overlevede det hidtil voldsomste angreb fra elektronikindustrien!

-Pat\

Det var et historisk øiebtik, da lysshowet - med 105 Carouseller, 1 kinoproiektorer, plus
LASER-kanoner og flastr- - startede op for fuldt hus på KoDAKs store stand i
et antal
-n.l
pa eHoroxnA-miessen.selv en LEoNARD SA6HS fra det gamle theater i Leeds
n.r

82p

rapport. oktober rell. vl%r{*rc;{rlgr^^

HoToKINA

C O N T A X havde på stilfulci måde
udstillet sit historiske ophav, startende
med CONT'A
'f*
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Hos N I K O N fyldte museet en
hel væg, og indeholdt bl.a- de nye
space( rum-)-kame raer- Der blev
f

otograf

eret f littigt
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Leitz, Weular havde bragt hele

sit kostbare

LEICA-STAMTRÆ

til Koln - her sikret bag panser-

glas af. bevæbnede vogtere.

For samlere var messens højdepunkt absolut REGINA
J.CORNWALLs 7-auktion om Lørdagen på MONDIAL.
Der var rekordtilstrømning, da man startede hammerslagene for det flotte katalogs 821 numre. Købelysten
var stor, dog kneb det med et par af de helt sjældne
ting f.ex. opnåede katalogforsiden Edmond Bloch,
Paris.ca.1890 PHOTO CRAVATE (Vurd.DM.14.000.-)
ikke et akceptabelt bud! Iøvrigt ser TOP-FEMlisten
således ud:
l) Nr369a/DM-40-ooo læica Gevær m.
+++)

JAMES CORNWALLs eftersyn'i Håndelstr.l.7a
yar også flittigt besøg, og han havde nok op
at gwe med at besvare spørgsmåI.
I forb-m.messen afholdtes også PHOTO-BØRS

+++)

l-,æg

hertil

15% salær

OT{ E N

+ 22 % morns!!

IIIb og Telyt 1:5/+00mm fra 1938.
2) Nr336/DM- 35-OO0 IA LUXUS LEICA
det berømte i GULD/FIRBENSKIND.
3) [.Ir366lDM- 14.fi)O LEICA il250r1
4) Nr.516/DM- 8.300.-Gtld LEICA M-2
s) t*.2291DM- 8.000 HASSELBLAD 16Oq

33
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SPECIAL LITTERATUR
TO PRICE GUIDES
til sarnlere qf fototrist-

orisk interesserede.

& Classic
CAMERAS
Antique

$-priser på over 22OO
kameraet, 55 s. index
m3000 referencer. A.5
176

s.

m1522 illustrat.

BLUE BOOK
First Master Edition
Still-rKino- & optik.

324 s. 900 ill. 2600
bed<rivelser. 4.5

Kr. 148.-

Kr.

165.-

Fra HOVE FOTO BOOKS liste er p.t. følgende titler

I

på

iager:

Leica Catalog I93I kr-68.-, Leica Catalog 1933 ktr-68.-,
Leica Catalog 1916 kr. 68.-,Leica Catalog 1939 N.YJ<r-68.Leica Catalog 1955-58 kr. 68.-,Leica Catalog l96l kr. 68.-,
Leica Instruction IIIa/"250" kr. 68.-, Leica Instruction IIIcff
frr & rrgrf kr. 68.-, Leica Instruction M.l, 2, 3 & 4 kr.68.-,
Leica Instruction M.5,rf CLfr og SL kr. 68.-, Leica Instruction VISOFLEX, i,ll,ill, bælg m.v. kr-68.-, LEICA The first
5A Years by G.ROGLIATTI kr. 195.-, LEiCA & LEICAFLEX
Lenses by G.ROGLIATTi kr- 195.-, The LEiCA-R Reflex
Manual by HANS v.LICHEM kr. 148.-, LEICA-R.4 Manual by THEO KISSELBACH
ktr. 195.-, LEICA HISTORICA Bd.i ( Gevindkameraprod.Igz5-l950 !) kt. 29O.LEICA Pocket Book by BRIAN TOMPKINS kr. I10.-, Leica PRICE GUIDE 198283 hy D.R-GROSSMARK kr. 68.-, (spec.tilbud: Pocket + Priceguide kr. 148.-),
The Leica Collectors Guide by D.R.GROSSMARK kr. I10.-, ZEISS IKON
Cameras 1925-39 by D.B.TUBBS kr. 17O.-,ZEISS IKON General Catalogue 1936
kr. 68.-, Coliectors Guide to KODAK Cameras by JIM and JOAN McKEOWN
kr. 150.-, MT.LANCASTER 's Catalogue for l88B kr. 68.-, Leica LITTERATURE
I9J0-60 by JAMES LAGER kr- 298.-, Catalogue of PREMO Cameras (XODAK)
kr. lB5.-, LEICA Iilustrated Guide No.l by J.LAGER kr. 198.-, LEICA Illustrated
Guide No.ll by J.LAGER kr. 298.-, LEICA Illustrated Guide No.lil by J.LAGER.

ffi
ffi

kt.

245.-.

MIDTVESTENS
FOTOCENTER
AUDIOVISUEL SERVICE GRUPPE
Dec.I9B2.
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De tørre PladersTid.
af F. Berendt.
å

rgffft
Y€l.lrrFY
rrEn af fotografiens

største entusiaster
var
rejst på landet for at holde ferie.
f Løbet
af nogle dage havde han opbrugt hele sit forråa af plader og skrev derfor til en ven, der
skulle komme og besøge hamr ofi at tage en pakke plader med. Bevæbnet med pakken med pl-aderne drog vennen afsted med toget, og da han kom
til bestemmelsesstedet og fotografen ivrigt
ivrigt spurgte efter pladerne, sagde vennen: Du
kan ellers tro, jeg fik mig en ordentlig
forDe
skrækkelse med de plader på veJen hertil.
drattede nemlig ned af bagagenettet undervejs,
og. jeg blev sandelig så bange for at de skulle
være gået i stykker, men de holdt ti1 turen.
Hvordan kan du da vide det, srpurgte fotografen.
Jo, svarede den anden, Jeg pakkede selvfølge1ig
op og så efter. Tableau:t'--

satOpfinderen af denne revolutionerende metode som virkeligt
te skub i amatørfotografien skyldes den engelske læge og amatørfotograf R. L. Maddox ( fA16- L9o2l .
De første meddelser man har er gengivet i The British journal of
Photography, den vakte kun lidt opmærksomhed da den kom fremr rt€toden var til at begynde medr il€get ufuldkommonr men to andre
englændere King og Johnston, tiLføJede den de sidste kemiske nrlrlighed€rr som vi kender den t dag.
Tørpladen var lige fra begyndelsen en stor lettelse, ikke
lkun angik vægt, men ved at man kunne lagre den og at den var
forholdvis nem at forsende til fJerne lande. Desuden var lysføLsomheden op til 15o gange bedre end den gamle kol-lodiumplade.
fotografens muligheder blev nu næsten ubegrænsede.
Fotografien slom den sociale katalysator får nu yderligere gn
dimension takket være det nye filmmatariale
Danskeren Jacob A. Riis, hvis komplette billedværk nu kan købes
på microfictre. ( Ertk Paludans bogh) v.t i årene 1887 -LB?Z medarbe jd^er ved The New York Tribrrne , han brugte si t kamera sorn våben
imod uretfærdighed og undertrykkelse af de utalliee emigranter

der søgte over til ,\merika.
Jacob;\. Riis tog en serie billeder
som skulle vise cle regerende
kredses forpligtigelser
overfor de fat tige indvandrere.
2 af hans berømte bøger skal her nævnes: IIow the Other half lives.
I-ldkom i 189o
og children of the poor. som kom i LBgz.
Det lykkedes .Iacob A. Riis at få magthaverne i tale, og clen
daværende New York glrvernør Theoclor Roosevel t f ik sat nogle betydelige sociale reformer igang.
Den nemme og hurtige tørplade, f ik s tor inclf lydelse på fremstillingen af kameraer i årene 1-88o-189o. Disse kameratyper kan generelt inddeles i 4 hoved.typer:
1. Udskiftelig
kassettekamera.
Denne type kamera havde som regel plads til et dusin
plader, som kunne udskiftes
i dags lys .
2

.

j lrefl ekskamerae t .
De I og 2 øjede kameraer regnes her som 1 gruppe.
Kendetegnet for disse typer €r r at de arle bygger
på et spejl som er fastgjort
i en vinkel på 4S grader i forhold til obJektivct , bi1ledet,
ses i toppen
af kameraet på en matskive, indtil
det øjeblik at der
eks poneres .
Den første der fremstillede
et sådant kamera var englænderen Ttromas Sutton. ( t861) . Det her viste billede
er det første som blev publieeret.
(fundet i Preusrf,otoSpe

mus eum )

Det første toø jede spejlreflekskamera,
et apparat for
kvartformat
med gardinlukker
(monteret på det objektiv
der tog billedet)
blev fremstillet
af R og J. Reek.
i London. Febrrrar 188o.
3

. Magas inkameraet .
Dette kamera havde L2 plader el1er planfilm,
i et ilågasin inde i kameraet, ved hjælp af forskellige
mekaniske snildheder slciftedes pladen eft'er hver eksponering.
Kameraet havde som regel automatisk tæ11eværk.

4. Rullefilmkameraet.
f)enne type kamera slog med tiden de fleste andre helt
Ltd. Her var der tale om rullef ilm som førtes fra een
spole til en anden. Og som var en fast størrelse.
Derfor kunne disse film anvendes i mange forskellige
typer
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kamera.
Som vi ved fra clen store artikel
om }iastmann Kodak, var han den
første cler i 1BB8 indførte dette system.
f)enne enkelthed i film og spoleisætni-ng, var jo i fuldstændig
enighed rned hans slogan: I'De trykker på knappen r vi ordner resten'f
Den eksplosive udvikling,
der hermed var sat igang var ikke
til at stoppe.
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Vi ser her verdens første spejlreflekskamera. Det blev patenteret den 2o august
1861. Prisen for dette kamera var 13 åollar"
A. (nsn kamera. L851 ) Det lille speJl (") tilbagekaster
btlledet til- en matglatpladen (U) på toppen af kameraet
som er skærmet af et låe (") spcJlet svinges op så det
dækkcr matglaspladen under eksponerLngen af pladen.
Denne er anbragt bag på kameraet.
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Udover Celluloidfil-men, dukkede nye tekniker op såsom
Plaiint"Vlf."t,
Lys trykket , Pigmentrykket , Oliepigmentrykket , Bromolietrykket samt adskillige andre.
Al1e disse processer gjorde at kunst fotografiet nåede nogle højdepunkter som ikke er overgået siclen.
En artikel i dette blad vi1 i A983 skildre et par af de væsentligste.
Som et li11e kuriosum skal her fortælles om hvad man blev i stand
tll at frembringe med en tør-plade e1ler film.

af en tysker.
"Verdens største billede blev fremstillet
Billedet forestiller
et panoramo over bugten ved Neapel.
det blev fremstillet
ved hjælp af 6 negati-ver.
Filmen blev rullet op på et hjul med en diameter på L2
meter. Der blev fremstillet
adskillige store tanke, der
var så tunge at man måtte sætte hjul under for at kunne
fJ-ytte dem.
Udvandingstanken var over L5 meter Lang, 2 meter bred og
3/4 meter dyb.
Man må spørge? hvilket mørkekammer kunne rumme et sådant billede?
intet.
Billedet blev fremstillet
om natten i fri luft.
3oo.ooo liter vand gik til skyldningen.
Keine hexerei.

PIÅTEGIF
Londffi,blNU
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Kollodium -ketnien
Vod !'. Berendt.

Kollodiumemulsion l5 grarn skydebomuld opløses i J6o kubik_cen_
timeter æther og 24o kubik-centimeter alkohol, begge dele så wandfri som mul igt .
For hvert kvantum af 24o kubik-centimeter af denne rå kollodium
tilsætter man 1o gram bromzink og / dråber stærk salpetersyre.
Endvidere tilsætter rnan, i små mængder og under stadlg omrøring med
en glasstang, I/2 gram tørret albumin, opløst i lidt vand og ammoni åk.

Det fornødne sølvsalt opløses først i ganske lldt vand med til_
sætning af lidt a1koho1. Forholdsmængden af sølvsaltet er nået, når
man på 250 kubik-centimeter emuLsion har et gram mere end nødvendig til at forvandle det t ils t ecteværende brom ti1 brornsøIv, og det
tilstedeværende almunin til sølva1buminat. Efter hver tilsætning
må flasken rystes godt.
Tilsætningen af sølvet rnå naturligvis ske med udelukkelse af de
hvide dagslys. Kun det rødgule Lys, det samme som fotografen }..ar I
slt mørke kammer, er uskadelLgt. Fra nu af tåler emulsionen intet
andet 1ys.
Man hæld.r hele blandingen L en flad porcellænsskå1 , hvori man
lader den stivne ti1 en geJ-eagti6 massre: denne gel6 sønderdeler man
nu i mindre stykker, kommer den I en glas e1ler porcelænskrukke med
vid mund. Man overgyder det hele med koldt vand, der ofte fornyes
mindst I 2 timer. Man kan anse udvandlng€n for fuLdendt, når det
sidste vand kun viser et svagt mælket udseGnde ved tilsætnLng af
saltsyre.
Nu borthæ1des vandet, og emul"sionen samles I filterpapir,
hvori
den udpresses, indtil den er befriet for alt vand. Derefter opløses
den I æther og alkohol. Forholdet er føLgende: Ttl 8 gram emulsion
5oo kublk- c entime t er æther og alkohoL (25o gram af hver): man ry8ter flasken godt, og når kollodlummen er klar, kan den bruges.
Man må dog ikke tro, at denne kol ludiumemul s i on er så let at pr
parerer som man efter denne korte beskrivelse skulle tro, vanskelLgheden ligger l"r at få råstofferne af hensi gt s svarende beskaffenhed,
og i at få bromsølvet fint fordelt i massen, samt endelr,g 1 at træffe det rette overskud af opløseltgt sø1vsalt.
Kildematerlalc r Opflnd.laerrea bog. 188o.
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Emuleionen kan først anses for vellykket, når den giver større
følsomtred end våde plader. Den har tilbøjelighed
ti1 at glwe tynde
ne

gat iver .

For at forstå der\ kemlske sammensætning og forskellighed, i dLsse
første skridt på den lange vej fren til nutidens perfekte emulsion,
g€ngLvea her også gelatineemul si onens kemlske regler.
l"on. Hertil- sætt6s 2J gtam flskelim (husblas ) opløses i 25o gram destil-leret vand, 28 gram bromammonium og dernæst
(i.aet mørke kammer) lr4 gran salpetersurt sølvi1te.
Det hele holdes opløst ved varme i 24 timer: da lader man det
stivne og udvander det derefter en hel dag under en rindende vandhane. Nu smelter man massen på ny i vandbad og tiLsætter 2J g'^am
alnindelig gelatine, 20 gram albumln oA 750 gram destilleret
vand.
Denne emul,sion er en ntodlfikation af Obernetter i Md.nchen, efter
den engelske metode.
Obernetter påstår, at pladernes følsomhed er fem gange så stor
som de rvåde pladerstr3 han slger, at tilsætning af albumin øver
stor indfl-ydelse på billedets udvLklLng und6r fremkal-de1sen. En anden fortræffelig
egenskab har albumLnet, som Obernetter lkke synes
at have lagt mærke ti1? det er at den binder binden ti1 glasset.
Ved de eng€lske'emulsinsplader var den ulempe almindelig, at hlnden
Iøsnede sig og krø11ede under fremkaldning e1ler under afskyLnlnGel at ineemul

s

8en.

Når denne emulsion er så tydell-g følsommere end kollodlumemulsionen, ef vel grunden den, at her kan bromsølvet bedre opLøset og
finere fordeles i massen. Saltene er jo vanskellgere at opl-øse i
æther og alkohol. Når man betragter en plade af hvert slags imod
en gasflamme, da viser geJ-atinpladen en violet opalfarve, altså
gunstlg for lysets gennemgang, medens ko lod iumpl aden trar en gullig
opalfarve, der vanskel-igt gennemtrænges af lysstrålerne.
Ti1 frernkaldelse af tørre emulsionsr:1ader anbefales:
Bromkalium (f:fo)
2 kubik-centimetr.
Pyrogallussyre i alkohol (1:Lo l+al krrbir<-centimeter.
IJestilleret wand
25o kub j.k-centimeter.
Ammoniak.
...1o a 15 dråber.
J-

BJ.andl.ngen må ske efterhånden, som man har brug for den, da den

hurtig fordærves.
Denne opfindelse er et j.kke uwigtlgt

skridt.

Det er et skridt

Pladernes fabrjksmæssividere tiL at gøre fotografien industriel.
ge tilvirkning
og deres holdbarhed i tør tilstand letter fotografien erobringen af nye områder, sådanne hvof aftrykkene fås af mefotokanisk ve j , så som 1ys tryk, fo tozinkkografi , fotolitografi,
gravurer o. lign. Portrætfotografien vil også derved gøres mindre
afhængig af lyset.
:::
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De medlemmer som
overværede fremvisningen af de godt 35
s tk. Lumidre farvegr.asplader i formatet 13x18 cm ganske vist i reproduktion, var forbavset ove
er disse billeders
enorme farves tyrke og mættethed trods mere

Ved F. Berendt

end 7o år på bagen.(
sstiller
v^!4vr
erf:r
sig rstraks
el eAtt
us
detu oPpr
spørgsmål
:' trvordan
rrv(Jr-Lliarl
,t-*-"-Man
"s"
Srolrcl-r

:'; ''' kunne man fremstille

,*r_;f

så fine

farvelysbilled.er

i åri årene

et L9o4. Disse billeder vi så var fotograferet
1912-L5 og har kunnet overleve de mange år, uden at miste

in farves tyrke væs ent I igt .
Fotohistorisk
er Lumieres proces ganske interessant
at genopfriske,
den var jo ikke den eneste metode, men vel nok den bedste.
I dag betragtes ctet som noget af en sjældenhed at eje en sådan
plade. I{os vort medlem Peter Haagen i Frederikshavn så jeg i soilmer et enkelt eksemplar som ærbødigst blev vist fremr og man bliver s ande 1 ig imponere t .
Lumieres Autocromglasplader blev patenteret
i 1po4, men kom først
på markedet i 19o7.
For at forstå hvad farvefotografi
€rr var det måske rigtigs t
at begynde med det menneskelige øje
sammenl igning mellem det og
fotografiapparatet.
Objektivdækslet
på en linse svarer nøje til ø j enl ågene . Når øjen1ågene lukkes holder vi lyset tilbage.
Øjet består af een for og baglinse på samme måde som obj ekt ive t
ime 11em irishinden
som kan trækkes sammen og herved dæmpe stærkt
lys. Dette fænomen kender vi fra katten.
Denne hlnde giver øjet farrle, som kan være blå, grå, grøn o.s.r
Ilinden svarer tl1 blænden i objektivet som samler og koncentrerer
bi11edet, som linserne overfører på den fotografiske p1ade.
Bagwed linserne har vi et rum der swarer ti1 kameraet, for at ho1_
de dåtte udspilet er det f]'ldt med glaswæske,
I-ragsiden af rlette rrrm, i fotografiapparatet
sidder den rysfølsomme
s

plade, har vi- ojets nethinde. Nethinden består af store
\\
rt

"l)en.gang i Cclense t'
glas;'1acer,
forevist

mænsder
]1" N. Topps Lumiere
farwe_
af I{y1,le Topp den Lg/3-g2o
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nerveknuder, sorn er modtagel ige for orange, qrønne og b1å lysstrånlrancer man kan sammensætte med disse tre
ler, samt de utallige
grundfarver.
Når øjet har fanget et motiv med linsernes hiælp på nethinden,
nøjagtig som på matskiven, alarmeres de farvemodtage li åe nerver og

wia nerwetråde føres meldingen vldere ind L hjernen hvor det registreres som eet billede. Præcist det samme sker ved farvefotografe ring.
Dog manglede fo t ografiapparat e t en anordnlng som kunne regl-strerer
farveværdierne over på den lysfølsomme hinde. Det man trer manglede
var et farveraster. Lumi6re kaldte det autocromraster. Dette 1ag
på den fotografiske plade hvor lyset skal passerer inden det når
den fotografiske bromsølvhinde, består af kart offe lme lskorn.
Kart offelme L skorn er glaskl-are og meget små, omkrlng 1/1oo mm
i diameter, der anvendes omkring 8-1o.ooo korn Pr. kvad?atml limeter
overflade.
Kornen€ bliver først farvede L tre kulører, grønne t vl-olette og
orange. Dernæst bllvet de blandet i et forhold som er 4o$ grønne,
)o$ vioLette og, 3o% orange.
Den fotografiske glasplade, belæ-gges med et tyndt 1ag klæbrig
lak. Flerefter bliver den kornlignende masse ved hjælp af et blæseagregat pålagt pladen. Man bliver ved med at pålægge kornene ind-
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til der ikke klæber fl-ere ved, herefte,r vil der stadig være små
nellemrum hwor lyset kan svække rasterets virkning.
grafitstøv på placlen, således at denne
Derfor blæser nan tilsidst
btiver helt tæt" Ilerefter bliver glaspladen ført ind imellem to val
ser, der sammenpresser det hele ti1 et .iævnt og tæt 1ag. Efter tørring pålægges ti1 sidst et lag af spirifuslak.
fndttl nu har a1t kunnet foregå i 1ys, men nu anbringes pladen
L mørke og den meget tynde hinde af panchromatisk broms ølvge lat ine
kan påleegges, og pladen er efter indpakning klar til brug.
Hvis man vi]. have farverne gengivet korrekt er det nødvendigt
at anvende panchromatiske broms ølvge 1at ine , da denr Iigesom øiet
er lysfølsom for sollysets spektrum. Denne procea med at tilsætte
farvestoff6r er meget kompliceret. Der findes visse stoffer som er
mærkbare i ændring af farve i et forhold 1 del til Joo.ooo dele.
Fremgangsmåden er den at man begynder med at fotograferer sPektret med broms ølvge lat inen som den er. Man bemærker sig fejlene i
de tre grundfarver og ved forsøg ændrer man langaomt grundemulsi-onen til- den bliver panchromatisk, hvilket betyder at den er følsom for alle farver.
En enkelt farve ) grønblå er umulig at kompencerer for, her indskydes en guldskive mellem motivet der skal fotograferes og rasteret.
Det er indlysende at når lyset skal passerer, dels et farveras ter
s amt en gul d skive b 1 iver eks -'
ponerings tiden meget lang.
---i
i!ruImffMuftmnni
Vi husker Kylle Topps skilv. HOBL'S
itErur mytrc - t
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æske

i formatet
med 4 glasplader
13x18 cm kostede i L9L4 Kr. 6 ,5o.
Det har ikke været beskåret enhver at bruge et sådant beløb
på sin hobby. En faglært arbejders ugeLøn var dengang på
omkring I(r. 2J. oo.
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Kildematerial-e : Pho tographisctre Rundschau.
Luml,ere : Autochrompladero Preus fotomusellm.
Lærebog i fotografi z L95o. (lgg)
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l.u'ridres farr.egl;rs1-.!:lrler var det prndrrlct scr inødekan: atlatørens
krav bedst, rnen for clen fotohistoriske korrel{theds skyld ska]- der
her glves en fot'tegnelse over de efterfølgende farvefi lmsproce s s er.
AddLtive metoder: Dufay - 19o8, :\gfas farveplade - L916.. "\gfa-color
- L932, Finlays metode - 1929.
Subtraktlve metode: Sanger-schepard - 19oo, Ptnatypi - 19o4, lJvachroml - f916, Duxochrom, Hertog - L929, Autotypi - l93o, vivex 1p12, Kodak lrrash-off rellef - 1934.
fves I Laterna I(romskoP
Lgg 5.

$d
Jay

O,TePPer
I SALG AF KAMERAER
OVERALT I VERDEN,

SPECIALIST

Katalog tilsendes gratis, send
blot navn, adresse og post nr.

Til: Jay O. Tepper
313 North euaker Lane
West Hartford, Connecticut
u. s. A.

(2031 233-28s1
Medlem af D. F. S. 1982
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Paa GGilil AUt@m
De frenrstille alle l)eres

JULEK@RT
nred det nve Gaslyspapir

GAPO

ffi

Leveresi3Grader,
--

nurCf, forrnrn,
Bbdt,
efonr f.q Srrrrn Id (ffi oj olmob).
Blanke .rg -"tf" Po.",k* i alle 3 Grader.
hver med 4 forskellige Over{lader:

r?+-__-

1.

2.
3.
4.

.

GIPO er det bedste og letteste at arbejde med:
Alle 3 Grader har samnre Følsomhed, sLel elrr.. belyses lige længe.
Stort Spillerum i Belysningstiden; derfor ingen mislykkede Kopier.
Enhver god Fremkalder ef passende Styrke ken bcnyttes.
Ved Bromkalium kommer llilledet langsoml saa Fr€mkaldelsen kan
afbrydes.

5.
6.
7.
E.

Taaler meget Bromkalium uden at fee hærlige gnrnne Toner.
Rig Gradetion. Ethvert Negativ giver derfor dct bcdst mulige Billede.
Prøv rHaardtr til Deres aller tyndeste Negativ. De vil blive forbavset.
Intet Papir giver fornemmeFe Udseende end Grevure Mat.

GIFO

faas

i alle velforsvnede t-ldealg af fotograffrke Artikler.
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Auguxt !(ugPl
Af

F.

Berendt.

August NageJ., det første barn ud af en
flok på ni, blev f ød,t den 5 Jumi l88Z i den
Ii1le by Pfrondorf ved Tflbringen.
Efter endt skolegang kom han i lære på en
mindre værktøjsmaskinfabrik. Denne lærerplads har nok været en fLn inspLrationskilde for drcngens mekaniske fantasi, som t
disge år l.angsomt blev udviklet og som vi
mange år s€nere skal. nyde godt af igcnnom
Dr. h.c. August Nagel (18E2-1943)
hans tekniske frembringelser.
Da lærertiden omsider var afsruttet,
begynate Nagel at gå på trandelssko1.e for at stå
vel rustet også t dcnnc dLcLplin, samtldig
arbeJder tran på forskclltge mekaniske produkt i.onsf abrikker.
Hans frl-tid, og d€t var dcr ikke rneget af i dc tLd.r, brugtc han
udclukk6ndc på at udtæ"tce og konrtruarcr Eakanl,.kc lnlldb.dcr i for
blndcLso Esd kaEarabygnlng. Han havdc .D Lda oD at fraEstillc .t
neEt, ll].l€ og prlrbLllitt
karcra.
I året I-!o8, da var han 26 år ganmcl grundlagde han laucn Dad .n
ven Carl Drerlsr cn 1i11. kanorafabrlk loIn da ge,y aavnct nDr€:lar
und Nage1 i.
Man bavdc, til at bcgynde ncd, enrat J ncdarboJdara, og nan kan
rolLgt slgc, at d.t va.r .t vov.ligt .kr1'dt, at ltrrtc cn cådan
fabrik I en tid lwor d€n bsrtåcndc korlkurrcncc ver tlsg.t hard. l{Gn
dc to ungo nænd bavdo cn fast tro på, at dcr aåttc vænc at trarkcd
for ct 1111-. prirbilligt
apparat for anatarcr. Dct rkull. .Gncr.

1II

I

uur

vire lig at vær. rigtl.gt.
Firrraots første ttrodal kor til 6t hodda iContcter l{r. l.n, tll
forDatct 4f:f, det var kuD, 1 ccntr-Detcr tykt og v.Jod. kua l4J gru
I(ancre€tr 111-1e format og dcn r.lattvt heJc præcl.elon L dct rckr- nlske, gJorde det til on be!t-!ælg.r. Hurt1tt fulgt. ny. og f,orb.drcde modcllor og i l.bot af få år ateg antallct af nad.rboJdorc tl.I.
over 4o.
En anden model som valcte opstgt
var "Pixl-€ tt , e t minlature flll.lefL1mkamera til formatet 4,5x6.
lrtdrtcrtr
lao lor.nn

,,,ffiF

O{lnnrtr
I co

Wes tentas clren - Camera
P.ff-*"t^å1l:::t

blt$jrir
LGt L-

:glg:* let erschlenenl

Må1ene for dbtte kamera var 1ox2x5 t tØjagtig

til

en veslteLomme på

den tid.
August Nagel var også en ivrig ballonsportsmand og i 1911 udvikl-ede tran et luf t-kamera ved navn I'Atlanta n det blev ti]. t samarbe J
nStable n i l*fdlnchen. I LgtZ fik flrmade med objektivfremstLlleren
et en guldmedalJe på den fotografiske udstilling
i Berlin, spccielt for en model der hed rfDuchessafrr €t kamera beregnet både til
rullefilm og plader.
På dette tLdspunkt kan man roJ.lgt sige at Auguat Nagels navn var
s l.åe t fas t sout en af de n Storo t' indenfor kameraprodukti on.
Under den første verdenskrLg 191b-1918, frcmgtillede firmaet
milLtære ballon og fly-kamoraer, indenfor dette område kunne Nagel
e€r at der var brug for speclalkameraer Uåde ttl krLgcbrug, men
sandelig ogaå til clvilt
formål, her gJaldt det apparater tll. kartografisk og goografLsk brug. Som en Brlorkendelse for dette arbeJde bJ.cv Nagel tildelt en æredltLtel ved Freiburg universitet, han var da kun 36 år gammel- og var
blevet Hr. Dr.
f 1918 skrev A. No €tl 1111e bog om nHåndkameraets tlJ-blLvel.scahistorLet, et skrLft
som i dag er megct eftertraktet
af tottrlere. Skul.le nogGn væro I bestddelse af dct,
te skr1f t , er en kopI. ve lkomrnen.
Vi er nu nåct frem tll året L9L9, hvor
man blev t g tand ttL at købe kameraf abrl,kken nNetteln i Sontheim og of år renerc
bl ev fl,rmaet Contessa Nettel" AG, gfundI agt med Dr. August Nagel rom generaldLrekr
tøt.
Dn af de mange interessante
modelJ-er I firmaets produktion
var det 1i11e nPiccol-etten rullefLlrnkamera tiL formatet 4x5r5
som kom på markedet L L92o.
Også her havde man ttl-stræbt
Bel tl t clr p lrotograp lrtcreno I
en nem og handig konstruktion,
fnit adrrom. Linse
lt|l. ?;O.især var det s ?t skifte fiJ.m
fnit Extra-RapiD-Aplanat ltll. 26..5(l
fnit Doppelanastigmat I : 6,8
blevet virkeltgt nemt, noget
l}l. 67.som publ ikum trurt Let t og t iJ.

Gehetm-

Hamsra
,rFlileltust'

sig og salget gik strygende. Noget nyt var, åt man havde patenteret et genialt fremføringssystem ved ilægning af filmen.
I L923 kom man på markedet med de t såkaldte rrErgo'f Gehel-mkamerår (hemmelig). Det lignede et teleskop, så man fik det indtryk,
at fotografen betragtede en genstand i rtdet f jerne tt. I virkeligheden fotograf erede tran dog fulds tændig tilsyneladend.e i en ret vinkelr B€nstand€rlo Se side 49.
Den helt store omvæltning skete i L926, da fLrmaerne ContoseåNettel AG Ernemanrr Goertz og fca blev sammenameltet til Zeiss
fkon AG med hovedsæde i Dresden og August NageL Eom bestyrelsermedlem og ledende fabriksdirektør.
Men trans ubrudte trang til selvs tændLghed og egon skaberkraf t betød t &t han 2 år senere opgav sin post og etartede igen gLt eget
f irma, under navne t tt Dr . Augrrs t Nage 1- fabrik for f inmekanik n i
Stuttgart. Den nye fabrik som i L929 alleredc havde loo medarbeJdere fremstillede en bred vifte af plade og rullefilmskameraer.
Fra denne fabriks produktion ska1 her nævnes nogle enkelte.
f L93o kom HRatrca f' e t simpel t kompaktkamera tll. f ormatet 3x4 og et år a€n€re det megct nuttede nPupiLlen I format 9r5x5,3x2r7,
det blev markedsf ørt med f lere forskell.l,ge obJektlver bl. a. fra
Schneider, Leitz og Zeiss med noget der dengang var en sensationr
nem1Lg en compur-lukker.
nPupille r var ett meget tldlig repræaentant for do gåkaldte tubuskameraer som først bllver almindclige mere end 2a år senere.
Den størgte ændring i Nagel-fabrl-kkens hLstorle skull.e dog
først komme t L93L, da kodak begluttede stg tll- at fremstille kameraer i TyakJ.and. Kodak tilbød August Nagel en større sum penge

for fabrLkLan, rrctr hana betLngGlror for ralget var, at han kunnc
b1ivc slddclrdc .on bestyrclsolforuand og at han fortsat kunne få
lov til at lcdo fabrikkon.
Dsn tyako fagprosle komE€nt€rede salget på ttetrne rnåde i 1933:
nD€t størrte foretagzte indonfor fotograflets
område har !ikrot
Dr. Augrrrt Nagal! arb€Jdckraft for eft€rtiden. Dr. Nagel bl-ov
beetyret-rctforEand for kodak AG, og lede].serr for dlss€ datterralrkab€r blcv lagt L hang håndr.
Vi cr nu indc 1 en perLode med .tor deprassion og de f1eat6 andro
fabrlkkor måttc sætte tempoGt acd, hvorLmod kodak AG var L stanal
tll, at gore dat Eodsattc, Ja man kunne endda ansætte flere medarbeJdere. l{en dcr va! ltadlt farcr lora lur€do l16e on hJørnct.
En af dl-sgc var Orcar Barnack og trans l€tendarlsk. L€ica.
Ganlke v1st sattc prlsar lnavro grænlcr for antallot af solgte
kanafracr. l{en lg.n tog Augrrr t Nå9.1 kanpcn op, og gev ordr€ tll,
at fr€Erti]-I.o ct lLllo og lkks nl.ndst prlrbtlligt
kanora, hvi].ket
nRetinar.
ftrt€ fr€n til produktioncn af dct fer!t.
Vi er nået frera tLl L934, oe RGtLna går ud på markedet tiJ. en
pr1! dcr virkcllg var konkurr€ncodygtlg. 7j ty ska nark blev don
eolgt for. I årcnc L934 ttL 1939 blcv dcr fronstLllct
ovcr Z5o.ooo
kamoracr. Dcnnc cnoruo ruccca blev €ftcrfulgt
af nyå og sldel.rbolx_
dc modgllcr, dog ændrcdes da aå mcgct hon åf v€jcn, at on dol af
d.n oprLndolig€ nål!ætnLng glk tabt. Men dcttc er en lr€lt andcn
lrlrtorie.
f L939 har flrltaGt nået sit heJd.punkt, ot 1 forbiad.I_
se rned den andcn vefdonrkrig! bogyndala€, brl.v€r flrnaet langcomt
ov€rtag€t af ltaten og onttillet
tLl krlgrproduktlon.
Dr. Augult Nagel død€ den Jo. Oktobar 1943, midt under krlg3n,
06 h€rmcd mist€de tylk kaneraindustrl en af rlne betyd€11g6to konstruktører.
trHlctorisk ..t var Kodakr Retlna karnera af størr6 betydning
1 udvLkllngen af 35 mm fotograferingen end LeLca_kameraet,
aoE s1d6t I tyverne fr€mkaldte snåbi ll edrevolut lonen r.
Zauber der Kameratt.
F.B.
S*

13 Ncttcl, Sontbeim
Argus-(l-rgo-)Gchcimkamcra
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27 Kodak, Dr. August Nagcl, Stuttgart
Retina I f ijr 35-rnnr-Kino{ilm, Ncgativ-Forrnat
24)(36 mm, Xenar
den Rctina-Typctt
Bauiahr:1934t1t
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Dansk Fotohistorie:
Den kommende generalforsamling.

O samt "Nyt fra

bes

tyrels€n'r.

NORKA-HANSEI. (Jcns p. Hangen.
Et
møde med dcnne t L967.
@
Af F. Berendt.

@

Hvem var Si gvart I{e rner ?
nannarks størstc naturfo t ograf.
Af F.. Bercndt.

Laterna magLca. (Tryl1e1ytten)
@ Opfundet t året 164o.
Af Fo Berendt.
6\
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P^A.NORAI{AFOTOGRAFTENS

HTSTORIE.

af Niels Resdahl Jenscn.

første 'TFARVEBILLEDEf' t objcktlv.
Et
besøg
hos Letf preug. Hortcn.
^Det
\7

Billederne

fra Andrås ballongfærd.
Hvordan man forg øger at rcddc dLssc
- g'amle film.
Af Sigfred Løvstad.

75,

n
76,"Daguerre-tåbi
vAf Torben LLnd. . En historLe
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Avlsudklip er feltråbottil
alle medlemnsr af D.F.s.
Ethvert udklip, stort eller 1ille der omhandler fotohistorle i en eller anden form som konmcr ct m€dlem for øje - er "pltgtig" til at frenscnde detto tL1
redaktionen. Uden omkostninger for denne.
TAK.
tr.8.
God jul og godt nytår.
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