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Nyt fra bestyrelsen
I snart et år har Dansk Fot,ohistorisk Selskab holdt sine mødeaftener i medborgerhuset på østerbro, og det har fungeret over a1,
f orventning.
Lokalerne er venlige og indbydende desuden
lle afta"ler blevet
holdt ti1 punkt og prikke. Yderligere har den centrale beliggenhed
med hensyn til offentlige
transportmicJler bidraget til succes.
Derf or planl-ægger vi endnu en sæson på østerbro, vi har allerede nu bestilt lokaLer til efterårssæsonen 1983.. Traditionen tro
den tredie Torsclag i måneden, hvilket giver føIgende møde-datoer:

r
l7/Il
15/12
l5/9r 20/ to
GENTRALFOSAMLINGEN AFHOLDES

D. 28

29

MA

J

1983
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LANDSMØDET.

Dette års Landsmøde vil blive afholdt ligeLedes
på østerbro. Arhusgade 1oJ. Mødet finder sted i
der kan rumme Bo-1oo personer. Programmet der
vi1 føIge de tidligere års landsmøderr er endnu
vil blive udsendt særskilt i midt,en af Apri1.
NB:

HUSK

AT INDLÆG ELLER FORSLAG, DER ØNSKES

NEN, SKAL VÆRE BESTYRTLSEN

I

i medborgerhuset
husets store sal
i hovedtrækkene
ikke færdigt, men

OPTAGET PA DAGSORDE-

HÆNDE SENEST

EEN MANED FØR.

Gang på gang har vi i bestyrelsen konstateret, hvor populær D,F.S.
auktioner err men den sidst afholdte i Deeember I982 led imidLertid af en række småskavanker, som vi nu vil til at rette op på.
Dels var den for lang dvs. at der var for mange numre med r og

deLs var kvaliteten af de udbudte varer alt f or svingencJe, j a
ind i meLlem helt uvedkomne, set i en fotohistorisk sammenhæng.
Det,te vil vi nu prøve at rette op på ved at indf Øte to ændringer:
1) Det maksimaLe ant,al auktionsnqmre sættes til 8o stk, sål-edes
at, afviklingen kan ske på ca. 2, tinrer.
2) Bestyrelsen, clvs. Niels Resdahl Jensen, f orbeholder sig ret, til
at udskyde og evt. såmmenLægge auktionsnumre begge dele i samråd med indleveren.

4

Alt med henblik på at få så gode og kvalitetsprægede auktioner
som mul-igt. En udskydeLse kan også ske på grundlag af en urimelig
"lrøj limitpris.
I forbindelse med dett.e vil vi prøve at indf øre en nyskabelse i D. F. S. regi, idet vi til efteråret
September /AUtober
vil
prøve at afholde en ekstra auktion, f.eks. en Lørdag eftermiddag.
Altså som en seLvstændig begivenhedr uåfhængig af foredrag og generalforsanllirrg, og samtidig placeret sådan, så der afholdes auktion i D. F.5. hver fj erde måned.
Samtidig vil vi også etablerer et bytte
og loppemarked, hvor
der ingen kreterier vil være med hensyn til kvalitet og pris.
det vil fremgå af indbydelsen på side 6 har foreningens
bestyrelsesmedlem i Jylland
Jan Klinksgård
taget initiativ
til
at der afholdes en lignende begivenhed på Randbø1 kro her 1 foråret. .
Vi finder dette storart.et og håber på, at andre af foreningens med."
lemmer rundt om i landet, skulle have lyst til at samles om forskellige aktiviteter.
At vi skulle kunne få lokalafdelinger op at stå er nok ønsketænkning, men icieen bag at udsende medlemslisten til aLle een gang om
året, er jo netop, at sætte medLemmer i kontakt med h j-nanden.
Så hvad enten det handler om bytt,emarkeder, f oredrag eller
ekskusioner er all-e initiativer
særdeles velkomne.
-tm.
[n nyskabe]se.
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Lyons 1842

Medlemmer
fremmede,

af

D.F.S. på ekskursion

i

det

SkærpetSlluatlon
lSlaget om Berhn
Men end.nu kan d u nå at erabrer bgen ,
inden det er for sent

Der er endnu nogle få ledi9e pladser til
fotografiske ekskursion til Berlin.
Afrejse Torsdag aft.en
Den 28. April L983.
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ene st,ående

0phold på det fremragende hotel:
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HOTEL SYLTIR
gÅOT VEST

BUSRUNDFART
BUND FOR FOTOGRAF

D.F.S.s
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oPLEV EN FoToHANDEL PÅ 4LEXANDERPLATZ LOPPEMARKED, EN SSTEMN I NGSOPLEVELSE MAN KUN KAN FA I BERLIN'

\

AF DEN KENDTE FR,l\l. RUTHINGER'
EN AF TYSKLANDS MEST KYNDIGE [OTO- OG LE ICA EKSPERTER VILL HOLDE
ET LYSBILLEDFOREDRAG FOR OS PA HOTELLET'
DET VIL HANDLE OM LEICAS HISTORIE, BELYST GENNEM HANS EGEEN SAML I NG . DET BL I VER NÆPPE KEDEL I GT '
FOREDRAG

AST I SK
BESØG I DEN GAMLE R I GSDAGSBYGN I NG, SOM NU RUMMER ET FANTA
FIUSEUM, HER KAN GYSET FRA DET TRED I E R I GES STORHED OG FALLD OPLEVES

I

HER KAN ANDEN VERDENSKR I GS ENDEL I GE SLAG OM BERL I N

FORNEM
Mf"lE

AL SIN GRU.

DEN SToRE FoToSAMLER UMSTfTTER,

S

I

VIL VISE OS NOGLE AF HANSS SJÆL-

\

DENHEDER.,.

\

PRoGRAMMET ER LAGT PÅ sÅoaru EN MÅUE, AT DER ER MULIGHED FFOR AT
FORETAGE SIN EGEN EKSKURSION TIL DETTE ELLER HINT,
ALT EFTER BEHOV OG DM '

HR.

o

UMSTATTER BYDER DERPA

TIL

BORDS FOR

ET STYKKE

MAD.

der måtte tilmelde sig udenbys fra, vil blive kontaktet direkte vpdrøtende mødested og tidspunkter.

Medlemmer

beAlle disse herligheder kan du opleve, hvis du råder over et be|
Iøb på ca. Kr. 1.2oo, heri er medregnet busturen.
I
I
da
vi
men
for
regning,
egen
drikkevarer
frokost
samt
Middag og
I
ikke er bundet af aftaler, kanrrd"t gØres yderst beskedent
nPRIL
ra'
Tilmelding sker ved at ringe t.i1 Niels Resdahl Jen"ul, DEN 1l
I
Dag
og
nat.
62
o1
a9
62
Telefon
SLNL:'
I
Velkommen fotovenner.
I

Sigvart Werner
DANMARKS STØRSTE

AF ELSE HOLST

OG

NATURFOTOGRAF,

F.

BERENDT,

sigvart lrjerner fotograferet i sit hjem,
det til dels h.'i emmebyggede kamera '

med

Sigvart lrlerner blev f ødt i IB72, som sØn af isenkræmmer T.M.
tn/erner, hvis firma han var medindehaver af fra 19o3 til 193I,
da tørpladen kom frem blev han en af datidens pioSom 17 åfig
nerer. Gennem sin klassiske dannelse og studiet af de gamle mestre
skabte han i t.icien fremover fotografiske billeder af en sjælden
skønhed. hans dyrehavebilleder er næppe set magen.

8

at han igennem en hel menskealder til fods, på cykel eller Pt. bil har gennemstrej fet landet
systematisk for at skildre dets skønhed.
Der findes ut.al1ige digtere som har kunnet skildre Danmarks natur
i ord, men kun Sigvart [,rJerner har endnu f ormået, at f ast.ho]de siæLen i den danske natur. Den store danske forfatter Jacob Paludan
Det, er med stor respekt mah erfarert

l

skriver i et essay:
gengivel-ser
overfor fotog,rafiske
Ofte har jeq været stiLlet
af Landskabelige motiver, der har berQrt nig på en egen stærk
nåd e . Jeg spurgte ikke nig se-Zv om grunden , men nu er der b levet en f oranl-edning til at gQre det. Det dre jer sig gerne om
tidTiqt
f orår.
vinter,
motiver f ra den bl-adLØse årstid,
dem i en mæng'
har jeg navnliq truffet
I naturfredningsårbogen
de, ofte var en eLl-er anden bggning optage-Zsens egentlige foranl-ed.ning , men i så f al-d var det omgive-Zse rne , park el-l-er skov ,
der tændte gnisten. Det kunne også være en til-f æ7diq tel-ef onpæ7 med" sne på, sem s-Zet ikke var til-tænkt nogen hædersp Tads ,
sortgrå bag hæLdende, sneel-l-er det kunne væTe en havstribe,
79 st terræn. Ja , det kunne være skæmmende og skandafQs bebggge 7se , d.er var f oreviget f or at vække af skg , og det g j orde den
på sln måd e , med virkning på et andet hi ernecenter .
og så
Men kontrasten me L l-em snep udret j ord isk gods og hinl-en ' som
d"en var i det Ojebl-ik, udfQste aLl-igeveT en fornemmeTse, ganske som den fine struktur af nQgne kviste på de andre bill-eder
og genkendeLser.
g jarde t e,fr masse erindringer
Danmatk, tænkte man.
De tusinder af billeder
han nåede, at skabe i en periode hvor det
fri for højspændingsmaster
danske landskab endnu var uspoleret,
og lignende, er bevaret i dag som et monument over denne store billedskaber. Digteren skriver videre:
På sin vis nå den f otograf , der vil l-evere virkningskraftige
skol-e s.ig seJv, som mal-eren nå det.
l-andskabsbilled.er,
Jeg kan af erfaring tal-e med om de fQrste centimeter af denne
stgkke natur, min broder og ieg
Tange skoJevej. Det dejliqste
vidste som barn, var "tJdsigten fra Hejrebakkerne over SAndersA,,. Vi forsQmte ikke at se den i nogen af vore ferier hos ankel-en i Hjortespring t og da vi havde f ået et 9xL2 kl-ap-kamera
med -f ast Tinse , var denne ud.sigt noget af det f Qrset , vi vil-usseJ
de indfange. Man kan nok tænke sig, hvordan den bTev
og uden ånd.edråg t sQen af bredde som en f ingerne j 7 , f aLdet ned

I
mod den dqbere end fra et 'sto-Zesaede til guLvet. Det har sine
. l-ove at fotografer€, manden bag Linser? nå nQjsommeligt l-ære
hvil-ke motiver der er indenf or evne, som de f ol-k, hvis bil-Zeder br inge s med denne art ike 7 , har l-ært den -

Sigvart rlrlerners st,ore arbejde i Dansk Naturfredningsforening, hyo
han blev æresmedlem i Ig37, gjorde, at hans billeder blev publiceret, dels i foreningens månedshefter og årsbøger, men først, og
fremmest i det store værk'rDanske lanclsdel-e" som blev udgivet i
perioden I9?7 -L94o.
Dette billedværk blev saiTrlet i trDanmark, bind I-2, som udkom indbundet i 1944. Værket kan købes antikvarisk.
Disse værkers betagende skønhed, må bevæge enhver, som har
evnen til at, opleve et billede og modtage dets budskab. Desværre
er reprodukt,ionen af disse billeder ikke den bedste, b1. a. på
grund af økonomi og trykningen i krigsårene.
Derfor har Dansk Fotohistorisk Selskab set det som sin opgave, at
prøve på at arrangere en bred og alsidiq udstilling b1.a. ved at
lave nye fotografiske aftryk efter de gamle glasplader.
De mange glasplader og negativer befinder sig på National-museet, og her ser man positivt på et arrangement, i bedste fald
engang i 1984.
Sigvart h/erners datter, fru Else Ho1st, har været så venlig,
at give "0bjektiv" nogle erindringsskitser om faderen samt familiens 1iv og levned i de I'gode gamle dager'.
Dette siger v.i hende tak f or.

Far og datter i DYrehaven.

1()

>min far(
Han ffdtes i fami Tieej endommen , KuLtorvet 4 , som klbenhavner
med stort 'tKt'. I 79o2 ved f adere12s d0d overtog han. forretningen
på samme ad.resse.. T.M. hlerner, jsenkram, detaiT og engros.konf irmationen vat een af gauerne , som j eq har set .omtal-t 'som
en photographiemaskine. Det blev fars skæbne, han var kunstners jæl
ag s-Zet ikke f orretningsmand
det kedede ham.
I 1866 bgggede faderen et sommerhus på en grund meLLem Qresund og
Er initages Lottet . Kg stbanen kom f Qr st senere , Det vi L i grunden s-2. ge at dgrehaven så og sige bl-ev en d.el- af den smukke e jendom, der
var norsk præge.t, at' boLtrede de 4 drenge: T.M. Werners sQnner sig
og her kendte han aLl-e stzerne i aLLe bel-USninger. Her voksede hans
kærTighed ti7 skoven op. Han kendte skgtten "Eriksen" fra Hjortekær
og de mange dgrehavemal-ete . De bad ham om at tale deres sagt .
når han var på j aqt
Han spzste om vinteren i Peter Lieps stuer
med szt kamera. Han kunne komme ind her , udbrgdende åh, nej hvor
har jeg fået appetit derude i skoven, hvorpå et kor af malere udbrQd, Ja det er noget De er gJad f or, men vi andre vil-l-e jo helLere
nQjes med en mindre appetit.
tiL at være med
Altså gennem de mange år kom far ganske naturl-iqt
fra beggndeisen af "Naturfredningen".
MQdet med Erik Struckmann bl-ev et vendepunkt i f ars l-iv. Her
glfdende af begejstring
mQdte far et menneske så liq ham i natur
d irrend e af harme over hvor
f or al-t det sniukke i d en d anske natur
dan meget bl,ev Qdelagt df , skal vi sige , uvidende mennes ker som mis
brugte vort Land . Far havde en æske med g Tasp l-ader som han og Struc
jeg husker endnu f orarmann kaLdte "ræd.s-Ze r", d,et stod. ud.en på
geTsen hos dem al-l-e I over iskageboderne, der skjul-te JeTTingehQjene og mange Lignende ting.
Skj Lte på markerne overal-t: Jeg husker ve jen mod Gedser , mig sel-v
korn og klid etc . etc .
foder
s iddende 7ænge , gentage : me Lase
Der skulle rgddes for aLt det og far og Str uckmann trådte tiL.
Ef terhånden b l-ev et " can-amore o arbe j de mere og mere omf attende .
Fagkundskaber bLev kald.t tiL. Karen BJixens søsters skQnne hus- på
hjQrnet af SQlvgade og Rige.nsgad.e bl-ev i mange år frokostmQdested.
f ar sfrgede f or snap,sen. Og disHer kom man med si-n egen f rokost
nej ! hvor all-e de kToge mennesker mose timer .var ikke kedelige
i deres Es
tede sig, de var ,,sigvart Han,sen,, og ,,struckpetersen't
f il

1

Det romanLiske'dytehavemal-e
givet som fotografi.

lf

.l
r

her gen-

Vi ved a7Je, ved at s1å op i de rette bSger og årsskrifter,
hvad det hel-e udviklede sig til-, en meget stor kgndiq f orening og
begejstri.ng og forståe-Zse for vort smukke l-and.
jeg nå nævne Sta uning , som straks forstod , hvad der var
Jeg sgnes
opbggget her
naturf redningens f Or ste æresme dl-emmer f uTgte hel-t natur Tigt med .
Nu nå j eq tiL et heLt andet kapitel-.
Så tilbage i tiden til Lum-lere f arvegTaspTader , og endnu længere.
en dreng Sven og
I l-9o3 kommer Jeg ind i biL7edet, rti var to bQrn
en pige ELse jeq var så 7i77e, at jeg al-drig satte nig imod aLle
"'prOvel-serne" sam konstant mode7.
SommerhaLvåret til-bragte vi i Taarbæk nær havnen med vor de j Tige
båd bgqget hos bådebggger ^Sye ndsen , Ref sh aLeQen overf or l-angeLiniepavil-l-onen. Som 5-6 årig dQbte jeg båden INO (OdVseen /.

L2

Igennem årene havd.e far bggget et spejl-refJekskamera, som fuTgte
ham he Le Livet . Han veg ikke fra det . Far var med ti I at danne mappekl-ubben, hvis store mappe til min f rgd cirkul-erede regel-mæssigt
meLl-em kQbenhavnske venner. TrueLsen
Waagå Drucken, nåske f l-ere
Her kritt serede man hinandens bill-eder og gav gode råd.
Navnene WiLse Norge og den herTige kunstner Goodwin fra Stockhol-m
jeg mindes
husker jeg tgdeligt.
Fæl--Zes uc/stilLinger
var der også
f ars mindre hel-d ige medvirken ved aphængningen han trådte bagud
og der 1å WiLses ret store transparent.
Det spJindredesn men far
håbede at havd e redd.et s ituationen
ved at k[be det .
Omkring L9o7 dukkede farvebilTederne
op
og det var etze ntgrTigt.
Jeg husker endnu fars indignation.
SkQnDe t skQnne farver.
"Og så
siger man, dt guTd kan man ikke gengive. 5e rammerne det franske
gJæd.er
broncerrr" . BiLLedet f ra vor smukke 7e j Tighed på kul-torvet,
nig endnu.
Fra vort "Landsted" sådan hed clet jo dengang har jeg også gTaspLader fra l-9o7-19o8. Den ganske unge OLe Hasl-und som mor kendte godt,
havde dekoreret væggene efter SLot-MQl-Lers VindruesteJ,
fået nQbl-er l-avet i bedste engel^ske " Studio" sti7 , bQgerne stod i reoJen,
de var meget morsomme. BindesbOlfs bedste fad. hvid sort hang på
væggen. Mor og veninder bl-ev uds tgret med ital-ienske s j aLer
stærke farver over al-t. BLomster, gladioJus, so-Zsikker vrim-Zede.
Far udstill-ede ude i verden og fik også medaJjer . Korrespond.ance
med. en mjss. Warburg og jeq husker en mTS. Cadburg . Grunden hertiT
var , dt far pr ivat havde udg ivet en hog i 19 16 n ELSE " , en fætter
skrev snå upretentiOse vers. Dette rggtedes. Flere fotograferend-e

personer bLandt andre djsse engLændere og jeg husker også Hirschs-,
prung viTde gerne eje bogen. Han spu rgte far om han kunne k2be den.
"Næh" sagde far, men jeg vi7 da gerne sende dem et eksempLar.
"Jamen" bLev d.er sva ret, så send nig 2 , så vil- jeq gerne l-ade den
ene indbinde til Dem. Og så kom tilbage eet af Anker Kgsters smukkeste bind , rigt forqg Ldt
brunt skind med BindesbQfLs kransepapir
( l-982 ).
som jeq Tige har set på hans udstilling.
3-4 meget store. l-ædermapper og fars meget store sjæ7dne dgrehavebog på japanpapir har jeq også som bevis på dzsse to store kunstneres formåen.
Ja så nå j eq vi st også f ortæLLe hvord"an E Lse-bogen gradvis opstod .
Barndommens "seancer", hvor vi a7l-e med ængste-Zse så f ar begejstret
sfndag morgen rul-Le s:t kæmpeLærred ud over havehuset, så nænnede
man ikke at vise at man godt kunne tænke sig at Tege med veninderne
på de store sten ved vandet, men næh nu f orsvand.t f ar ind und.er d"et
sorte kLæde og så forekommer det mig, dt jeg hqrte sådan noget som
to og tgve
tre og tgve etc. Al-tså hvor 7ænge j eg skul-Le være stiL
Le. Ja dette er barndomsminder
som bbrn nutildags sikkert havde
nægtet at tage de I i .
Når f ar vild.e noget
så g jorde han det
al-t veg f or bege j string ,
sine motiver var han aLtid rede til at cgkle eJl-er kQre ud til-,
når han kunne regne ud, at bel-gsningen var den rette. ude om i l-andet 7e j ede han stedets ældste automobiL
den var nemliq al-tid de.n
h0 j este
den hvorf ra han så "bedst. Hans f arbrug af hal-stQrkLæd.er
var enormt , de hænger overal-t i Danmatk, husk på f ar bl-ev jo varmbegej sttet
stemningen på stedet.
4ft gJentes for det ene
H j ortekærsbil-l-edet
, hvor svaneungerne ved daggrg vr iml-er ud f ra moderen er bevis på at aLle tidspu nkter var han rede og vidste hvad
han viTde l-ave
BromoLietid€fr, Ja den var fascinerende at iaktage, hvordan far ved
h jæ7p af de dgreste
maarhaarspens-Zer duppede bilLedet f rem.
Til szdst vi7 jeq fortæl-Le om de anerkendende ard fra kunstnere,
som jeg stadig har i scrapblgerne . De gLædede ham enormt.
At det nu var kommet t i 7 at de anerkendte f ar og en af d.em i en
f orsamLing af ligest i7l-ede turde stå op og sige t'Jamen kirker er de
ingen, der kan gengive som Sigvart Werner, der altid signerede sig
S.W.

Sjne f l-ere tus inde negativer gav han ti7 NQrLund på national-museet.
Han var ?n TgkkeLig mand.
Som et kuriosum: Hans mormor fQdt Grundtvig, stammede direkte ned
f ra Grundtviq5 f ar.
December l-982. ETse HoLst.
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Foto: N.C. Madsen. Al-borg.
Faderen var skomager.
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Marthinus Petersen
1876 r9s3
af Flemming Berendt

Udkast til

plakat.

I 19Bo begyndte jeg, at interesserer mig for Marthinus Peter
sens liv og levned. Den afdøde Hadsundfotograf var også kendt. un
der navnet ffKul-Petertt.
Marthinus Petersen blev fødL i I876, i den lille by Karby på Mor
og døde i 1953 i Hadsund.
Han kom i 1ære og blev uddannet snedker, og som sådan ernærede
han s+g i sin ungdom, også efter at han omkring år 19oo slog sig
ned i Hadsund.

16

. Sin interesse for fotografering, som han formodentlig har dyrket ved siden af sit håndværk, gjorde ham med årene ti1 erhvervsmæssig fotograf. Første gang han er omtalt som fotograf er ved
amtsudstiltingen i Hadsund 19o8, hvor han udstillede nogle billeder.
NogenLunde samtidig begynder han at arbejde hos fotograf N. S.: Jensenr og allerede omkring 191o overtager han Jensens fotografiske
atelier, som han drev indtil sin død i 1953.
Et af vore medlemmer i Hadsund, Cote Cuculiza er i besiddelse
af et gammelt håndbygget fotografiapparat som Marthinus Petersen
gav det mystiske navn "HABAR0TT'.
(Kameraet er tidligere beskrevet i "0bjektj-v" Nr. 19. 198o)
De mange fotografiske optagelser, hvoraf de fleste på glasplader, blev i slutningen af 197o erne reddet af en historiestuderende i Hadsund, Kjeld Villadsen. Det lykkedes Hr. Villadsen, at redde over 1o.ooo glasplader fra fortabeLsen, billederne er nu anbragt på det Kg1. bibliotek i København.
Mange af billederne må betegnes som fotografisk kunst,
Et mindre antal af disse placjer er bevaret pårrRosendalsgården"
egnsmuseet i l-iadsund.
0mkring 3o af optagelserne har jeg reproduceret på mocierne fotografisk papir i formaLer op til 5ox5o cm.
Det er lykkedes mig ved hjæ1p af speciel reproteknik, at fravriste disse bill.eder deres oprindelige Levende og fortættede atmosfære.

Billederne vil være at se i Lorentz Nielsens boghandel, Storegade. Hadsund i tiden fra den 22. August. og ca: 4 uger frem.
Udstillingen som er blevet bekostet af Hr. Lorentz Nielsen,
vil blive skænket til egnsmuseet i Hacisund.
Desuden vi1 udstillingen blive fremvist og omtalt i regi Dansk
Fotohistorisk Selskab. Brochurematerial-e vil blive fremlagt på
udstillingen.
Marthinus Petersen var i sin hjemby en ener, cJer vel var agtet, men måske ikke altid forstået og værdsat.
Godt, at tiden har gjort disse ord til skamme.
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Norka-Hansen
I876 I97 I

Jens Peter Hansen fotograferet
sommeren 1957

.

i sit

hjem

Et møde med'ivoRKA-HANSEN- Ls87

20

af Flemming Berendt.
Mit besøg hos I'Norka" begynder på min fødsel-sdag den 6, mart,s
1964. På denne 35 årsd"g forventede jeg at noget særligt ville
være i vente som gave.
jeq åbnede mine øJ0m morgenen blev jeg vækket med et tillykke,
ne og for fodenden af min.seng stod en ubevæge1ig brun skikkelse
og stirrede på.mig. Jeg konstaterede, at "skikkeJsen'f. kun havde
eet øje. Det var et ffNorka-Multifotografiapparat."
stor var min
g1æde ved at modtage sådan en gave, straks var jeg ude af sengen,
det, var svært at komme på arbejde den dag.
0m a f t,enen beundrede j eg det f ine håndud f ørte apparats mekanik ,
men blev hurtigt klar over, at det var ligesom om man manglede
en brugsanvisning. Men da jeq jo ikke agtede at bruge den i det
daglige arbejde, betød funktionsdueligheden ikke så meget.
På det Lidspunkt havde jeg eget fotografisk atelierr o9 når jeq
lukkede om aftenen blev apparatet stillet
hend foran døren, hvor
den som en anden "tinsol-datil stod vagt, mod eventuelt indtrængende efter lukketid. Her stod det i næsten 2 å", indtil jeg en
dag fik lyst ti1 at, træffe den person som stod bag dette speciel1e apparats frembringel-se.
Jeg kendte kun "Norka-Hansen" af omLale, og troede, at han for
1ængst var død. fn dag jeg besøgLe Svend Nielsen (Fag-Foto) gjorde denne mig opmærksom på at J. P. Hansen, l-evede i bedste velgående i en aLder af 9I år.
Når en person har nået så høj en alder, er man lidt forsigtig
med at trænge sig på. Det blev overvejet i lang tid, men da forskellige andre mennesker gjorde mig opmærksom på, at han rigtignok både var rask og åndsfrisk tog ieg mod til mig og ringede ham
op. Jo, så sandelig, jeg var velkommen, det var kun for mig, at
bestemme et tidspunkt. Det blev en Lørdag Kl-. Lo. oo.
J.P. Hansen og Frue boede på Nørrebrogade.
Den aftalte Lørdag indfandt sig, inden jeg tog hjemmefra
spurgte min kone mig, hvor 1ænge jeg mon blev derude, jeg svarede
at jeg ville t,ro, at jeg var hjemme ca. K1. lJ.oo. Men det skulle vise sig at gå helt anderledes.
Klokken 1o ringede jeg på "Norka-Hansens" dør. Der gik en 1i11e
st,und, så blev døren åbnet og f or f ørste gang så jeq den mand,
som jeg igennem mange år havde hørt disse fantastiske historier
om. Han.udstrålede en sand varme og imødekommenhed, de spi1levende øjne bød mig hjertelig velkommen.
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"Norka" atelierkameraet fotograferet
WW flankeret af mesteren sel-v.

i

at han hele morgenen havde g1ædet sig til at
træffe en person, der var interesseret i hans tidligere virke.
Efter at, have hilst på hans kone Anna, der virkede ligeså naturskulle vi, som hun sagde, få tidt ro til at lælig og hjerteliq,
re hinanden at kende.
"Norka-Hansen" viste mig ind i et stort være1se, som nok må betegnes somtthanstthobby-rum. I dette være1se, var der foruden et meget stort gammelt skrivebord, fyldt med reof,er og forskellige former for skuffemøbler. Hele rummet bar præg af levende aktivitet
bestemt ikke en person der var gået på aftægt.
J.P. Hansen, som sagde DE til mig, begyndte med at spørge hvil
ken type kamera jeq havde fået foræret. Det var tydeligt, at han
og gjorkendte hvert eneste apparat der var blevet fremstilletr
de mig opmærksom på, at der ikke var to som var helt ens i detaljer. Man forbedrede dem hele tiden, især var man glad for gode
råd fra de allerede eksisterende brugere.
Han fortalte,

Mit apparat var det såkaldte multi-fotoapparat fremstillet
i 1934 ell-er 1935. Det er modell-en med "hakskinne".
"Norka-Hansen" holdt nu en 'iforel-æsningft om dette apparats mange
funktioner. Medens han fort,a1te, kunne man tydeligt fornemme opfindersjæ1en i ham, idet, han ustandselig sagde, at det og det burde ændres, trods hans høje alder; var hans tankevirksomhed og sunde logik helt intakt. Efter I times lektion i apparatets færdigheder blev vi afbrudt af , at et par franske døre bLev.åbnet og der
stod Anna og fristede med kaffe og hjemmebag. 'rNorka" klappede i
hænderne, kyssede sin kone på kinden, det var tydeligt at Anna beLød meget for ham
Vi satte os a1le 3 til bords i den anden stue. Bordet var et
storL ovalt med 5 stole omkring, i loft.et hang den fineste klunkestilsl-affiper det hele frembragte en stemning af fjern fortid og nutidens motorl-arm fra Nørrebrogade, det virkede som offir at her stod
tiden st,i11e og dog.
om jeg var
Fru Anna begyndte flur at udspØrge mig om mit privatliv,
gift, hvor mange børn vi havde o.s.v.
ikke for at være påtrængende ell-er nysgerrig, men r o9 det kunne man mærke, en ægte medleven og interesse for et af I'huset,s" nye bekendskaber. DeL var tyde
1igt, at hun og "Norka-Hansen" oplevede vort møde, som en fæl1es
g1æde og ikke kun noget. der kun vedrørte ham.
Pludselig som ved et trylleslag
sagde Anna, at nu måtte vi nok
fortsætte vore samtaler, hvis
vi skulle nå det hele. Klokken
var blevet over tolv middag,
Det var nu nok tid til at sige
tak for denne gang. Forsigtigt
gav jeg udtryk for, at det ikke
var min mening at gøte for megen ulejlighed, og at jeg nØdigt vi11e trætte ham. Han vendt
sig brat om imod mig og sagde:
t.ræt, hvem er træt, DE er j o en
ung mand, vi er jo lige begyndt
min arbejdsdag er fra klokken 6
frnfmann*
Wedrrelma ga ei n - Alel ierkarnern
morgen til midnat, jeg prØvede
,,NORKA''
at indskyde en bemærkning offir
hild$r$he tl lS;, cm *drr lthintr {iir Htr'hat sove til middag, det var noget jeg mente alle æl-dre menneAnnonee oå .)";:..*-

sker gjorde, men han svarede mig, Iidt skqrpt, at det jo var at spilde ticlen bort, hvorefter han stillede en stor trækasse foran miq
fyldt med IBx24 cm. farveglasplader, med motiver af kunstgenstande fra Louvre i Paris.
Vi sad i over I time og nød de dejlige kunstværker, det var især
vaser og krukker, gamle græske og romerske, om hvilke han kunne
f ortæl-le sagn gg myter i f orbincieLse med vasernes ornamentik.
Frokosten stod nu på bordet. Anna havde smurt deiligt smørrebrød og der blev serveqet øI ti1. Efter 1 times spisning, var vi
kl-ar til en ny runde . Jeg ville gerne høre historien om hans rei se og møde med George Eastmann, Kodaks grundlægger r i Amerika.
frNorka-Hansenrr f ortalte, at han i sommeren 192o, havde f ået, samIet så mange penge sammen, at det var muligt og tænke på et salgs
fremstød i U.S.A.
Da opholdet skulle vare i adskillige måneder, havde han indstillet sig på at. spare så meget som muligt, hvilket afstedkom, at han
måtte lade sig indlogere på et lille beskedent hotel i udkanten
af Nev York. Der var blevet aftalt en dato for hans møde med den
store mand, G.E. Det skul1e finde sted på dennes landsted uden
for Neu York, ved byen Rochester.
I rrvit,at ionen Lød på middag, så
3ÅTFQFb-,HSPKÅ{**
fllre$rr
t&*BJleurl *å Sg,nuux*r*rr* crprr*r.
i den anledning havde "Norka"
&a6pnrxrn *åptså. raperxrpximqm*ri'
lejet et sæt festtøj hos den
nærmeste pantelåner. If ørL deLte
festskrud ventede han nu På, at
blive afhentet. Pludselig hørte han skrig og l-arm fra gaden, han gik hen Lil vinduet
for at se hvad det kunne være t
og stor blev hans forbavsel-se
da han nede på gaden så en skinJlywin $rrs*lpå:g;rr anr.w* rt rdB&.
ftR.R.tt,
med 5o skrigennende
Åru{- Ofu} Hop.æcrnr Kr*epa'$r6pcr
de negerbØtn omkring. Det var
Xn*n,rr*rt*t
ikke hver dag en sådan bil kunne sees her i kvarteret.
f.urlxraå flpGgtr !trs.*i
Hans telefon ringede, og det
E. N. JI. (DPHTÅ,CTb
fr.nrcxnr$opt* . ltrn**rrffc*t filtrporprga
blev ham meddelt, at der nede
i receptionen stod en ehauffør
Annonce på russisk.
efter
Mr.
og spurgte
"N0RKAr'.
.

.l'*[l]ffr{T
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.l \$*r'* ;Lis )r,,r{,tp*:{n{i" Snortl$pxr

r*

0g ganske rigtigt,
da han .kom ned i receptionen, stod der en
.ulast.eliqt k1ædt sort chauf f ør, med hvide'handsker, og meddelte,
at hans opgave var, åt bringe Mr. "N0RKArf ud til landstedet Rochester. Da de kom ud på gaden, var det, som "Norka'r sagde: man
føILe sig som præsident i Amerika. Medens bilen.langsomt kørte
ud ad den smalle gade, var det som at komme fra en verden, ind i
en helt anden.
Efter en 'forrygende køretur tværs igennem Neu'York og ud
på l-andet svingedede vognen efter to timers forløb ind ad en
enorm indkørse1. her måtte det være tænkte rrNorka-Hansen'r, men
nej, der var næsten 3 kilomet,ers kørsel inden vognen holdt stil1e foran landstedets enorme trappe. Ved hoveddøren stod en tjener og tog imod, hvorefter han blev ført ind i en forhal, veL så
stor som et parcelhus. Store søjler, samt adskillige statuer af
græske guder, alt i marmor.
Ef ter en kort venteLid bl-ev han f ørt ind i et bibliotek,
hvor George Iastmann se]-v tog imod ham. Han fortalte f'Norka-Hansen" at en 1i11e gruppe af hans medarbejdere ventede på at høre
og se hans apparater. George Eastmann gav et tegn, og en tjener
åbnede de store rulledøre ind til en stor sa1, med et langt bord
hvor der sad ca. 5o mennesker og ventede på ham. Hans medbragte
apparater var nogle dage i forvejen blevet bragt ud til landstedet. De stod nu opstillet henne i et hjørne af lokalet.
George Eastmann præsenterederrNorka-Hansen" for de tilstedeværende. Herefter fik han seLv ordet, nu gjaldt det offir at præsenterer
sine produkter på den bedst ffiulige måde, deL var jo en ekspertgruppe han havde foran sig, men som "Norka'r sagde til mig: Deska
ikke komme til at grine af mig.
Det blev desværre ikke den store sal-gssucces, ud over et pat.ent til en mør kekammerlampe var man ikke sær1ig interesseret.
Men denne store rejse blev på andre måder til en stor g1æde for
'rNorka-Hansenf', han f ortalte om sit besøg ved de store Niagaravand f al-dene og den omkringliggende natur som g j orde et vældiqt
indtryk på ham,
Sigfred Løvstad er i besiddel-se af en del breve fra denne Amerikatur, hvis indhold skal være af meget maLerisk karakter, vi glæder os til at. dette materiale engang bliver offentliggjort.
Klokken var nu blevet over 3 om eftermiddagenr og jeq syntes, at
det var .på t,ide, at af slutte denne de jlige dag men nej, han
havde jo ikke endnu fortalt om sin store rejse til Indienrhvor han

tog langt op i bjergene, blot.for at købe en bestemt sten til en
slipsenå1. Man ser hvilkenl på portrætbilledet af ham.
På æselryg begav han sig på en flere ugers rejse op i de indiske bjerge, frem til en bestemt Iandsby, hvor han vidste man
kunne købe denne sjældne sten. Det var tydeligt, -som han nu sad,
og fortalte om denne rejse i detaljer, at dette havde været.rrde.n
store drengs" eventyrr.ejde men som han sagde: på et. eller andet tidspunkt var midlerne brugt op r og turen qik at,ter hjem mod
Danmark, hvor nye opgaver ventede ham.
I'Norka-Hansenfr Førte også en meget sLor korrespondance med det
store udland. Han viste mig breve fra b1.a. de 3 nordiske kongerr
samt rnange af de f ørende kamerakonstru kLører i Europa, i særdel-es
hed i Tyskland. Forskellige forretningsmæssige forbindelser bl-ev
da også knyttet med dette land.
Tiden var vist 1øbet fra os.7 timer var gået siden jeg var kommetr o9 det var som om der ingen grænser var for hans fortælleg1æde, men tit sidst måtte vi tage afsked med hinanden, da ieg
takkede for hans store
imødekommenhed, slog han
hånden ud og sagde: at
det var ham der havde nodet
get at takke for
var tydeligt, at han var
glad for ikke at være
helt glemt. På min vei
hjem, gik det op for mig
Norka Multifoto-Kamera.
hvor meget JEG havde at.
Super-Model 1950-51 . - 12x 16,5.
.
1ære af denne mand.
Verdenspatent. Eksport til alle Verdensdele.
Det havde været et ufor- Det finest tænkelige Seriebilfed'Ksmera for 21 Formater tra 2)<2 til
- par excellence.
8)(9 cm - og samtidig et Universalksmero
lemmeligt bes ø9. .. . . . .
Alle Funktioier helouiomatiske. Paalidelig og slidstært< Speeiel-Irnkkcr,
5 forskellige Exponerings-maader, bl. a. >Tid< og >Rapid-Moment<. Ingen
Dobbelt-Eiponeringer. Direkte Indstilling paa Matskive, derfor klareste
og det bekvenmeslo Apparat. Eneste Kamera
Billede.
- Det hurtigste
for >Kombinations-Billeder..
Straalende AnbOfllinger fra alle Lande: >fantastisk( - >overtræffer alle.
fra >Multifoto<t, CapeToq'n: >Camera rvopderForverrtninger(.
- Telegram
>You have created a little mart'el<<
Fra Argentina:
ful<.
- etc.

-

X

Alt Tilbehør: Norka-lllnltifoto-1[etalstativ, Forstønelsesappuat, 0pklapsKassetter, llrskeranmer for de hvide !i?ier, egenartede og effektfulde
Optagelse-slsmper etc.

Hurtigste levering.

-

og Priser paa Forlangende.
- Pr.Broehurer
kontant eller paa Købekontrakt.
X

Paa vor nyinilreltede l'abrik, forsynet med en komplet Udrustning af de

mest ntOdårne lllaskiner, og hvor vi iøvrigt indretter eu særlig ServieeAfdeling for Eftersyn og Modernisering af ældre Multifoto-Kameraer, påabegi'nder vi nu Fremstillingen af en

helt ny Kamera-Typ.
som lille

dreng-

uden noget Sidestykke. Yerrlens hurtigste Portrætkamero, utrolig let- at
arbejde ired. Foråtøbigt for 9X12 (t2 Plader eller 24 Planfilms). Direkte
Indstilling paa Matskive til og under Exponeringen. - Smaa Dimeusioner,
rustfrit Staal, poleret eller ducolakeret, een-søjlet Stativ.
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Kg1. hof f otograf E1f el-t sad på bænken ren
park, da en lidt sjusket fyr
frittede ham ud om hans
håndtering
Hoffotograf,
sagde den noble herre. Den
sjuskede tænkLe lidt. Så sagde han:
Bliver man ikke meget
tt.tratrt af aL fotografere bajere
altid?
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Panor amafotog rafiens

Historie
af Niels Resdahl Jensen.

Panoramafotografiens historie har gennem tiden haft et forIøb med mange paralleller Lil den fotohistorie som vi kender fra
bøger. At denne gren af historien er meget lidt udbredt
I
utallige
skalI nok søges i at udbuddet af panoramakameraer op gennem tiden
har været uendeligt lille i forhold til aLmindelige fotografiapparater
Arsagen t.il dette ligger veL nok i at almindelig fotografering
blev 1et og handy for menigmand efter århundredskiftet p.ga. rullefilm og klapkameraer.
panoramakameraerne derimod var meget store, og vanskelige at benytte og tabte der f or t'erræn f remover .
Den gyldne periode for den tekniske udvikling af panoramakameraer
ligger i tiden I'845 til 191o.
I denne periode blev de fleste af de mulige metoder at l-ave panoMange nye patenter er
ramakameraer på opfundet og virkeliggjort.
ofte af.tvivLsom nyhedsværdi, idet det nye blot er en fiksere Iøs'
ning af et velkendt, PrinciP.

28
panoramahj.sto"l" begynder med panolamamalerier.
En irlænder Robert Barker rejste rundt i England i 1B7o erne med
sådanne bill-eder. I Frankrig frembragte Pierre Pr6vost lignende
bil1eder. Daguerre, som oprindelig var kunstmaler, havde Pr6vost
som lærer. Daguerre arbejdede med tegnekamera t.i1 baggrundmalerierne i dioramaet, som kom i I822. En panoramaforestilling hvor
særlige effekter med lys og skygger for og bag billedet forblqffede publikum.
Den tidlige

I IB43 frembringer Fox Talbot et sammensat Calotype panoramaf ot,o. Det bedst kendte af hans panoramabilleder er f ra I845, visende hans ateLier med arbejdende fotografer, sammensat af to bilLeder.

Det første rigt,ige panoramafoto frembringes i 1844 af en ty"ker Friedrich von Martens. Han boede i Paris som kobberstikker.
Hans kamera havde roterende linse og blev kaldt Megaskop, det anx
vendte krumme daguerret,ypiplader på I2oxJBo ffirn r og f rembragte en
billedvinkel på l5o grader. Martens nevØ Ludvig Schriller r Ehdrede i 1855 onkLens apparat til vådpLader. I 1857 bygger Ross et
lignende apparat kaldet Scioptric-camera, som på 3 stk. I2o grader krumme glasplader kan tage hele rundkredsen.
Samme år får M. Garella engelsk patent på det første roterendekamera med synkroniseret pladebevæge1se. PatenLet beskriver et kamera som kun kan dreje loo grader, men hans princip kunne bruges
til 36o graders panorama.
Kameramodellen blev tilsyneladende ikke fremstillet
kommercielt.

Markens princip.

Megaskop 1844.

Thomas Sut.ton Panoramic Cameras:
lrilith Cox uater Lens 1859.
luilith Ross vater lens 1851.
Foto: Preus Fotomuseum. Horten.

IB5B beskriver den engelske fotograf Thomas Sutton et kamera
med roterende linse for våde plader, idet krumme glasplader er va nskelige at påføte emulsion og kopiere. PIaden holdes mod en krum
billedramme inde i kameraet. Når linsen svinger rundt rufler plad en
tilsvarende omkring den krumme billedramme. Denne Iøsning forblev
kun som id6, idet. han året efter fik patent på en vandfyldt vidvi nkel-panoramalinse. Linsen består af to tykke linseskaller med van d
imelLem.
Thomas Suttons kamera blev i 1859 udbudt i en udgave bygget af
Frederieh Cox. Det arbejder med L2o grader krumme gtasplader på
6xI5 tommer. Aret efter fremkom det også i nrindre udgave til 3x7
tommer.
Frederich Cox, havde problemer med at finde egnede glastyper t'i1
objektivet. T. Sutt,on oplyser i lB5I, at optikeren Thomas Ross frem
over vil fremstille linsen, som samme år fremstår i en forbedreL

konstruktion.
Dia-serie fra Preus Fotomuseum.
Bestilling fra redaktionen.
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Liesegangs rot.ations aPParat

Chevalliers princr-P.
I IB62 f,år Johnson og Harrison patent på et panoramakamera efter samme princip som det tidligere omtalte af M. GarelLa. De solgte kameraeL under navnet Pantascopie-camera. Formatet var 7 r5xLZ
tommer og ll-o graders billedvinkel.
Adolphe Braunn som tog halsbrækkende billeder i alperne i 1B5B benyttede senere t,o Pantoscop-kameraer og tog fLere hundreder panoramabilleder i alperne.
Kameraet arbej'dede med fjedermotor og reguleres i hasLighed ved
hjæ1p af en luftbremsevinge.
I 1854 får F.A. Chevallier patent på flere helt anderledes panoramakameraprincipper. Filmpladen ligger vandretr oVenover roterer en enhed af linse og prisme. Man får således et cirkulært billede af hele horisonten. tt andet af hans systemer benytter en
vandret liggende filmplade med linsen stående lodret over midten
og Øverst en konisk reflektor,
Hele horisonten spejles ned som et cirkulært billede.
IB75 fremstiller oberst Mangin i Paris et lignende apparat med
konisk reflektor som han kalder P6rigraphe Instan6.
Dr. Liesegang fremst,iller i 1BB2 et såkaldt rfRotations-apparat"
Det bygger på samme princip som Johnson og Harrisons fra L862, men
drives rundt ved hjæ1p af et håndsving.
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CARL PAUL STIRN rN NEV-YORK.
Panorama - Camona.
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Cylindrographe lBB4'

Jll! 49949.

I 1BB4 bygger oberst P. Motsssard et kamera som han kalder Cylindrographe. Det er af samme konstruktion som Martens fra 1844t
men han benytter bromide papir i en fleksibel kasette som kan anbringes i kamerae t. I 1BB9 forbedrer han kameraet så det kan bruge cel-luloidf il-m.
I 1885 kommer George Eastmann med den bøjelige rullefilm'
Det var lige netop hvad panoramakamerabyggerne havde brug for.
I de føIgende år kommer et utal af nye id6er som giver nogle meget sindrige kamerakonsLruktioner.
I 1BB7 f år amerikaneren J. R. Cannon patent på et 36o grader r rot'erende kamera der anvender Eastmanns rullefilm.
Dette kamera bliver 1889 i forbedret udgave patenteret af Carl P'
Stirn, og solgt under navnet hlonder Panoramic camera. Apparatet
kan indsLilles til at tage 9o-1Bo-27o eller 36o graders bitleder.
En hel omdrejning giver et format på 83x457 mm.
På een rulle f ilm kan man tage 5 stk . 36o graders optagel-ser.

Jules DamoLZeau får 1BB9 patent på et roterende kamera med bæ19
udtræk. Det drives af en fjedermotor rundt på en cirkulær p1ade.
Apparatet kaldes for en Cyclographe. Det fremkommer i to størreLser
for 18 og 23 cm filmruller.
I 1B9l får DamoLzeau patent. på en mindre udgave med fix focus
og i box-facon. Formatet er 9x8o cm for en 36o graders optagelse.
Kassekameraet kan rumme 1o stk. BXtra fi1m.
Panoramakameraet A1 Vista kom på markedet i U.S.A. i 1B9B
Det er et kamera med svingende l-inse som hastighedsreguleres ved
hjæ1p af forskellige udskiftelige luftbremsevinger. Det benyt ter 5
på ca. 15o grader. Dette
tommer rul-1ef ilm og qiver en billedvinkel
kamera Var det første som opnåede større udbredelse.
Det f remkom j. 5 f orskellige størrel-ser.

I 1899 komler No.4 Panoram Kodak camera. Det er meget lig med
Al Vista. Hastigheden reguleres ved hjæ1p af en iusterbar fjeder.
No.4 har en vinkel på I42 grader og formatet 89x3o5 mm. Aret efter
kommer No.l" med II2 grader og formatet 57xl78 mm. Det kan benytte
al-mindeliq I2o film.
Kodak fremstiLler denne kameratype uden større ændringsstil helt
frem til 1925.
Jules

Dam

oLZeaus Cyclographe fra 1BB9
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Panoram Kodak camera.
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Brødrene Lumi6re får 19o1 patent på et helt anderLedes 35o 9ra:

ders panoramakamera r kaldet P6riphote.
Filmen vikles rundt på ydersiden af en cylinder som står fast på
fod. En ydre cylinder med linse og prisme dreier rundt om filmen
frembringer dermed et 36o grader billede.
(udfør1ig beskrevet afl Ke11 Christensen. Sid, 4l)

en
og

Amerikaneren tnlilliam J. Johnston f år 19o4 pa.tent på det mest be
rømte og benyttede panoramakamera. Det hedder Cirkut camera og bliver fremstillet af Rochester Panoramic camera Co. Kort tid efter
kommer firmaet ind under Eastmann Kodak Co.
i 5 størreLser hvor kameranummeret, anKameraet bliver fremstillet
giver størrelsen af den film det er bygget til-. Det mindste No.5
benytter således 5 tommer rullefilm og giver et format på 12r5x1o5
cm for 36o grader. Det største No.L5 giver 4ox5oo cm filmformat for
en hel omdrejning.
Disse gigant formater giver ved k o n L a k t k o p i e r i n g et billede af uovertruffen detaljrj.gdom. Ved større gruppebilleder, storslåede landskaber og lignende har denne k a m e r a k o n s t r u k t i o n haft sit suveræne

virkefeldt. Størrelse No.lo blev fremsti.Llet frem tiI 194I .
Kameraet b lev normalt leveret med en konvertibel linse, så man havde J forskellige brændvidder, alt efter om man benyttede for t bag
el1er begge linseelementer.
På grund af sin størrelse og lange brændvidde roterer kameraet
qanske langsomt rundt. En person i et gruppebillede kan således nå
at komme med flere qange, hvis nran flytter sig rigtigt i forhold til
kameraets rotation.
H. F. C. HINRICHSEN rx HAMBURG.

G. DEDREUX IN MUNCHEN.
Panorama-Camera.

Panorama-Camor&
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Andre patenter fra I89o erne.

]

86
Kraus Deubresses panoramakamera fra 19q6 anvender en helt ny
metode til et 36o grader kamera.
En film monteres incivendig i en cylinderl i centrum af denne sidder
en prj_sme. Lodret over sidder objektivet som gennem endnu en prisme
modtager motivet fra horisonten. Når systemet roterer proiiceres
motivet ud på den krumme film.
I 19a7 får Heinrich Ernemann patent på et kamera af Cirkut- typen og kalder de't I'RLindblik-kamera". se side 3I.
I IgIZ fremkommer Dr. Julius Neubronner med et. luftbåret panoramakamera. Det er typen med svinglinse og formatet JoxBo mm.
Kameraet er bygget til montering på brystet af en brevdue. Udløsningen sker ved hjæ1p af en forsinkelsesanordning.

I perioden 19to-195a er det tilsyneladende meget begrænset med
markedsføt;-ngen af kommercielt fremstillede panoramakameraer. 5el-v
om antallet af markedsførte kameratyper har været. meget begrænset
i hele panoramafot,ograferingens historie, er mængden af patenter
ganske stor . Det har nok vær'et mange op f inderes cirøm at udtænke et
sådan kamera der kan tage en større del af horisonten. At de samme
ideer er blevet genopfundet mange gange, er så en anden sag.
De fleste af disse ideer er nok endt som en enkelt prototype el1er
blot blevet på papiret. På Leitz museet i WeLzIar står 0skar Barnacks panoramaprototype. Kamerahuset har facon som en almindelig
Leica, men forsynet med en bæ1g og et svingende objektiv.
Det kom aldrig i procjuktion.
I 1953 kommer det japanske Pancrn Super tnlide kamera. Det er typen med svingende linse, 5o mm bJ-2 rB billedvinkel på 14o grader,
og et flormat på 57xII4 mm.
lukkertider på I/2-I/5o-l/Ioa
I 1958 kommer det omkonstrueret frem under navnet Panox.
Det. russiske FT-2 Industar-5o kommer ca. 1955. Princippet er
den svi-ngende 1inse, men til 35 mm f ilm som skal lades i specielle

kassetter. Formatet er 2Axl1o mm. Der er tre lukkerLider og fast
blænde 5.

1959 f remkommer Panon med et 35 mm kamera under navnet l'iilidel-ux.
Det er også med svingende objektiv på 26 mm bL.2r8. Formatet er
24x59 mm med I32 grader vinkel. Kameraet markedføres stadig i næsten uændret udseende med typebetegnelsen F7.

tnliedelux 35

mm kamera.

I 1951 kommer et tilsvarende kamera Viscavide I6. Det arbejder
med 16 mm film og har et 25 mm objektiv og I2o grader billedvinkel.
Samme år sælger Yashica et kamera under navnet "Round 36o".
Det er til I2o filmr årbejder med 75 mm brændvidde og giver et format på 57x4lo mm for 36o grader.
Det russiske Horizont, kom 1955. Det er med svinglinse på 28 mm
b1. 2 rB. Almindelig 35 mm filmkassetter anvendes. Formatet er 28x
sek,
5B ffiffir LZo grader vinkel og tre lukkertider på I/3o-I/6o-l/tZS
I 197I sælges i U.S.A. et 35 mm undervandspanoramakamera under
navnet Nau Scan. Billedvinklen er 35o grader og formatet er 22x375
Fotografen Simon Nathan markedsfører i U.S.A. i Ig72 et 36o
grader kamera for 7a mm film kaldet Cyclo-Pan 7o. Det benytter has
selbladop jektiver.
I976 kommer et nyt 35o grader kamera ti1 7o mm film. Det hedder Rotocarrera og f remstilles i Schur erz. 0b jektivet er på 75 mm.
Prisen i I978 var ca. 6.5oo DM.
På photokina 7978 viser Arca-Suriss to fikse 36o grader kameraer. En for 35 mm film med 35 mm linse og en anden for I2o film med
5o mm linse. Prisen i lB opgives til 2.7ao S.Fr. for den lille og
3 .Zaa 5. Fr. for den store.
På samme messe viste Simon Nathan et nyt 36o grader kamera,
kaldet, Hucherkamera. Det er til 12o film og arbejder med et 35 mm
obj ektiv . Prisen dengang var ca . $J . ooo.

19Bo viser Alpa fra Schveiz et
36o grader kamera som hedder Alpa

Roto 12a/lo. Det er forsynet med
75 mm Pandagon l-inse.

rfc*[tsk">€,GfficffG$
Aufnahmen liber 3600

en

På photokina 82 viser btødrene
Globus fra New York et meget 1i11e
36o grader apparat med navnet GLobeScope. Prisen er $1.5oo. Det benyt.-

ter 35 mm film og et objektiv på
millimeter. Kameraet drejer rundt
hjæ1p af en gearløs vædskedrevet
tor.
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De ovennævnte kameraer repræsenterer på ingen måde en fuldstændig
Fotocamera Made in Schueiz 1976
oversigt over hvad der i tidens l-øb
er af kommercielt fremstillede panoramakameraer. L igeledes er de
mange typer til fly-panoramma og teknisk-panorama helL undladt.

Det f orholds vi-s 1i lle antal panoramakamaraer der har været op
gennem fotohistorien,
vi-ser sig ligeledes i antallet af kendte panorama f otogra f er samt, mængden af publicerede fotografier.
Det største virkefeldt for tidens panorarrafotografer har vel nok været gruppe-foto med vi rkelig mange personer på. Især soldater og
skol-ebørn.
Navne på fotografer

som er dukket op
flere steder i mit materiale om panoramafoto skaL her nævnes kanske kort.
Eaciuleard Muybridge eksperimenterede med
panorama. Han tog i IB77 San Francisco på
et panoramabillede sammensat af 11 bille-

der. E.0. Goldbeek tog i 1938 et billede
med 4. ooo kadetter i tll/est Point. Frederick
Bre6mr,F.J. Bandholt,s, og George Laurance
samt tjekken Josef Sudek er kendte panorama fotoEra fer .
Af nuLevende kan nævnes: David Avisont
Jerry Dantzic, A. Sinsabough og Kenneth
Giobe

Scope

Snelson. Det er amerikanske fotografer som er blevet grebet af at
arbejde med de gamle Cirkut panoramakanteraer.
Især skal Imi1 Scl-ru]thess nævnes. Han tog i L97o et 36o grader
billede som er solgt som plakat , 2 r5m lang med titlen "Top of Surit
zet landrr. Det er optaget med 3 stk. lididelux kameraer f astspændt
i en trekant og synkroniseret udløsning. Han lånte senere et roterende 36o grader kamera til 14o mm bred film, bygget af en t,ysker
Hermann SchLtiter. Med dette kamera har E. Schulthess taget en række enestående panoramabilleder af Schweiziske bjerglandskaber, med
kameraet hængende under en helikopter.
Disse billeder er gengivet i hans bog rrStviss Panorarra".
I U.S.A. er der meget stor søgning efter gamle Cirkut kameraerr ikke blot som samlerobjekter, men som brugsapparater.
Man opretter klubber for panoramafotografering for at udvekle erf aring.
Der er dukket en hel del nye kameratyper frem i cie sidste år. Måske er vi allerede et stykke inde i en ny gylden periode i panoramafotograferingens historie?
Kildeangivel-se:
Preus foto-museum. Diverse fotoblade genrrem 25 år. Cameras af
Brian Coe. Kameras gestern und heute af Michel Auer.
Panoramic photography, Grey Art Gallery L977 .
Die Photographische Camera, Dr. Josef Maria Eder IB9?.
Diverse patentskrifter.

Ig!e!-Iil-!1llg9:i9s:A.

Nyhavn bliver

B.

Tivoli

gågade 29. Juli

l9Bo. 24a grader billedvinkel.

i Maj. 36o grader bil1edvinkel.

Billederne er optaget af Aut,or med selvbygget panoramakamera,
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{r.!
(. n*'

42

I tiden omkring å r h u n d r e d s k i f t e t og herefter bleJ. f otograf iens
udvikling præget på mange måder af to franskmænd, nemlig brødrene
Auguste og Louis Lumiere i Lyon.
De var som mange andre fotografer på denne tid , meget optaqet af
p a n o r a a f o t o q r a f i . Med deres sædvanlige iver samt mange forsøg f ik
de udviklet et apparat, hvormed det. var muligt at optage et såkaIdt
rundbillede. Apparatet der havde et karakteristisk udseen.de - noget
i retning af en cylinder - var l stand til at optage et biLlede "hele vejen rundtrr, altså 35o grader.
m

Brødrene fik taget patent på deres fotografiske nyudvikling den
1. marts 19o1. I patentbeskrive lsen indgår den oplysning at ansøgningen er indleveret KI .5.3o, et tidspunkt hvor de ffeste offentlige
kontordøre i dag er forsvarligt låst. Iøvrigt blev der også udstedt
patent på apparatet i Danmark, den 4. Juni 19o2. (No:4838).
DANSK

PATEINT

Nr.

4838.

BtrSKRI]rELSE
MED TILEøRENDS TECI{ING,

Fabrikanterne Aucusrp og Lours Luudnr,
Lvox-Moxrr.Arsn, FneNrnrc.

Fotogrrr!.L Apgnret fll et trge og for en legttrgcn et llerrtlllc
Prloreneblllsder.
Prt.at uddcdt dca 4. Juol rgoq bct$tct fre dcn
(Klrsc 57: Fotognferiog.)

3r. Mqi rgoL

Den foreliggende Opfindelse angaar et Punktet s danoes ved Punktet *r. Men hvis

til Fotografering af et

Rundbillede man ved en passende Anordoing flytter Punkpiur en cylindrisk fast Overflade ved, at Objek- tet l til et Punkt lr, der ligger symmetrisk
tivet drejes om denne. Objektivet er forsynet med Punktet r med Objektivets nye Akse ry
med en Anordning til at holde Billedet ube- som Symmetriakse, vil Billedet af Punktet r
vægeligt paa den cylindriske Flade trods sin nøjagtig danne sig i et med Punktet .rr symegen Bevægetse. Apparatet kan tillige be- metrisk Punkt, som i Henhold til ovenstaaende
nyttes til at kaste det fotograferede Rund- Proportion og paa Grund af den lille Afstand
billede som Lysbillede paa en cylindrisk mellem Punkterne o og or vil kommc til at
ligge paa Linien r r og faldc sammen med
Skærrn.
Punktet r. Billedet af Punktet r vil saaledes
Opfiadelsen ses paa Tegningen, hvor
Fig. r-4 skematisk vise, hvorledes An- under Objektivets Bcvægelse fra Punktet o til
Punktet a, stadig forblive pea Linien r r. Inden
ordningen ved Objektivet virker,
Fig. 5 et lodret Soit gentcm Apparatet for visse Vinkelgrænscr vil men kunoe indrette
det saaledes, at Billedet af den cyliodriske
tjenendo
i den til Optagelse af ct Rundbillede
Flade rrt med Radius rr kommer til at ligge
Skikkelse,
paa Cyliaderfleden n.r ø med Radius r u, og
Fig. Sr en Enkelthed,
Fig. 6 ct vandret Snit efter Linien t-z at dctte Billede forbliver ubcvægeligt undcr

Apparat

i Fig.

i

5,

Fig. Z et lodret Snit gennem et Apparat
den til Dannelse af Lysbilleder tjenendc

Skikkelse og
Fig. 8 samme set

fra oven og delvis i

Snit.

Ved Hjælp af Objektivet, der ligger ved
et Punkt o, Fig. I, dannes Billedet af et Punkt
a i Rummet ved Punktet .r. Naar man i
Objektivcts Hovedakse vælger et Punkt r'
og lader
saaledes at man har 2 *

#,

Objektivet dreje sig om en lodret Akse gennem Punktet r til Stillingen ot, der ligger
mcget nær ved Punktet ø, vil Billedet af

Objektivets thejoing.
For at fremkaldc den Brydning ef Lysstraalerne, der cr nedvendig, for at Billcdct
skal blive ubevægeligt, aobrioger dan bcdst
mellem Punktet a og Fladen r / et retvinllet,
ligebenet Prisme med totål Reflcktioa, af bvilket man har afskaaret den rette Vinkels Spids,
og hvis Hypotenuse er parallel med ct Plen
gennem Objektivets Akse og Omdrcjningsaksen r, Flg. t. De Straaler, der komme fn
Punktet r og ligge i Aksen r z's lodrette Plro,
gaa gennem Punktet .r uden at være blevne
brudte, og de skraa Strader e2r brydcs eftcr
Forlængelsen af Linien n h W grr dercfter
gennem Punktct r.

. Denne Brydning af Straalerne kan ogsaa
ske ved et Spejl m, der er anbragt skraat
paa Straalernes Retning. Det kan, som vist
i Fig. z, være anbragt mellem de to Linser i
et vinkelformet Objektiv, hvis Hovedakse er
r o z. Naar man som før sørger for, at
ro*oz :.o',
vil Bitledet af P.nktet z

r.t

o:t:

dannes vcd Punktet -u, baade'naar Objektivet

er i Stillingen a, og naar det drejes et lille

Stykke a a, samtidig med Spcjlct, skønt Lysstraalernes Vinkler med dette i de to Tilfældc ere forskellige. Det samme vil ske,
naar Spejlet rz anbringes foran eller bag ved

Objektivet, Fig. 3 oE 4, saa at Billedet
forbliver ubevægeligt, hvilken indbyrdes Stilling Spejlet og Objektivct have i Forhold til
hinanden.

I de tre i Fig. z, 3 og 4 viste Tilfælde
kan man ogsaa opnaa samme Resultat, naar
man erstatter Spejlet n med et Prisme med
total Reflektion.
Den beskrevne Anordning kommer til

Anvendelsc ved den her omhandlede Fotografering af Rundbilleder, der foretages ved Hjælp
af de i Fig. 5 og 6 viste Apparater.
Den lysmodtagelige Hinde ø er rullet op
i Form af en Cylinder og fastholdes af Metalringe c, der ere anbragte koncentrisk om
Apparatets Akse paa en fast Plade /, idet dc
lastholdes af en cirkulær Kant a. Om Akslen
d drejer sig en cirkulær Tromle l, der fuldstændig indeslutter Hinden 4, og som paa et

4

Naar man anbringer Apparatet i Midtcn
Sted af Omkredsen er forsynet med Objektivet a og Spejlet zr, svarende til deo i Fig. af en cylindrisk Skærm og i øwigt overholder
4 viste Anordning. Indvendig i Tromlen / og de ovenfor angivne Forbold mcllcm Billcdlige ud for Spejlet nt findes en Blænder gn cylindrens og ilen cyliodriske Skærms Radius
der begrænscr Objektivets Felt til et smalt p-aa dea ene Sidc og mellem Objektivernes
Rektangel med Hindens Højde. Naar Appa- Brændvidder paa den. anden Side'-vil _lvgrt
ratet anbringes i Centrum af det Rundbillede' Puokt 8f Pladea kastci hen pae et falt Punkt
der skal fotograferes, vil man, idet Tromlen af Skærmeo lf hvert af Objcktivcrnc, der
drejes en Omgang, faa et tydeligt Billede, passere dctte Puntt, d. v. r. tolv Genge for
uden at Kontinuiteten i Rundbilledet afbrydes. hvcr OmdrcjoinS, og hver Gaag i rae lang en
Hvis man vil tage Øjebliksbilleder, be- Tid, som Oplyrningen af dctte Punkt varer,
høver man kun at forsyne Objektivet med cn altsaå i saa lang Tid, son Spejlet Å brugcr om
Klap, der af sig selv lukker for Objektivet' at p8lscre dettc Punkt. Ved denne An9$naar Tromten har gjort en bel Omdreining, i nin! bchøvcr mrn derfor kun en ringe llahvilket kan opnaas ved en med et Hul for- ! stighed, for at Indtrykket skal være uefbrudt.
synet Arm g, der glider i Objektivct nær
Patentkrav
Blænderen d', og som forneden er forsynet
mcd en Stift, der for hver Omdrejning møder
r. Ved Apparater til Fotogaferilg og
en af de to skraa Flader I og lr, der ses for- Gengivelse afFotografier, ved hvilke anveodcs
fra i Fig. 5'. Naar Apparatet er i Hvile, cr ct til Fikseritrg af det danoede Billedc begtqmt
Objektivet tukket af Armen g, hvis Hul ligger Organ f. Eks. et Spejl, ct Prisme cllct ligoven over Aabningen i Blænderen, Fig' S. nende, den Anordniag, at det nævhtc Orgen
Efter den første Omdrejning fører den skraa er anbragt i fast Forbindelse med Objcktivet,
Flade t Armens Hul ned for Blænderens Aab- hvorhos dette bevæger sig rundt om en fastning og aabner for Objektivet, Fig. 6, og ved staaende cylindrisk
Billedpladc'
cylindrisk Hindc eller Billedpladc,
,envttes til Fotoen paafølgende Omdrejning paavirkes Armens saaledes at Apperatct kan benyttes
Stift af den skraa Flade /t, der fører Hullet i grafering
eller Fremvisoing af Rundbillcdcr.
ned under Blænderens Aabning og derved ll - 2. En Udførelsesform for det i Krav r
iiil angivne Apparaq bestemt til Fotogaferiog af
al
paa ny lukker for Objektivet
Ved dette Apparat kan man tage gennem- 'Rundbilleder, karakteriserct vcd en fart Plade
sigtige Plader, som, naar de anbringes paa
flindens Plads paa den faste Plade å og paa J. der bærer den følsomme Hinde i Form af
l-

en Cylinder, i Forbindelse dels med en Tromle
f, der bærer Objektivet , samt det med dette
fast forbundne Spejl rz eller lignende, og som
drejer sig koncentrisk med den nævnte Hinde,
hvilken Tromle ,f er forsynct med en l\luffe g'
der begrænscr Objektivets Felt, dels med en
Klap 7, der begrænser Eksponeringstiden til

passende l\Iaade oplyses indvendigfra, kunne
kaste. Billedet over paa en cylindrisk Skærm,

idet man drejerTromlen,/tilstrækkelig hurtigt
kunne holde sig paa Nethinden under en hel Omdrejning. Dog maa
det foretrækkes at gøre Hastigheden forholdsvis lille og forsyne Trornlens Omkreds med

tit, at Indtrykkene

een Omdrejning af Tromlen /.
3. En Udførelsesform for det i Krav t
angivne Apparat, bestemt til Gengivelse af de
fotograferede Rundbilleder, karakteriseret ved

flere Objektiver af den ovenfor beskrevne
Anordning. Et saaledes ændrct Apparat er
vist i Fig. 7 og 8. Den gennemsigtige Plade
a med Bitleclet, der skal fremstilles, fastholder

i sin cylindriske Form af Metalringe 6 paa
den faste Plade å. Tromlen f bærer et Antal
Objektiver o, paa Tegningen er der vist 12'
med samt deres Spejle rz. For ikke at udelukke Lyset er Blænderen 3' i Fig. 5 udeladt
og erstattet af Glasplader med parallelle Sider
gr, der ligeledes ere fastgjorte til Tromlen.
Denne er aaben foroven, og Pladen a oplyses
af et Bundt parallelle Lysstraaler, der falde

en fast Plade å. der bærer det Billede. som
skal fremvises, i Form af en Cylinder, i Forbindelse dels med en Tromle /, der dreier
sig koncerrtrisk med Billedet, og som er forr synet med ct eller flere Objektiver o med tilhorende Spejle z eller lignende, der ere fastgjortc til Omkredsen af Tromlen ,f, dels med
et til Antallet af Objektiver a svarende Antal
å, der ere anbragte inden for Billedlodret ned i Midten af Apparatet paa de Spejle
pladen å, og som tjene til at kaste [,ys paa
under en Vinkel paa 450 skraatstillede Spejle
hvilke Spejle h dreje sig sammen
å, der bæres af et kegledannet Underlag, der Billedpladen,
drejer sig sammen med den ydre Tromle ,f. med Tromlen rf.
Spejleoe, der ere til Stede i et til Objektiverne
svarende Antal, ere rektangulære, og hvert af

dem oplyscr kun den Del af Billedet'

I
I

i
i

som

udkastes geonem det tilsvarende Objektiv.
Hvert Spejl er forsynet med en Samlelinsc r,
der drejes sammcn med Spejlet. Tromlen ,f,
der sættes i Bevægelse af en eller anden
Motor, medfører dcn centrale Del ved Hjælp
af en til denne drejelig anordnet Arm l, der
let'kan {ieroes, naer man vil indføre et andet
Rundbillede.

Lysforholdene var kritiske, når man sku1le belyse 36a grader,
og et senere kamera var da også indret,tet til
at kunne stoppe ved
lBo gracjer. Problemet med lyset er størst i klar soL, De store kontraster fra solbeskinnede plader i medlys ti1 mØrke skyggepartier i
modlys kunne give næst,en ubrugelige billeder.
Letskyet vejr r derimod, gav fine og ensartet belyste billeder af imponerende kvalitet . E fter diverse forsøgsmodeller udviklede Brdr . Lumiere et panoramakamera som blev sat i produktion i I9ol. Apparatet
indeholdt film til 5 optagelser i format 7xJ8 cm og bar navnet rrLe pe
riphoto". Det var fremstillet hel t i metal, b lev drevet af f jederværk og var udstyret med lebeIle.
Sideløbende tog man patent på et f r e v i s e r a p p a r a t for panoramabrilleder. Appara.tet var meget lig kameraet, dog udstyret med ikke mindre
end 72 objektiver for at opnå et roLigt bilLede uden flimmer.
m
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det fremgår af or iginaltegningen var apparatet noget af en
specief sag, men samtidig enkelt i opbygning og virkemåde: En udvendig roterende cylinder ( kamerahus ) som i sit indre havde en stillestående tromle, hvorom den lys følsomme hinde var anbragt, Ved at lade
den udvendige cylinder, på hvis side linsesystemet var anbragt, rotere en omgang, fik han be 1y st hele filmstykket. Simpelt. Men hvad med
Som

ctråIona^nan?

Enhver fotograf ved hvad der sker på hans matskive hvis kameraet bevæges, b i l l e d e t . i l y t t e r sig endda modsat. For at modvirke dette indfører 6herrer Lumiere en anordning til at vende strålegangen og dermed opnå et ubevæqeligt b i 1lede på den cylindriske filmplade.
Der var her flere vej e at qå. Man forsøgte sig med forskellige spej Isystemer, men anvendte senere et retvinkLet prisme med tot.al ref lek-

tion.
Herudover var der mange problemer at løse før et brugbart billede var
i kassen, eller snarere i dåsen. 0 m d r e j n i n g s h a s t i g h e d e n skulle holdes
særdeles konstant fra start til stop, for at sikre et ensartet belyst
billede. ujævn gang viste sig som lodrette streger el Ier felter på
filmen. For at undgå sløring begrænsede man strålegangen ved at placere en spalteformet b 1ænde mellem objektiv og film - ikke at f orveks
le med den normal-e bLænde monteret i objektivet. Under optagelse skul

Ie man sikre sig, at apparatet var i vatter, el1ers fik
linien afbilledet i bølqeform.

man

horisont-

*TIut w:nil trugiru$
TRYLLELYGTEN,

VED F ,BERENDT.

r3+

{€:(o):ffi

Tryllelygten kan dateres meget langt tilbage i tiden' Allerede
omkring år 12oo har man vidnesbyrd om Laterna magica apparater.
Disse gamle Laterner er af en beskaffenhed som ikke adskiller sig
meget f ra de "æl-dre" nu mere kendte typer '
Athanasius Kir.cher står i dag som den egentlige opfinder af Laterna magica dette dateres Lil omkring år I64o'
Han gjorde sig særlig bemærket ved at forstørre billeder af mikroskopiske genstande. Dette kunne være små skaldyr, en fuglefjert
sten-overflader eller det mere bevidste indsl"g, malede figurer på
glasplader.
Ved hjæ1p af hans Laterna magica, som var konstrueret med indbygninq af Linser og hulspeile på billedeL rnan ser hvordan.

KrystaLler som disse
kunne ses i 'rTryllelygten".

0fltique Laterna Magj-ca.
Preus f otomuseurn.
Kunne han ved brug af gas:1ys eller solen kaste billedet op på
en væg. Disse rrforstørreLser" fik publikum ti1 at henrykkes, for
det var jo noget man aldrig havde set før - og som samtidig var en
slags virkelighed.
Athanasius Kircher, måtte dog være meget forsigtig med sine
fremvisninger, idet præsterne ikke var glade for at menigheden fik
indblik i nogle synsoplevelser der ikke var i samklang med bibelens ord. Man kan Læse i de gamle annaler I hvordan sådanne foreblev bandlyst og i visse tilfæLde overfaldet og afbrændt
stillinger
En kendt fysiker ved navn Robertsson, fremviste nogle såkaldte
spøgelsesaftener med en tryllelygte harr kaldte Fantaskop .
var desuden ledsaget af klagesangt
Disse spøgelsesforestillinger
overfor et annaLfabetisk puhylekor r'kunstig torden og lynglimt
blikum kunne det være nok så uhyggeligt, især når han placerede
sine forevisninger i umiddelbar forlængelse af en kirkegård.

Det har nok været med kildr.en i rygraden, at man begav sig
i den mørke nat efter sådan en foresLilling.

hjem

I slutningen af 1B7o opfinder man i EngIand, de såkaldte tågebilLeder. (Dissolving vie\us.)
Til at vise sådanne billeder anvendes 2 ens Laterna magica, som ble
opstillet således at. deres to lysfelter dækker hinanden. I den ene
Laterna anbringes et malet gIasbillede. Den anden Laternas lys dæmpes og forsterkes skiftevis, herved opstår for tilskueren et billede
med skiftende farver og konturer. F.eks. kunne man se et vinterland
skab Iangsomt ændres til et sommerlandskab. Desuden var man i stand
til ved hjæ1p af flere glasbilleder med malede figurer på, at fremvise en livagtig illusion af liv.
Denne form for i I lusionsbilleder kender man helt frem til nvere
tid, hvor det for det meste er blevet anvendt som Iegetøj.
I Tyskland blev der op igennem l9Jo erne fremstj.llet utallige typer
af Laterna magica som legetøj . Det såkaldte N0rnberg-kram.
Laterna magica apparaterne er et yndet samlerobj ekt, men er ret vanskelige at finde. På filmmuseet. i København findes en fin sanrling
af disse apparater.
At Laterna magica kunne bruges til andet end underholdning og legef år vi et l-evende indtryk af, ved at Læse en beretning f ra den
Lø j,
Fransk-Tyske krig i LB7o.

=$-
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Kukkassemand På markedsPladsen fremviser
Laterna Magica. Stik af Inelli Roma. 1815.

APPARAT T I L FOREVISNING AF rÅeEB I LLEDER
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Ballon-depesches fremvises i gasmikroskopet.
Skriverne sidder ved bordet foran.
Samtidiqt bill-ede.
Under t.yskernes belej ring af Pari s 187o-71 kom Lryllelygten ti1
ære og værdighed, iclet det ved dens hjæ1p blev nruligt for de belejrede åt Vedligeholde en, om end usi.kker, forb indelse med omverdenen Som man vil eiindre, skete befordringen af breve fra Paris ved luf tballoner. Men selv om det Iod sig gøre at afsende en luftballon med
post , i forventning om, at den skul.le - f alde ned på et af fjenden ikle båsat sted, h voi fra dens indhold så kunne sendes videre, j'var det
en umuligheO på llqnende måde udefra at sende budskaber ind byen '
Man fandI da på den udvej at lade ba]lonerne medtage brevduer, til
ti1 efhvilke man kunde fæste småbreve og mindre depescher. Trangen
tiI
kunde
den
til,
at
stor
dog
altfor
teretninger var i den store by
iens
på
f
otograf
da
ved
fandt
fredsstilles på denne måde, og man
hjælp, på små firkantede stykker papir af en goci kvadratlommes størbreve, depescher , ja hele aviser i mikroskopisk
rålse, at gengive
-OeIte
negative foLografi frembød to forde]e: den ene ' aL
størrelse.
fjenden, hvi s de skulde falde i hans hænder, ikke formåede at f æse
dEm, thi skøn.t man må lade preusserne, at de i enhver henseende var
f øre
foririnlig L udrustede, så havde de rigtignok ikke tænkt på at tidsuden
fotografiet
at
anden,
den
mikrrirskop6r med sig i felten spilde og ulejliqhåd straks kunde anbrinqes i gasmikroskopet ' ti]
Disse små styIt<ei papir blev anbragt i en pennepose og. fastgjort
en af duens halefjer', oq så1edes kunde på en gang en stor mængde bre
ve og meddelser bi;nges ind i byen. I Grenellegaden i Pari s 1å det
bureåu, hvor disse mikroskopiske meddelser ble v læste og nedskrevet.
plan toq da i reglen et større fotografisk aftryk og anbragte dette
en hvid
i qasmikroskooetr der kastede det iorst ørrede billede hen påafsendte
og
breve
forskellige
de
nedskrev
skrivere

"*d;-;;;;p;'ii;;;
dem efter deres adresse'

Uddraq af opfindersernes boE.

Bind l. 1878.
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DE SIDSTE MØDER

0ktober mødet

I

1982.

1982

Panoramafotografiens-historie var aftenens emne og man må sige,
at der blev talt vi-dt og bredt, samt demonstreret mange interessante modeller indenfor området.
Niels R. Jensens foredrag var helt i top. Harrs indlæg bringes andet
sted i bladet.
November mødet 1982.

Arrangementet denne aften svigtede på grund af pressefoLografens
i stedet fik vi Hr. Ing. Undell at høre endevige flakken rundt
nu engang. Han holdt et foredrag om Grækenland. Det er åbenbart en
f'hobby" for ham og hans kone. De har været dernede 79 gange, så han
kendskab er stort til landets kultur rTl.v.
Desværre havde det ikke meget med foto at gøre. Hans indlæg bar
personligt forhold til landet.
præg af et virkeligt
Man

er sandelig i klemme, hvis en foredragsholder svigter,

December mødet 19Bz

Jul emØdet biev en overvældende sucees de rrgode sager'f kom på auktion, under Fiemnring AnhoLms kyndige ledelse. Det viste sig dog
hurtigt at antallet af emner var for stort, tempoet blev lidt stakåndet, det bør.man ændre til næste gang. Desuden er det blevet fore
s1ået at indstift.e et bytte-loppemarked til de mere beskedne ting.
ligeså Gerdas hj"mmebag, 94o
Husets juIegløg var fortrinlig,
småkaEer blev fortæret. Herefter blev årets julesang afsunget, teks
Flemming Anholm, eL pletskud. Aftenen afsluttedes med de af 0le
Schel-de medbrpgte f ilm, Det hele f orløb så ærbart, at selv Poulsgård kunne have været med.
Vi glæder os til næste år.

F.5. råder over et mindre bibliotek.
fra redaktionen.

D.

Plastlommer til

stereobilleder

Ny bogliste kan rekvireres

kan købes til

indkøbspris hos Jens

Hammeken.

"0bjektiv"

Nr. 25 side 51,nederst til

højre ses et Retina-kamera,

som en kIøgtig 1æser har fundet ud af er forkert. Det rigtige er at
finde i Zauber der Kamera, som Nr. 25. DeL viste er fra 1938/39.

JuIp go*n

var den for svær ?
var den for let ?
gider man ikke ?
har JEG nrisforstået det hele ?
Da der ikke er indkommet nogle 1øsninger på årets jule-spøg, har
jeg udnævnt mig seLv til frFotohistorisk stormester for I983t' i
fors øget på at aktivere vore ærede medlemmer.
skå1. F.B.
Måske
Måske
Måske
Måske

Hermed løsningen: 1b , 2c, 3c, 4b, 5c, 5c, 7b,

, 9a, 1od, 11b+c,
L2er Ifc, l4b, 15c, 15c, ITar lBc, I9dr Zob, ZIc
22c, 23d, 24a, 25a, 25c, 27b, 28a, 29c, Joa.
Bb

Selskabet har fået adskillige
nye medlemmer i den forløbne sæson. Deriblandt:
Fotografiska Museet i StockhoLm.
Samtidig har de fremsendt en
komplet s€m1ing af deres tidsskriflt fra L977.

du til Wi en?
Her er åbnet et privat museum af
Hr. Viktor Kabelka. Museet er fint
opbygget r og mange sjældne småting
har fundet vej hertil, Det er indrettet i et garrmeLt hus, hvori L\,iens første konditori lå.
Adresse: Domgasse 6, 5 minutter fra
Stephansdomen. Aftale i forvej en.

Desuden har vi fået et medLem i
Sverige. Hr. Bengt Holmert fra

D. F.

Visby. Kendt foto-sanrler og
ler.
Kommer

du til

hand

S. Bånd og Dia-arkiv.
Gør brug af det. Inviter nogle venner og g1æd dem med en oplevelse.
Rubrik-annoncer i "0bjektiv"
tis. Benyt dig af dette.

er gra-

RETTELSE:

London?

i Harrour.
I l9Bo indrettede Kodak et rnuseum i den ældsLe del af Kodaks
første fabrik i England, bygget
1891 i byen Harro\u.
Museet består af 4 afdelinger:
1. Et viktoriansk fotoatelier.
2. Kino-kameraets historie.
3. Fotografiapparatets historie.
4. Skiftende billedudstillinger.
Museet har åbent: Mand-Fred.
9.3o-16.3o. Lørd. og Sønd. l4.oo
l-8. oo. Gratis adgang.
S-bane: Metropolitan line til
Harro\u-on-the-hi11, derf ra 1o
minutters gang.
Kodak-museum

l(ommer

Kurt Petersens Adresse er:

Lundebjerggårdsvej 46.3.
27 4o Skovlunde.

HAR DU GLEIVlT AT BETALT DIT KONTINGTNT ??????
JA, SA SLIPPER DU MED BESVÆRET AT
LÆSE OBJEKTIV.

FøIgende bøger er udgivet af Sigvart tnJerner: Dyrehaven og Jægersborg hegn L9L9. Arlige billedværker
1927 -L94o. Samlet i hovedværket:

Danmark bind I-2. L94o. Borg og slot
samt Danske kirker . 1946. Dyrehaven.
1948. Danske skove og træer. L949 .
Danmark vort dejlige land. 1954ro9så i engelsk udgave.
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Generalforsamling
årsberetning.

Nyt kamerafund. "NICAtt
Af Jens Hammeken og F1
Berendt.

K-Z apparatets hist.orie
Af H.V. UndeLl.
Gummitryk kort og brugbar
vejledning i kunsten.
Af 0rloff-Jørgensen.
tfLerårets !!ser;
På kamerajagt i Moskva. 0bjektivs
udsendte medarbejder beretter.
Af Arne Jøtgensen. 0dense.
Fundet, af 4o st,k. rUnde glaspla-

der, frembragt med Carl P. Stirns
berømLe runde Geheim-kamera fra
1885. Skildrer livet på en dansk
herregård for loo år siden.
Af Flemming Berendt.

€od

o
fremsendes September
Bagsiden af Cabinet-foto
Buenos-Aires I875.
Preus Fotomuseum.

Pige fra Falster.

Foto: Brevete.
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