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Næste nummer

Nyt fra bestyrelsen
I dette efterår ser to arrangementer for første gang dagens 1y=
Det første, som afholdes den 24. September i Østerbro medborgerhus
er en auktion og bYtLemarked'
Nyt orr at der er tale om en Lørdag eftermiddag, og at arrangementet holdes adski-1t f ra anden f oreningsvirksomhed.
Vor intention err at der fremover afholdes (mindst) tre auktioner
og byttemarkeder om året.
dels i December i forbindelse med iule-nlødeL,
De to ligger fast
og dels i Maj sammen med Generalforsamlingen og LandsmødeL.
0q nu dett.e tredie, som med f ører, at der nu vil blive af holdt auktion og byttemarked, regelmæssigt hver fjerde måned'
Den arrden nyhred er ekskursj-onen til Store Heddinge og Nykøbing F.
Datoen er den B. 0ktober 1983, På en LØRDAG.
Det bi-iver spændende orTr mindst 3o medlemrner med evt. påtØrende
også finder ideen god0nr prØveballonen forbliver svævende e11er bliver skudt ned.
Forbliver den svævende, kunne der jo tænkes, mange andre udflugtsmå1 fremover, både i og omkring København og i Jylland.
Ve1 mødt ti1 sæsonen J"983-Bll

-tm.

Kære f otograf ica-interesserede.

Tak for genvalg.
dækker ieq det
Som redaktør af "0bjektiv" er mine kvaler evige
behov for informationer der måtte være?
Det er kun jer, kære læsere, der kan give mig svaret. TØv derfor ikke med at give mig gode råd, frem på vejen. De kommende numre af "0bjektiv,,, vi1 indeholde tekniske oversigLer og data på de
mest yndede samler-områder Kodak, Agfa, Prakticat o's'V'
Det førsLe Tema-nummer vil blive færdigL i I9B4r o9 omhandle:
Luftfotograferingens spændende hisLorie. Fra " IKAR0S'' til "SPUTNIK"

Jeg er sikker på, at nogle af vore medlemmer sidder inde med meget
spændende og interessante oplysninger om gammel foLohistorisk viden
fællesskab skabe noIøv ikke med at kontakte mig, måske kan
get "nyt" på et e11er andet område.
De mindst.e detail jer kan være den "BRIK, der bygger en helhed.
F-.8.
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LANDSM ØDE

GENERALFORSAMLING

28-29 MAJ 1983

Generalforsamling og landsmøde blev i år afholdt i København.
Medborgerhuset på østerbro, med dets meget fine 1oka1er, var derfor valgt som stedet, hvor det skulle foregå.
Husets største 1oka1e var book6t ind til lejligheden. Her var
højt til loftet og vidt til væggene, så de cirka 1+o deltagene føI'
te sig på ingen måde klemt.
Klokken 12.oo, begyrrdte de f ørste rnedlemmer, at. indf inde si9 t
og hurtiqL blev det klart, at nievauet af 'fj-senkram" var'betydeligt
becire i år. Præcis Kl-. f J. oo klappede f ormanden i hænderne og a1le
havde at holde tyst.
Der blev budt velkommen og dagens program blev gennemgået men
da alle kun havde eet for Øje, nemlig, at dørene skul1e blive åbnet ind ti1 herlighederne, var A.T.M. indlæg ganske kort.
Døren blev åbnet og et sus gik igennern forsamlingen da a1le
herlighederne var til skue på borde rundt yderst i det store lokale. Det var tæt på ALADDINS hu1e, at se a1le disse vidunderlige
fotografiske climser og mekaniske åbenbaringer. Nogle enkelte 1æk*
kerbidskner skal nævnes: l- Rolleicord, Kr. 350.oor mange fine gamle udtrækskameraer fra Kr. loo.oo og opefter. En fin samling ældre fotobøger, til yders rimelige priser, et stort og flot loppemarked, det størsLe i Danmark, der blev købtrsolgt og byt'tet i
over 2 timer.
Kl-. I5.3a, var tidspunktet inde for start på den B generalforsamling. Præsidenten konstaterede, at den vat lovligt indvarslet,
hvorefter Jens Hammeken blev valgt som dirigent.. Det har han jo
ptØvet føt.
Han
A. T. M. aflagde beretning om det forløbne års aktiviteter.
kunne meddele de tilstedeværende, åt selskabet havde fået mange
nye medLemmer i 1983, deriblandt Det Kg1. B j-blioteks billedsaml-ing '
detDet Nordjyske Landsbibliotek, samt et par andre institutioner,

4

te indebærer b1.a. yderl.igere aktivitetsmuligheder.
Selskabets ekskursion til Berlin blev beskrevet og her fremqik det, at denne ubetinget havde været en stor succes. Bestyrelsen havde dog besluttet ikke at arrangerer udenlandsrejse i 1984,
men derimod finde nogle udflugtsmå1 her i Danmark, man har tænkt
sig nogle Lørdagsture nærmere oplysninger om dette vil blive fremsendt efter sommerferion.. Herefter takkede præsidenten de mange
annoncØrers uvurdelige støtte til "0bjektj-v".
Den kommende udstilling
i Hadsund af Marthinus Petersens fotografier blev omtalt, en udstilling som forhåbentlig vil lokke nye
oplysrringer frem vedrØTende M.P. F-lemming Berendt og Frue, blev
varmt rost for deres indsats på dette område.
Andreas Trier Mørch sluttede med, at opfordre de tilstedeværrende om gode ide6r til kommende arrangemenLer. Desværre kneb det
med respons. Konklusionerr af årets beretning var, at den førte og
fastlagte linie indenfor selskabet havde været den rigtige
og at
selskabet var i støt vækst.
Præsidenten afsluttede sit indlæg med gode ønsker for den konrmende
SæSON.

Dansk Fotohistorisk

Selskabs kasserer Niels Resdahl Jensen,
fik nu ordet, og aflagde sin økonomiske rapport orr seLskabets ti1stand.
Det omdelte regnskab blev gennemgået, punkt for punkt. blev det
forklaret hvad de enkelte tal stocl for. Likviditeten var god, med
eL kasse0verskud på Kr. 5.ooo.
Trykni-nEen af "0bjektiv", som er en ret stor udgiftr er overgået til et nyt trykkeri, så1edes at omkostningerne er gået ned,
og kvaliteten op. Det må siges at være den rigtige vej.
Da kassereren synes, at kunne gØre rede for sine gerninger,
var regnskabet hermed godkendt.
Da der ikke var indsendt ændringsf orslag f r,a nogeL medlem,
gik man direkte over til afstemning om et, forslag fra bestyreJ-sen,
der gik ud på at udviCe denne med 2 medl-emmer. Baggrunden er den,
at de farøgede aktiviteter,
samt det store arbejde med auktionerne er meget tidskrævende. Forslaget blev debatteret, hvorefter
det blev godkendt. Den siddende bestyrelse, som havde indvilget
i at fortsæt,te sit arbejde, kom nu til afstemni-ng.
De 35 t,ilstedeværende medlemmer, samt I2 indsendte brevstemmer
stemte F0R den siddende best.yreJ.se, og dermed var den GtNVALGT.
BestyreLsen modtog salens klapsalver.
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Regnemaskine, kuglePen og pengekassekort, sagt kasserer Niels Resdahl ser
tilfreds ud.

Fru Berendt ved at få sin middagsbillet udfærdiget af 01e
Sche1de,
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Heldigvis havde den 'tVISE't bestyrelse valgt restaurant frR0MArr
i nærheden til stedet hvor den store middag skul1e indtages.
Det vist,e sig da man kom udenf or , at et regnvei r r som kun kan opleves i Italien hang over byen. Her savnedes ingen fontæner.
Middagen der var berammet til K1. 18. oo kom noget sneglende
frem på bordene. Man kunne vel nok have Ønsket sig en noget mere
f est,lig middag, og prisen taget i betragtning var her ti1 Max. J
kokke-huer.
Stemningen kom dog hurtigt op under det hyggelige samvær. Under middagen fremsagde f lemming Anhol-m en "F0T0-M0N0L0G" r der 1ige på pletten viste de trængsl-er man kommer ud for som foto-samler
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Kristensen, S. Løvstad og K. Petersen
selskab med ttredaktør-fruenrr .
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"Eks-Præsident" Torbe'n Lind, tilbyder
fra litteraturafdelingen.

sager

8

Da den gengives her i bladet, bør den qlenopfriskes, nred familit
som ærede tilhØrere.
Efter endt må1tid, måtte vi igen b"give os ud i det regnfuJ.de
vejr. men a1le nåede tørskoede frem til det næste punkt på program.
met, den store aukLion.
Auktionen, som blev ledet af tidligere års stormester i faget,
Flemming Anholm, der gik planmæssigt f ra nummmer til nummer, ibl-andet de sædvanlige vittige kommentarer.
Gode ting, gode priser, god irrdt.ægt for selskabet, man sluttede omkring klokken 22.3o men da havde man også rundet de 9.ooo

kroner

fint

klar.et.

Nu havde ef t.erhånden matheden indsneget sig hos cie f,1este, og
næste dag havde jo også sit arrangement.
Man sov godt den nat.
Søndag morgen K1.9.oo, begyndte man langsomt, at samles i Det Danske Filmmuseums bibliotek" Det.te er rØvriqt verdens mest omfattende.
K1. 1o.oo, blev vi budt velkommen af Asbjørn Skytte, der kort fortalte om museets opbygning og hvordan det fungerede i det daglige.

beklagede, ikke at kunne fremvise apparatsamlirrgenr men da
"små dyr" havde gr)avet sig ind i træværket,, var man blevet, nødsaget til at lukke for en tid under resLaureringen.
Asbjørn Skytte og "vor mandt' Kurt Petersen havde i skøn forening byqget et program op til lejligheden.
Det begyndte med en række små balletfilm optaget af ELFTLT i
årene 19o3-19o7. Man havde indkopieret eet ekstra billede, for derved at få en norrnal filmhastiqhed. Desuden l'ravde man 1agt, lyd på,
fine sager fra en svunden tid.
Dernæst blev vist en film ved navn "Ned med våbnene" - hvor
Carl TH Dreyer havde været instrukLør. Filmen var' selv føIgelig
anti-krigs, og man kan i dag undre sig over at en sådan film har
kunnet vises i tiden omkring den første verdenskrig. I en tici hvor
national begejstring ingen grænser kendte. Temaet i filmen er evigqyldiqt, dårskaben overgår klogskaben og fornuften.
Resultat
KRIG.
Man spØrger? hvorlænge skal det fortsætte.
Til sidst havde man valgt noget for lattermusklerne. En hel
ustyrliE komisk farce
man overgav sig i 2o minutter, noget mere
opfindsomt og "l-atterligt"
har jeg aldrig set.
Punktum for et storartet landsmøde og generalforsamling, der
tjener de arrangerende til ros.
På gensyn næste år i HERNING.
F.B
Man

Ærede Venner,

Bestyrflse

med mer!

vi sidder saml-et ved Bordet
griber jeg Chancen, som I vel- sert
kort sagL, jeg tillader mig at ta' Ordet.
pludselig faldt det mig ind'
Sagen otr
et Led i en Kæde,
bare
at vi er
Spind
verdensomspændende
Del af et
Glæde.
en
bereder
samle
at
hvem det
nu da

Mange 51ags Samlere, store og smaa t
finder man hvorhen man Øjnene vender,
alting hvad nævnes kan samles der Påår
Skidt og Kanel, - der er altid en Kender.

Tænk, der er nogle der samler paa Flaskert
tomme minsandt.en det lyder da skørt.
En Fetishist sØger Dametasker I
(jeg ved det nu ikke' men det har ieg hørt)
saadan en Samler er sku da gal

eller i hvert Fald en slem 0rrgenal.
0g efter Frimærker er man paa Lur,
seLv de ugyldige, st,emplet tillige
hvilket vil sige, de slet ikke dur,'
hvis man vil sende et brev ti1 sin Pige.

0g nogle samler Tændstikæsker uden Stikker i
de kan vist faas til Købs, men faas dog mest' ved Tiggeri.
De rige samler Nutidskunst, selv om de ikke ved
med Sikkerhed hvad der skal være opad el-l-er ned.
De værste af dem al1e, vi1 jeg sige r er dog dem
( ja, nu skal det. skam frem)
som fylder deres Hjem
med Kameraer og deslige Kram i 0verflod
saa Husel ligner mest af alt en Marskandiserbod.
F. Ex Kodak Autographic samler nogen Påå r
kan man nu det forstaa?
for Film kan man ej faa.
0g Leica I ja, saa løber manges Tænder vist i Vand,
og nemt. det sæ1ges kan
trods miserabel- Stand.
[n ukendt Dippedut hvorpaa Forklaring ej kan gi's
erhverves t.i1 en Pris
som var man Simon Spies.
Forkl-aringen er simpel: den er stemplet for og bag
med Navnet Letz, - og saa er det en helIig Sag
Saa er der Klap og Box af Blik og Træ og Bakelitt
det mesLe er noget Skidt,
som Regel tem'lig slidt
med

Huller fyldt

at
til

dem

med

Kit.

Det har jeg set saa tit.
N"j, dette Samleri maa vi nu haf en Ende Paår
saa I vil nok forstaa
Tak

vi

sende

maa

der har visl Vej t.il bedre Kamera-Mili

her tænker jeg naturligvis paa Helsingør.
I Helsinqør der har de haft den rigtige Id6,
nu kan enhver

vist

se

Øt

t

,

r

at saadan bør det ske:

dengang de havde samlet mere end de kunde hal
saa brændte de da bare Gøjemøget a'.
0m Fotosamleri har jeg sagt mange grimme Ord,
men det er glemt., jeg tror,
som Sne der faldt i Fjor,
h^_

:'.;^^-^,, ,

versificerede tale
snart starter vi den sLørste af Auktionerne. D"^n.Flemming
Anhol-m'
saa skal vi se om I gaar til Makrone;;;:'""'af
1

t

Dansk Fotohistorisk Selskab

Fortetnel,se over de af loedLeoloerne udbudte
fotograflka ved auktionen den 28.naJ 198].
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B
Arette IB,Ennit 2rS,Prontor SVS.Lange tider lræn6er.
Rollei L5nm kaoera.Uorlsinal udløserkriaD
KZ Scal,are nr.Io9. 8mm fremvlser
1ln
Dlverse Agfa.5 forskeIllge,pæne aen defekta.
-]o02
Stativ ned kuglehoved ot ]æderetul.
B6o
Radionar 1r5-5oøø tll Akarelle+roelle@rl-nge og nodlysbl.
B6Kassetter t11 Robot,]stk.
ql. Retinette I B (type ot|) 1959.!ukker svlgter lj.dt.
A
150
62. Retlna RefIex (type o25) 1956.Optræk/lukker svi8ter.
B
400
1. ObJektiv:Reti.na Heli.gon C 4/8onm teleforsats. A
Icalloyd (Ics I92o) 9x12 p1ade,/ruLlefilo.Zeiss-Icar 6,1
200
B
'00
9!.
o). l,ysmaJ,ere ) Slk.
56. Agfa Isolette II,5x5cn.
87. ObJektiv,/nedlenslnforoatloner mm. frs DFS's start t11 idag
68. Norsk fotohlstorlsk
Journal.,fra nr.I/l-976 (1o hæfter)
59. S.Cohen katalog,1912(optryr).UdårbeJdet af Norkå-hansen
70. BJørn Ochsner: Fotografier af H.C.Andersen.
71. Biian Coe: George Eastnan-antl the.Early Photographers 1977 A
72. The Perfecscoperstereobetragter.i{åndtag nang}er.
B
75. Volgtlander BriLIlant
.b
74. 5x9 kIap.Briti.sh ltade.
7r. Volgtlånder Bessa med Volgtar 6,)
B
76. 3ox Tengor
b
77. Keystone 8on.l{odeI B8..
I
D
?8. Voigtlånder Bessa 6xg.Volgtar ?r?
19. Kod,ak No.Z Brownie I2o.
B
80. Koclak No.2A Srownle 116
b
8I. V1sltb1lleder ca.4o stk.
82. C.P.Goerz Anschiitz llxl8cn.ObjektLv nangler.Lukkerstof
er utætrellers ok.Meil 5 kassetter og tornyster.
B/c
8t. Atfa Optira I (for den fi.ngernerone)
D.
84. Kodak No.2 C Foldine.Uden sriffel.
B

?t

?

l3o

Ito

vol.gtlander Vlto II Color Skopar Jr!

L;t

29o

99

VoigtJ.Ånder Vitoret Lanthar 2r8
Balde Baldessa LFrCo).or Isconår 2,8,lysoå}er

Po,

Lb-

B

B
n
B

K

-lo

o

H

16. Diverse b1ltz (11 stk.)
47. Flexora toøjet 6x5rennar 115,med taske.LanEe tider hænger.
46. Ikoflex toøJet 5x5,tessar J,5,med taske.
49. Votar Fler toøjet 5x5,bl.8.ldo!0ent-l-ukker.
RoIIelcorCr5x6,ned Triotar 1,5 og,
?+.
52.
5t.
,4.
55.
55.
57.
5e.
29.
60.

c|

Mln.

A
tasco ?x20 klkkert ned 1I0 kaloera 06 taske
5oo
A/B L5o
Contessarlessar 2r8-50rprontorlukker roed taske
A/n 2oo
Agfa Flexil.etle 24x)5 Ded taske
A/B 100
ngfa Super Sllette !K,kob1et lys-og afst.roÅler
Nlzo looo (126).naneler taskefront
C
100
Volgtlåncler vltessa 5ooS,kob).et lysoåler og taske
A/B
10O
llinolta ]iI-liÅTIc F 2r7-)8ron
400
2stk.Edixa-hefLex-.ts og liatreflex,,tenon-1 ,9/5o,Xenar 2t8/ 5o C
glasp}.
pa
E
4O0
tx12
Erneoann Saecular Boxknnera tll 1.2 opt.
i org.karton
A
25O
Polaroid 9oo Bcd crink Llaht 25o blitz'ubrugt
A
I
orS.karton
Junlorrubrugt
Slx
2o
Kodak
Ica 9xI2 klap.Helios l)cn b1 I
.B
Ica 9x12 klap.Icar 1J,5cn b] 6',
I
Lconar !xI2 p).ade'I/25-L/Ioos' (sJælden,
plade.Aplanat
6'8
bI
IJ,5
D
Ernenann 9x12
D
Agfa !xI2 platte.uobb.Anastltnat IJ,5 bI 4'5
B
Ubekendt 4,5x6 plaae.Anastignat 7,5cn b15,5
Zeiss Lkon 5x9 ruLlefiLn.Tessar l2co 4'5.Med afstandsnalet
B
ZeLss Ikon uerral. 619.Anastj.grlat 10,5cn 6r)rsportssøEer
B
Kodak vest Pocket 4x6,5. 1912.
550
c
Ansco tlcno ISx24rClneroat 5r5cø 6rlrmed tsske.192?.
c
&urre! Express 6x!raplanat l5omn bf Io
,00
c
volttlander 6x6,?r5cn b1?r? oed taske.19l5.
D
Foth lerby Jr4 cø.5co bl J,5rlukker clefekt.l95l.
A
450
Contafl.ex 24x16. tessar 45on 2r8. L954.
2ro
Xodak no.4 189? (lldt æIdrej 4x5lpneumatlsk Lukker.= bagstk. D
A
Nåo-fot
C
500
Hasselblad stereoscop kamerarca.llJ.o.
C
Agfa Bt-J.Iy Clark. Jgestar b1.8'8' c4.1928.
B.
Aafa k1aD.JPestar bL. 8.8
!
Ica Sirene 9x12.Anast15roat 1o,lcnrbl.6rB
A
Iloca 24xJ5 Rapid Steinh€il Cassar 2,8 45uø roetl taske
B
Franka Solicta 6x9,matle in U.S.Zone 45-47
B
VolgtIånder Vito II,skoPar J,5 5ororurlukker let defekt.
Goeiz nlade gxl2.dasor 6.8 llco.
Certo placte gxl2,dobb.anastj'8nat 5,4-fJr5cn.
^
X
vla
lbso plade 9xf2,Xenar 1,5-L3,5cø.
890
Ernenann 9xf2raplanat 6.5.SøEet nang).er.
tiI
RolIeifl,ex
A
CsrI Zeiss,Planar 1,4-5onn
(B) 1oO
Kcdak Frenkalderkasse- = Iåq.
A/B
Recal1 S).1ile' Eini-diafre@viser
A
IO0
Stereo Sunrforsats og betragter for 24x36
B
Volgtlånder Vlto BL,taske og 2 nærlinser+gulfilter
Pana-Vue Bi-Lens dlabetra8ter

1,-a3Å-e
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ARrts ( næst )
RANDBØLDAL

STØRSTE LOPPEMARKED.

KR0. Den 7 . Maj 1983.

1B medlemmer havde fundet vej til

Randbøldal kro, trods der
var annonceret Randbø1 kro Men de har K0MPAS i Jyl-

fejlagtiqt
land. . . . .
Man havde fundet vej helt, fra Hjørri.ng i nord til Sønderborg
i sydr for her i det, jyske, at lave et rigtigt TRÆF.
Klokken 1o.oo Lørdag formiddag åbnede Jan Klingsgaard dette første møde i midtvesten ved at byde forsamlingen velkommen.
Herefter blev ordet givet ti1 vor forhenværende medredaktør,
Herning.
Per Ask Nielsen, fra midt-vesLen o nærmere lokalitet,
(næste gang bliver der HILT mørkt)
Nu blev der vist lysbilleder
som på mange måder var en oplevel-se.
f ra selskabets Berlin-tur
Præsidentens helt specielle solo-opleveLse i Øst-Berlin har
han næppe kunnet vise på K0DAK-film. Desuden viste P.A.N. en serie
billeder fra den store udstilling "Kameraets Kavalkade" på Danmarks Tekniske Museum i HelsingØr. Alt dette var suppleret af be1ærende komentarer. Det skal han have en ST0R tak f,or.
Nu var tiden inde ti1 lidt jysk kylling efterfulgt, af sveskeda det var overstået og man havde strakt ben, blev døren'
trifli
åbnet f or al-1e Liders køb, sa1g, bytte og loppemarked, næppe set
magen øst for Valby bakke. Standarden var godr o9 alle fik på en
ell-er anden måde g1æde af ff markedBt", der ho1dt, ud i næsten 2 I/2
tinre, jysk tid.
Til sidst blev der serveret varm kaffe, varm lækker kringfe,
a..l-a. kromutter, a1t i alt et arrangement de indvol-verede godt
Lør gentage til efteråret.
Hvem ved, måske kunne rrogle Københavnere f inde ve j Vest-over
ved brug af geodætisk kort, da skal de vide, at der, i det jyske
gØr man en god HANDEL
HANDEL.
.

.H
De fine "Loppe-varer" bliver

diskuteret.

Jan Klingsgaard vurderer et, kamera.

11
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MØDIARRANGEMENTERNE DEN FØRSTI HALVDEL

AF 1983

Januar mødet:

---mmmitryl-, hvem laver sådan noget i dag? nej vel, ieg kender heller ikke
nogen. D. v. s. nu kender alle vi der var til mødet den aften, een der laver gummitryk. Han er måske oven i købet en af de bedste.
Hr. 01off-Jørgensen, hvis kunst,neriske talent t gØt hans billeder meget sPæn
dende at se på. Forelæsrringen var udrørlig og eft,er dette kan enhver lave sine
egne gummitryk eller kan de? blad længere frem i "0biektiv" og du har hele
recepten. Fine billeder firr teknik, bare se at komme i gang.
Dia-serie med 0.J. billeder kan lånes.
Februar mødet:

Finn Løkkegaard holdt denne aften et foredrag om sin film "Hverdagen under
besættel-sen". Filmen blev visL og rnan kommer til at tænke på at man pludselig
har fundet ud af at besættelsen var andet, end helt,egerninger på cen ene eller
anden måde. Nej , besættelsen var i særdeleshed 355 dage gange 5 år og hvad
det br;tød af mangler, trængsler og andre unØJagtigheder, fik man e:t levende ino
tryk af i dennt: fremraEende film. At det allerede er "Fotohistorierrei næsten
ikke til at fatte. Men hvlm kender i cJag en SPARE-0V\, en GENGASBII-' L.A.B. i.nd
for de lidt ældrt:, godt at qenopfriske r 09 for de unge , rtoget
samling o. s. v.
ai tænke over. Finn Løl".kegaard var en god fortæller oS mange stillede reLevarrte spørgsmål , der promte bl-ev besvareL.
Gå selv, at se fj.lmen hvis den kommer op i din nærhed.
Mar'ts mødet:

Forfatteren Ingolf Boisen måtte desværre rnelde afbud, på grund af en rejse
til udlandet. Her måtte vi improviserer med en serie Dia fra Preus Fotomuseum
i Norge. Desværre er serien ikke færdig, den mangler at blive tekstet.
De smukke apparat,er måtte nydes som de kunne ses. Det gik.

April

#

mødet:

Igen måtte vi sige "Aprilsnarf' Pressefot.ograferne svigtede i sidste øieblik. Dem må vi nok opgive.
Men takket være Hr.Ole Scheldes indsats lykkedes det at. få Hr. Kaj Pindal
til at komme og tal-e om animerede film, også kaldet tegnefilm. Kai Prndal fort,alte levende om hans arbejde i Canada og om det koLosale tegnearbejde der ligger bag sådanne film. J vidunderlige tegnefilm blev derefter vist som eksempler
på han gerninger derovre.
Man fik det indtryk at det for ham personligt var en "Leg" mere end surt arbejde.

F.B.

L4

Hr. Kaj Pindal var meget begejstret
for det dejlige panoramabi-11ede af
Nyhavn. Fremsti 11et af Niels Resdahl
,rf

MØDERÆKKEN f-OR

ANDIT HALVAR I983

Torsd"g den 15. September 19BJ
''FOTOGRAFIET 5OM BILLEDE OG HISTORISK KILDIMATERIALE'"

0mkring dette tema vil Hr. G.0. Svane tale om den anciente fotografi.
Her hans egne ord:
Jeg kunne således tænke mig at berøre følgende emner:

Billedets "fysik", (i.e. geometriske natur) dets fysiologiske frembringelse
og fysiologiske latens, (i.e. "HukommeIsen" og dennes "Fidelitet"I "Kunstfotografiet", d.v.s. den professionelles eksponerede plade med dens mulige
"FAKES"T vers. amaLØrfotografiets ofte teknisk meget vanskelige negativer:
men kulturhistorisk, naturvidenskabeligt og kommunikationshistoriske usminkede, nØjagtige gengivelse af det fortidige øjeblik, hvorefter jeg kunne
tænke mig at afrunde med at fortæ1le noget om arbejdet med at restaurere
og kopiere de gamle plader og fotos m.v.

Torsdag den

2o

0ktober I?BJ

en Leica model- 1, har arkitekt Asger Rasmussen i årene 193I1915 fulgt bygningen af Lillebæltsbroen.
Bo dia vi1 blive vist med kommentarer af Asger Rasmussen via bånd.
Desuden vil der blive vist en serie sjældne gamle billeder fra Japan i årene 1B7o-1BBo.
Ved Vagn t^Jiberg Sørensen.
Med

Skul1e andre medlemmer være i besiddelse af gamle dias er man meget velkommen til at Lage disse med denne afLen.
rådighed.
B ,5x8,5 , 6x6, samt ?4x36 diaproj ektorer til

Torsdag den

17

November 1983.

Carl Kve11and, vil fortæ11e os om
da vi 1ænge har Ønsket os en person der kunne fortælle''MEKA'NEKrf
om dette område, kan vi nok
forvente en liv1iq aften.
Det er tilladt
at medtage specielle "problem-bØrn".
Torsdag den .l-5. December

1983

JULEMØDET.

Det startes med a1le tiders auktion
samme procedurer som sidste
år
husk mærkn ingen af varerne skal være i orden.
Herefter vises "JULE-FILMEN't som nissen f'0Lf, har fundet frem.
0g tit slut
j ulebordet. Med e1ler uden sang. varm grøg og julebag
Måske "GfRDAS " julekager vil være på bordet?
Det medlem som er i besiddelse af nogle
gamle fotogra fier fra "DRESDINil før
den anden verdensk rig. Bedes kontakt,e

Flemming Berendt. Tak.

Lørdag den 24. September 19BT.
Østerbros Medborgerhus.
Arhusgade Ioj.

q'X

'

huKl

loN

LKEf

K1.

K1.

12 . ao

De medlemmer der måtte have auktionsvarer eLler
stiller
op til loppemarked, møder op.

13 . oo

Præcis åbnes døren til auktionsLokalet for alle
andre for eftersy n, bytning og handlen, samt
al-mindeligt samvær. Kiosken har åben.

l-5. oo

Auktionen begynder, hvor den rutinerede og (hårdL)
ptØvede Flemming Anhol_m svinger hammeren,
Auktionen er beregnet tir aL srutte Kr.. r7. oo.
Medl-emmerne

bedes være behjærpelig med oprydningen
Lokalerne skal være ryddet KL. l_8. oo.
VelkOmmen til

denne første
føn.rf o LØRDAGS-AUKTI0N.
løpnAnc n |lr./Trnrl
denne

16

amlere I

agtur

Den 8 Oktober 1983.
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-

FOTOGRAFICA.
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o

0845 vr I'4ØDES pÅ røSTNHAVNS

HovEDBArureÅno, UNDER URET

I AFGANGSHALLEN,

IO.OO EFTER EN SMUK BUSTUR NED GENNEM S\DSJÆ.LAND, ANKOIVIVIER VI TIL
HEDDINGE. HER SKAL
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SE ØRSTED BAGGERS LILLE UDSØGTE $[IVI1-1116 BL,A.
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BENI.

IN

Af Flemming Anholm.
0g Flemming Berendt.
Vor Ekskursion til Berl_in , Øen i
Det røde Hav, brev en baade interessant og morsom opleveLse for de IZ Deltagere.

Afrejsen fandt sted fra Københavns Hovedbanegaard om
Aftenen den 28. April, hvor vi mødtes med 01e schelde,
der havde medbragt de fornødne Jernbanebilletter 09_
r
saa kaldet Rejsehjemme.L.
undervejs, i Næstved, sluttede de jyske Deltagere sig
til os r og saa rul]ede vi videre sydpaa, dog med et
uautoriseret Ophold omkring Borup, hvor der blev truk_
ket i Nødbremsen af en medrejsende, der havde observe_
ret en blind Passager paa Bufferne mellem to vogne.
sidstnævnte, der vist var noget paavirket af stærke
drikke, blev afhentet af politiet, og det foraarsagede naturLigvis en vis Forsinkelse.
vor ankomst til Færgen, der skulde f øre os fra Gedser til lnlarnemtinde,
skete derfor ud paa de smaa timer, men heldigvis var Restauranten stadig i fuld
svingr saa manr alt efter Lyst og Temperament kunde sikre sig en solid
tidlig

eller en dito sen Middagsmad eller maaske bare en Drink eller to.
under sejlturen maatte vi alle staa i Kø for at købe et visum
til 5.- DM,
der gav os Tilladelse til at passere DDR paa Vejen til Vestberlin.
Morgenmad

Selskabet

i Berlin.

18

fortsatte gennem det flade,
ensformiEe nordtyske Landskab, der dog udmærkede sig ved at være grønt, al-1e
Gevækster syntes at være en Maaned længere fremme end i gamle Danmark.
Saa landede

vi i

l,r/arnemtjnde, og Togrejsen

Vor Mitropa-tr/aggon, skulde efter planen have ført, os helt, frem til Vestberlin,
men paa grund af diverse Forsinkelser undervejs maatte vi i Østberlin skifte
til S-Banen, hvilket medførte en yderligere nøje kontrol af vor Identitet.
Vor Ven Gregersen fra Lyngby maatte endda afføre sig sin Kasket for at det
kunde fastslaas, at han ikke var mere haarfager end hans Pasbillede viste.

til Berlin-Zoo Stat,ionen hyrede vi et Anlal Taxier (cte er
billige i Berlin) og kørte til Sylter Hof i Kurftirstenstrasse, et Hotel af
høj Kvalitet, som det kan anbefales fremtidige Berlinrejsende at benytte.
Ved Ankomsten

i Berlin var Deltagerne frit st.i1let med Hensyn til, hvilke
af de planlagte Arrangementer de vilde deltage i, og en slor By som Berlin
byder paa saa mange spændende 0plevelser, at det faldt helt naturligt, at
nogle af Gruppen valgte deres egne Favoritter blandt Byens Muligheder,
blandt andet den højinteressanLe Udstilling i den gamle Rigsdagsbygning, genopbygget efter den omfattende Brand i 1933, der af Hit.ler blev tilskrevet
Kommunislerne. Udst.illingen, der skildrer Tysklands Historie fra Napoleonstiden op til vore Dage, lægger sær1ig Vægt paa den parlamentariske Udvikling,
der i en lang Periode var knyttet netop til denne Bygning, som Tyskerne haaber engang skal afløse den provisoriske Forsamling i Bonn.
Andre Seværdigheder, som tiltrak Medlemmer af vort Rejsehold, var Charlottenburg i Byens Udkant, et Pragtslot, der efter at være bonrbet sønder og
sammen er blevet genopbygget og nu fremstaar i sin gamle Glans, udvendig
Under opholdet

saavel som indvendig.

er ogsaa Stormagasinet KaDelnle, maaske det elegantesle i Europa. Med utrolige Mængder af Luksusvarer, udstillet baade med smag og 0pfind-

Værd

at

besøge

somhed.

Midt paa Kurfrirstendamm ligger Ruinen af Kaiser tnJilhelm Kirken som et momento om Krigens Ødelæggelser. Som et Anneks til denne er bygget en ny Kirke
i moderne Stil, der skal erstatte det tabte. Kirkens kæmperum henligger i et
mystisk Halvmørke, da det eneste Lys der trænger ind kommer gennem ca. et
Tusinde mørkeblaa og grØnne Ruder, der paa tre Sider omgiver den Besøgende.
Det planlagte Program omfattede som første Punkt et Besøg i Østberlin Fredag
den 29. Apri1. (Beskrevet kort af Flemming Berendt).

#.i

set
"Berlin-muren"Itopgavert

:ii.:.iiii:

fra

.'ii.

i.lt

vest. En
for
.
Niels Resdahl med sit pa- ,
norama-kamera?
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ir,...
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Dagbog. Den

29

April 19Bj

på trods af Ol-e Sche-Zdes ihærdige korrepondance og tel-efonopkal-d med Øst -Be rTin , Tgkkedes det ikke at bl-ive of f iciel-t modf anaf ; n.D.R. - 1. Maj, stod f or dQren, Og det forstod vi vaT
en helTig dato.
på
Vort fQrste nål i Øst-BerLin var Zeiss hovedforretning
det umiddeLbare indtrgk var at forretningen
Al-exander Pl-atz
var
und.er afvikling t men nej, det var sandeTig dagligddg, tå varer
umuTige priser og en Tigeqgfdiqhed overfor aLt oq a77e, man fQl-er " sg stemet tt .
i udkanten af Ber 7in ,
Herf ra tog vi ud til- Photo-Antiquariat
der var det noget bedte , men man nå desvæTre konstaterer at " sr7stemett' averhovedet ikke rummer pTads for vor "interesse".
tfaTåia,,ic vaT det begrænset tid vi havde afsat til dette besQg i
riu4vL

j

v L9

"Daradis".
r,,W

Fr.!r/. Rtittinger, har lige fået overrakt et
af Niels Resdahl-s vidt.favnende panoramabil-

leder. 0le Schelde et "stadt-hoLderrr.

Aftenen havde vi i Sylter Hof besøg af Fr.lnl. Riittinger, Leica-Hist.oriker og en af de bedste Kendere af dette berømte Kamera-System.
Han gennemgik for os en væsentlig Del af Leicaens Udvikling, sorn han illustrerede med fine Lysbilleder. Foredraget var ret saa t,ekniskr 09 man skulde nok
helst være en god Leica-Kender for at, faa det rett,e Udbytte af de mange Detaljer, som vor Gæsteforelæser præsenterede os for.
Onr

Lørdag Formiddag bød ikke paa noget i Forvejen fastlagt Programr og Selskabet begav sig derfor paa egen Haand i smaa grupper rundt i Byen, hvor nogle tog til Loppemarked, nogle besøgte Forhandl"ere af brugte Kameraer medens
andre for nogle Timers Tid opsøgt.e andre af Byens ovennævnte Seværdigheder.

Til Livets Opret,hol-delse kræves jo ogsaa lidt fast Føder og vort Rejsearrangement indbefattede en solid Morgenmad paa Hotel Sylter Hof, der om fornødent
ogsaa kunde gØte det ud for Frokost.
Hvad man ønskede derudover var for egen Regningr og da Berlin er rig paa gode
Restauranter af mange forskel-lige Slags, var det ikke noget problem at faa
stillet sin Sult, endda til meget rimelige Priser.
0m Eftermiddagen

ståtter,

fandt det averterede

Besøg Sted hos

vor gode ven lr/erner

fremragende Rekl-ame-fotograf og berømt Samler
Fot,ografica. (Beskrevet af Flemming Berendt, side ZI).
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Fotohandler "Prcihl" havde en

fin

samling

fotografica. Brugt udstyr måtte
betales med "solide priserrr.
gammelt

Hotel I'Europat' ved nat r samt. et vue samme
steds fra ud over Berlin, med Kaiser ldilil-helm Kirken i forgrunden.

1. Maj var det Tid at tænke paa Retræten.
Kl. B.o4 rullede vi afsted fra Bahnhof Zoo og passerede snart Grænsen til ØstBerlin. Med Hensyrr til røde Ftag maa man sige, at Erich l-Jonecker og Konsorter
havde givet den hele Armen, for der var næppe en Bygning, der ikke var dekoreret med en eller flere Faner el ler Bannere. Det saa ganske feslligt ud paa denne solbeskinnede 1. Maj, men det gav ogsaa en beklemmende Føfelse af, aL "BigBrother is lnlaLching yourr.
Søndag Morgen den

af
vi

gik

planmæssigt uden andre 0plevelser end det. sædvanlige 0pbud
dødsensalvorlige væbnede Vagtposter med Hunde, der omgav Toget, hver gang
Ejorde Holdt ved en Stat,ion.

Turen nordpaa

af billig Spirit,us og Tobak r og saa trillede vi over Sjælland og ankom ret,tidigt til København, hvor vi tog Afsked med hinanden med Forsikringer oflr at vi havde haft
en dejliq og mindeværdig Rejse.
Paa Færgen

blev der købL livligt

ind af de tilladte

Mængder

Dagbog. Den

3o

April

1983

nALLADINS HULE"

hvis nogen Qnsker adre,ssen dertiL,
så er den
84. BerLin.
her.' Be rnadotte-strase
Her bor nemlig Hr " Werner Umståtter i udkanten af bgen. Huset har
i sin tid tilhfrt
en kendt bill-edhugger som har l-adet det bgqge i
2 plan med indvendiq baLkon og l-oftanoLdninger for kran og talje
der har kunnet betj ene de store sten oE marmorbLokke .
Her i såd.ant et hus har W. Umståtter skabt sit eget rige.
Som enhver modefotograf af den sJags der Laver katal-oger til
firmaer som nIKEAn -D.V. -fSENKRAMFORRETNfNGER- og nFOTOKÆDEN" -har
marl hrttrr f or god pTads ti7 aLl_e sidet, en bil kunne sniLt væTe i
et af LokaLerne. Ef ter en venliq modtageJ.se f ortaLte han om sit arværkstedsrum, mange
be jde og viste
rundt i ateLiet og til-stldende
cz):onåanåa
v.y*
og sæTprægede ting at -beskue.
Dette arbejde er til-sgneiadende det Qkonomiske grundlag forhans
En meget omfattende samJing , der bestore sanTing af fotografica.
står af aLt der på mindste måde har med foto at 9Qre.
at saml-ingen var bgqget ap i Tfbet af
Hr. Umståtter fortalte,
12-l-5 år og ,bestod af 4.ooo apparater samt næsten heLt uoverskuel-ige mængder af "dimser" - tal-Lerkener-vaser-statuetter-parcel-ænskopper- kort sagt, al-t hvad den menlreskeLige f atasi kan udtænke af
sjove og grateske ting
romantik og nips fra det forrige århundrett.qft

yL

qY

å<>

Vi. kikkede, vi studerede, vi f 4'tl-te, vi indåndede , vi var som en
bisværm omkring en sukkerskål-. Tænk al-l-e d:sse voksne menne,sker bLe
som ,'bOrn,, i næsten 3 timer. Damerne motede sig kongeTigt. Sent på
ef termid dagen b l-ev der ser veret ko ldt bord med dr ikkevarer .
Mede.ns vi sad bænket ved et stort bord, man ser på biTLedet,
fortaTte Hr. Umståtter om sit Liv og den metode han hav
hvor stort,
de brugt tiL at "indfange" de mange fine sager. Et gammel-t Ferreotgpi-kamera f ra L84o erne, fortal-te han var bl-evet fundet til-fæl-på et foppe-t orv for qanske få år siden. "Loppe-manden" , som
d iqt
menf e - af d et var en d efekt bord Tampe , hvor fatningen mang Tede sgntes at 15 DM var en passende pris f or den gamJe t'7ampe't .
Ved et and"et ti Lf æLd e var en gamme T dame kommet ti 7 Umstått ers dQr ,
som hun
og spurgt om han viTl-e kpbe dette gamle fotagrafiapparat,
havd e med bragt . Den gamle d ane pakkede d.eref ter et f uldst ænd.igt ngt

22

tnlerner Umståtter

2Ltx36

viser

6x6 frem.

Her redegøres for planer om et
museum. l- styk Box i 5 etager.

Pris I15 millioner tyske D-mark.

står pakket som sild i et

glaskab.

SamLlige fotografier er taget af
"0bjek[ivs" - Stjernefotograf'

Nederst, til
pekameraer

højre de 3 fine tro-

fra

Ø5T.

23
,'Trope-kamera" ud, et kamera som engang i 192o erne havd.e stået
t'Drogetein forretning
nnn* -y"nB a11 hgTde i hendes farfars
i Pommern.
Ewttt
Det var aLdrig bl-evet so7gt, og da f orretningen var bLevet Lukket var d"et bl-evet glent på l-of t eLLer i kæl-der. Men da hun i T.V.
som j o kan ses i Øst-Ber l-in havde hQrt Werner Umståtter ef ter 79 se
gamle kameraer, var hun kommet i tanke om de gamTe "træ-kassert'.
Umståtter spurgte f orsigtigL,
hvad det skul-l-e koste?
Dan namT ø dame f remdrog et original-t
kataTog f ra tiden, med netto
priser og sagde, at det i katal-oget stod til- 37o DM kataTog og
prisl-iste
var f ra L92 7. Hrris IIr. Umståtter viLl-e betal-e det belQb
så var hun da udemærket til-freds.
Den gamle dame, som jo kom f ra Øst-Berl-in, og derf or qik Lidt
stil-Le med dQrene , kom igen 3 gange saml-et kfbesum L. ooo DM som
hun deref ter omveksLede til- Øst-Mark, hviLket gav hende et bel-Qb
på 7.ooo Øst-Mark. Hendes foTkepensian i D.D.R. var på 25o Dft't, pr.
':nÅnøå ..5 ht;71 kunne være ganske tilfreds
ned denne handel_.
Hr. Umståtter var også tiLfreds.
Der bLev taLt foto og fotografica
i mange timer jsær var hans
store bibliotek
uhgre interessa frt , her var aIt det material-e som
liqger til- grund f or hans kataLoger.. Omsider var kl-okken blevet
23"cso og det vat nu tid til
at takke af .
Tak for denne gang, ag hvem ved., måske på gensqnF.B.
esl
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Det store håndbibliotek var
nok værd, at studerer nærmere, Niels rtn/erner og Andreas.
01e Schelde har t,aget plads i
rf
Chefens" stol . Sorterinqsreol for apparatmærker til højre

'',,:w
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rn fin samling spejlreflekser.

Der bydes på
foto-srrak.

tåff" og drikkevarer, iblandet

llj. Umståtter fik et af Niels Resdahl berømte panoramaer ovemakt. Han takkede
bredt og smiLende.

D

L

TIL PREESEN.
Tirsdag den 2I. Juni

et begyndte med denne herrer
ouis Daguerre ( rTBt -1851).

1983
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Danmarks Fotomuseum en realitet.

en selvejenVed et møde på rådhuset i Hernirrg er der idag stiftet
oprettelsen
de institut.ion under navnet Danmarks Fotomuseum. Bag
sLår j af fotobranchens store organisat.ioner: Dansk FotoErafisk
Forening, Danmarks Fotohandler f orening samt Fot.obranchens l-everan-

med Herning kommune.
dørforening tillige
Formålet er at oprette et museum for fotografi. Det bliver beligen stor ejendom til rådighed
genCe i Herning. BYrådet har stillet
umiddelbart ved siden af Herbeliggende
er
Byqningen
for formå1et.
ning Kulturmuseum..
Fotomuseet bliver en sel-vstændig insLitution der irrdsamler og oPbevarer fotografiske genstande af enhver art., herunder især ting
af dansk oprindel-se eller af sær1i g betydninE for den fotografiske
udviklinE her i landet. Museet vil liqeledes sØge r del-s gennem
at vise
permanente og dels gennem skiftende billedudstillinger,
såvel nyere som æLdre fot'ografiske frembringelser.
samGrunCstammen i museets sarnlinger bliver den fotohistoriske
en
l-ængere
igenFreffi
Løvstad
S.
f
otograf
f
otohandler,
fhv.
som
ling
med større og mindre samlinårråkke privat har bygget op, tillige
ger der er modtaget h;å forskellig åide. Løvstad overdrager sin
å"*Iing veder"l-agsfrit til den selvejende irrst.itut'j-on.
Der har været forhandlet. med Nationalmuseet, og der er herfra stillet i udsiqt at. den betycielige f otchistoriske samling, der i mange
år har u*"6t opmaEasineret i Brede, vil blive deponeret under Danmarks Fotomuseums regie i Herning.
S. Løvstad er fra i. Juli d.å. ansat som faglig leder ved fotomuseet , men er a llerece nu parat til at modtage enhver f orrn f or f otogra f isk mat.erial-e til museets samlinger .
Allerede på sLj-ftelsesdagen mocitager museet et siæ1dent amerikansk
pressekamera med flere objektiver.
Museet forventes at stå kl.ar ti1 at modtage publikum i begyndelsen
af marts 1984.
Det er museumsbestyrelsens agt at indbyde interesserede ti1 medlemskab af støtteforeningen Fot.omuseets venner, der forventes oprettet sidst på sommeren.

Tillyhhe!
Danrnarhs
Fotoynuseuvn
Fotografien har efterhånden erobret
sig en fremtrædende plads i vort daglige
1iv.
Fot,ografien og dens udvikling er en del
af denne verdens kulturelle historie og
burde fattes med langt større interesse,
end den gøT.
På så mange andre områder har man bevaret mindet om en tekniks, en kunstarts
udvikling i samlinger og museer, så hvorfor ikke tage tanken om et fotografisk museum op?

\v

Det er i og for sig ingen ny tanke, thi der findes allerede
flere sådanne samlinger, således f .fks. i t'/ien, London, Paris og
Dresden, ligesom der eksisterer enkelte private samlinger. Tidspunktet må vel- også være inde ou r inden mulighederne for at sam1e de gamle apparater og tilbehørsdeLe er forpassede.
Formå1et med et fotomuseum skulle være at fremme fototeknikens
,9uik1ing gennem tiderne
dertil en skiftende udstilling af bilLeder og positivprocesser, svarende til denne udvikling,
Der er næppe tvivl offir at et sådant museum ville få publikumtække og måske under normale forhold kunne blive en turistatraktion. Fagfolkene vil jo først og fremmest være interesserede, og
det er efterhånden ikke så få mennesker, der er beskæftiget indenfor fotografisk industri, fotohandel, praktisk fotografi, film og

reproduktionsteknik. I anden række kommer så amatØrens hærskare,
der nok skal vide at finde ind til sådan en samling.
At samle og fremskaffe de nødvendige materialer skulle vel næp
pe volde store besværliqheder, thi ved et samarbejde mellem fagfolk og amatører vil det sikkert vise sig, at skuffer og hylder
indeholder mange ting, som er værdifulde for et fotografisk muSOUJTI

.. . . . . .

DISSE LINIER BLEV SKREVET F0R NØJAGTIG 4o AR SIDtN T 1943, midt

under den anden verdenskrig.
fotokredsf ormafrd,
Fotogrraf , f otohandTer, fotohistoriker,
så mange titl-er
fotosaml-er og fotoskribent,
fotoredaktQr,
har et af Dansk Fotohistor zsk 5e-Z skabs f Qr ste med Temmer ,
derfor er det, dt
haft igennem tiderne
Sigfred Lyvstad
rri ttacn f orbehol-d nå konsta tere r , at endelig er nåLet nåmand på rette sted , med kun EEN tite l- .
e t , rette
Jeg skal- ikke f oregribe begivenhedernes garig r men bl-ot
hermed Dansk Fotoqive ud"trgk for min egen og forhåbentliq
Se-Z skabs medl-emmers g7æde over denne begivenhed.
historisk
ved
Vi vil- opf atte det, som en stor inspirationskilde
det at saml-e og studerer f otograf ica .
ttåtte d.er i .tiden f remover udvikl-e s ig et rigt og gensidigt
samarbejde mel-l-em den "professionel-1e og amatQren.
v L
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Fotomuseum.
Museumsgade 3. HERNING.
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Ja, en skøn håndsleben f rontlinse

til et berømt portræt-

objektiv f.ra dengang man signerede godt kram. Linsen
plus to andre IO7 mm Ø f:5-61450mm indfattet
i et messingrØr med tanddrev 3l cm langt, på 4+ kg
med indgraveringen: Mon.JAMIN DARLOT Sr. No.14321
- kan i månederne JULI SEPTEMBER beses i vor ny.
åbnede ASK-O-RAMA på heden mini-foto-museum.+++)
Objektivet udstilles med tilhørende VÅ DPLADEK AMERA
format 330 x 330 16 kg i nøddetræ med indlagt
massiv sØlvplade 31 x 67 mm håndgraveret
BUDTZ MULLER & CO
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Per Ask Nielsen

redgade 13 -15 7 400 HERNING
tlf .: 07-12 55 14 el. 22 02 33-

B

---oJo.{- cgw-Dg-I--oJoc- cEy\l-ngt--oJo"{-

cg l^l-39'I--oJOd- Cgy\l-39"I--

I
I

(t)

n
I

Et nyt mini Foto-Museum,

'r'

ASK O RAMA på hedenl
Næppe noget erhverv har gennem tiderne været genstand for så
megen omtale som netop fotografienr og det på trods af at håndværket f ørst f or alvor startede i lB4oerne. Dett.e konstateres som en

togisk konsekvens af den vitale betycJning foto har haft for praktisk taget a1le samfundsgrupper. I st.arten var portrætterne vigtigst
ikke mindst som bindeled mellem familie og venner afstandene var
jo større dengang. Menneskene er også idag hovedmotivet på de fleste opLagelser, men st,ørst, betydning har f otograf ien dog f ået som
f ormidler incien f or de t,ekniske områder, hvor den som en betydencie
faktor er med ti1 at forme menneskehedens fremtid. Store ord, men
næppe overdrivelse.
Undertegnede har gennem godt 25 år samlet photographica (oldtimere
og historier derom)r og har oplevet en stor g1æde ved at pusle med
disse fantastiske ting.
Denne g1æde er det nu meningen at dele med andre, selv om de
realistiske mul"igheder ikke helt står må1 med ambitj-Øse drømme
I
Jeg mener dog at have fundet en akceptabel 1øsning en specialbygget (og sikret) montre, anbragt på bedste plads i det store vindue mod gåqaden.
På dette, forhåbentl ig permanente sted, er det t,anken f remover,
at arrangere TEMA-udstil linger fra foLografiens historie ikke mindst
den danske side af den.

N[:hBåiå-oQ' -!QQ' - (udst

lll' Ju lt: Ausu s! -]-ggi )'

'hldtz ltlller t Co' xJtbenhavn'
tkke nogen almlndellghed'
er
adeltrakamera
nedfaldet I
lfuorfor eller hvordan - måske en gave ? - vldes endnu lkke, tnen det
lndlkerer Jo at det lkke har varet noget llgegvldlg sag dette kamera!
En masslv solvplade med lndgraverlngen

et hlstortsk

Pladen måler: 31 x 67 x 5,5

N(:ft8liA-r!Q"-!QQ.-(L{ls!ilI"JuI!:Augus!-1993 ),

fudtz ltlllers forste(?) ateller

er lf0lse CHRISTIES experter af
noddetra. l{egatlvformatet er 330 x 330mm

kamera

fransk oprlndelse 09 fremsilllet
og kameraets totalvægt er 16 kg.

I

Bagrammen

er genskabt af

Hernlngtomreren

N.Rlbberholt 1985, llgesom den patlnerede matsklve ved Per Ask l{lelsen.
htlkken er som de ttdllgste fra mesterens hånd mrk. lbn. JAllIil DARL0T Sr.
(1

828-1 890 )

.

mm. (Foto; Per Ask Nlelsen)

Dansk fotohistorie er nok mere spændende end de fleste forest,il
ler sigr og mange fremstående kvinder og mænd i branchen har bidraget Lil kreative resultater vi scrm danske med rette kan være stolte af . Een af de f ørst.e, der kom til at præge både dansk f otograf i
og dansk foLohandel var: Bertel Christian Budtz MU11er, der den 4
December IB52 etablerede firmaet Budt.z MU11er og Co. Forud var gået
4 år som cand.pharm. På SvaneapoLekeL hos den navnkundige Alf,red
Benzon, der også blev manden bag rrCofret i f irmanavnet.
Budtz MUller fødtes d. 26 September 7837 i Mariager, og døde
d. 5o December lBBlt i København. På trods af den relative korte kar
riere, nåede han utroligt meget. Han var fyldt med initiativer
-ind
førte f. eks. CABINET-fotografiet i Danmark, startede institut for
fagfotografer, startede flere kunstforlag, vandt en stribe medailler og præmier i ind- og udland, blev kg1. hoffotograf i 4 1ande,

og blev qift med Christine Grundtvig altså svigersØn til N. F. S.
Grundt vig
og dermed de allerbedste mul-ighecier f or at tage en række berømLe portrætt.er af den kendte salmedigter.
I ASK-0-RAMA sammenhæng er det mest spændende, at Budtz Muller den
1 September LB63 startede eget atelierr og at det hertil benyttede
VADPLADE-KAMERA (Collodium) nefirrder sig i vor samling, som een af
vore absolutte st. j erner. Det praqtf ulde kamera blev, i hård kamp
med en amerikansk samlerr erhvervet på en auktion i Augstburg, nærmest ved en tilfæ1dighed, idet en indlagt massiv SØLVPLADE og det.
signerede frontoptik først afsløredes under restaureringen.

Kameraet er selvfølgeliq

midtpunkt i vor åbningsudstilling, der også omfatter nogle originaloptagelser af Budtz MUller portrætter
og topografi, samt nogle kopier fremstillet med velvillig
assistance af Det Kongelige Bibliotek.
Den fremtidig"

udstillingsfrekvens
vil være I-2 måneder, og
planerne omfatter emner som biskop Grundtvig, Daguerrer en dansk
F0T0-PR0VST, EXAKTAnostalgi, en dansk EMULSI0NSFABRIK, Det var K0DAKs, og rrFor LTICA-f,ans".
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I ILLUSTRERET TIDENDE SeDt.186J)
'lbt fotograf lske lnstltut' var navnet, hvorunder fudtz l.lUlier e Co,
drev slne forskellige fotoaktlviteter. Ibn I Septerber 1861 udvldede:
(KOPl

efter

annoNce

med et fot@raflsk Ateller, ldet ]r|an samtidig tllbød affotograferlng
af både malerler og Daguerreotypier. Cand,Pharm,. Budtz MUller havde et

lndgående kendskab til fotokemien, og var allerede på dette tidspunki
en meget sogt undervlser.

31
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(Efter orlginalfoto på Det kongellge Blbllotek! ).

BERTEL

CHR I ST I

n837-1884) FOdt

fra

I

1862, fotograf

AI{ BUDTZ

'IULLER
f,larlager, cand.pharm. 1858,grosslSt og fotohandler

fra

'1863 (1870

kgl.hoffotograf),

kunstforlægger

og C.FERSIEI. ttllldsposter I Den f0t0graflske Forenlng, forfatter tll fotograflske lnstruktlonsboger m.v.
Cltat fra Fotograflske lbddelelser 1872,1 anlednlng af 'IEll ilnDISKE
samlnen med PHILIP IGILBACH

I(UNT-

OG ITilUSTRIUDSTILLIIIG'

I

den næste Selle, hvor Budtz t'lUller I Komp.
fornemmellg ere fremherskende, ldet en hdl Vag er behangt med Storre
og mlndre Bllleder, hvorlblandt et KromofotoSrafl tlltrekker slg almlndellg Opmarksomhed ved sin Pragt og Dvbde i Farvesplllet. - Paa et
Bord gennemblade vl en l,lappe ll|ed interessante Reprocluksjoner, 0g i t0
store Albums(l Follo) foreflnde vl en rlg Samllng af Thorvaldsens Ar-

.... Vl trede nu lncl i

bejder, ledsaget af en passende Text. Også Fotolltografien er her re-

præsenteret Ved en |thppe , lndeholdende flere lnteressante Blade rnec
Landkort, Grundtegnlnger og aldre Skrlfter, Ja selv I Oldtidens Runespro9. - Ttl Publikums Underholdnlng har nævnte Flrma endvidere opst:llet
en Stereoskopkasse, lndeholdende mange lnteressante t'Umre.
m. -{0, _ I lJd s I I I l. Ju I I : Au s u s I _ I 9 gå ).
EEllZ$L..SvaneapoteKet, Kbh. (1825-1881{).
Fotograferet af BUDTZ ilULLER I 7oerne med en speclel koplteknlk, hvor
optagelser j forsk.vlnkler blev genglvet I rellef på kablnetkarton'

å[K*8flt

lpoteker

ALFRED

4

Alfred Benzon var meget engageret I slt apotek, og var anerkendt lndenfor
plantepharmaclen. Deruclover var han fotolnteresseret og narkedsforte I
aDoteket alt I fotokemlkaller m.v. (Err sardeles fyldlg prlsllste flncles I

C.PIlts vark

om

t 18611). I 1862 udstllledes på
en nv opflndelse tll fremstllllng af

fotograflens mysterler

VERDENSUDSTILLINGEN

I

L$lmil bl.a.

helvedessteen, samt dlv. fotograflske produkter. (llelveclesten var vlgtlg

for fotografernes fremstllllng af koplpaplr).
Alfred Benzon var I de forste flre vanskellge år kompagnon og medejer af
ftrmaet E$tz f,lller s Co. De næste fem år blev han afl0st af kunsthlstorlReren PHILIP IEILBAcfi (1866-1871

).

(Foto; Det kongellge Blbllotek)
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Øtirn -6rftrimhumwu
Af Flemming Berendt.
At finde et "St.irn Geheim kamerail i dag er ikke nogen let
sag. Man regner med, at der i landet findes ialt omkring Io-I2
stykker, heraf 3 i Brede.
Men at finde de runde negativ-g1asp1ader, som man skulle benytte i dette ejendommelige kamerar cr nok endnu vanskeliqere.
Det tynde og skrøbelige glas skulle kun tabes een gang.
Et spil af tilfældigheder førte ti1, åt jeg pludselig stod
med over 4o sådanne glasplader i mine hænder. Da der på hver pla
de er 6 bil1eder, betød det, at jeq ialt havde fundet 24o billeder.
Ved kontaktkopiering af pladerne, viste det sig, åt livet
på en dansk herregård her var fastholdt. i a1 sin glans og herlighed.0ptagelserne er foretaget i tiden fra 1BB7 op til omkrin
år 19oo.
Godsejeren se1v, som formentliq har stået for de fleste af
optagelserne, har her skildret ikke alene familiens liv og 1evned, men også de arbejdende på gården, tjenestefolk, daglejere
og f astholdt disse i nogle he lt vidunderlige situati-oner.
Samlingen, hvis bearbejdelse, rensning kopiering samt forstørrelse og retouchering er en meget langsommelig proces.
Det meste af vinteren 7983-Blt vi1 qå med dette arbejde.
Denne unike billedsamling'vi1
blive præsenteret offentligt
ved indvielsen af Danmarks Fotomuseum i Herning, om alt går vel
i Marts 1984.
Udover, at det skal være Dansk Fotohistorisk Selskabs besked
ne bidrag til virkeliggØrelsen af de tanker der ligger bag skabelsen af dette museum, skal det også være et bevis på, hvormeget det betyder, at almindelige 1ægfolk med interesse og g1æde
ved en hobby, kan bidrage ti1, at sådanne kulturelle værdier ikke går tabt.
En del af billederne vil blive publiceret i et specialnummer af "0bjektiv" i 1øbet af, året 1984.

"K,øhhPn xh riu

tt"

På Herregården "Raadegaardrt - vi ser det store
grov-køkken, hvor 4 damer var den almindelige "bemandi-ngtt.

højre var den som tog sig af
brænde-forsyningen. Man er tilsyneladende lidt betænkelig ved optagel-sen.
Det var jo også godseieren der trak i udlØsersnoren.

Den unge pige yderst. til
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Den 22 December 1BB5 blev det første "skju1t." kamera forevist i Neur York. Det skete i Society of amateur Photographers af
R . D. Gray .
Kameraet havde form som en skive, messing forniklet og blev
betegnet Vest-kamera. Det var monteret sammen nred et falskt
sjortebryst og objekt.ivet var udformet som en skjorteknap.
Denne knap spændte også lukkermekarrisnlen, denne var roterende og
blev ud1øst '..red hjæ1p af en snor der hang nedenfor det falske
bryst.
Denne model kunne tage 6 billeder på en B kantet glasplade.
Aret efter i 1BB5 lavede han en ny model som var noget. tyncJere
således aL man kunne undgå den falske skjorte.
Carl P. Stirn, efter hvilkerr kameraet. har fået navn, sikrede sig
rettighederne ti1 dette kanrerar og i Juli 1BB5 blev det patenteret i de fleste europæiske lande.
Hans broder, Rudolf Stirn satte en produktion i gang og de første
kamerarer kom på markedet. i 0ktober måned sarnme år i Berlin.
Det blev solgt under fire forskellige navne: Vest, Secret,
Geheim, ldaistcoat, LeCuirasse.
Der blev ialt fremstillet 4 model.l-er. Den mest almindelige tog
6 runde billeder med en diameter på 4I mm på en rund glasplade
der var I4 cm i diameter. En anden model anvendte også en rund
p1ade, me'n Lavede 4 trekantede billeder med af skårne hJørner.
Den 3 model havde 4 kvadratiske plader på 4I mm monteret i en
krydsformet ramme og endeliE den 4 mode] som var den største,
havde en rund plade, som tog 4 runde billeder med en diameter
på 5I mm. Iøvr iqt blev kameraet efterlignet af adskillige kamerafabrikanter i de føIgende år.
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GUMMITWK
KORT VEJLEDNING. Af

0rloff-Jørgensen.

Gi.lmmitryk er en kontakt-kopierings-proces, hvor man bruger
d"gslys som 1yski1de. Anvendes for at få et helt holdbart billede,

når man bruger de rigtige farver (etfenbenssort, mineralfarver ) .
ADVARSEL: Processen tager lang tid, da man skal have et forstørret
negativ og selv må l-ave kopipapiret. 0g så kopiering i dagslys.
PAPIR: Der anvendes en f in kvali-tet akvarelpapir med en mere el-1er
mindre ru overflade og ikke vandsugende. Arkene skæres op I/2 centimeter større end negativet, som helst skal være mellem ?4x3o og
Jox4o cff r gerne større.
Når papiret, er skåret op, 1ægges B-1o stykker i en skå1 med
varmt vand 65-lo grader, hvori de bliver 2-3 timer, medens vandet
afkø1er. Derefter tages stykkerne op og tørres på aviser. Dette er
for at hindre, at størrelsen forandres under den videre behandling.
P"piret skal nu have et eller to 1ag gelatine på den side, hvor
billedet skal være for at hindre at farven synker ned i fibrene.
Sæt en let blyantsstreg tværs over bagsiden. Gelatineopløsningen
består af 5 gram gelatine (alm. husblas) i l-oo m1 vand. Gelatinepladerne brækkes i stykker og kommes i et, syltetøjsgl-as sammen med
vandet og brløder op i I/2 time. Så varrnes glasset op i vandbad ti1
ca. 7o grader. Til B-1o stk. lox4o bruges ca. l5o m1 gelatineopløsni-ng. Papiret lægges på et underlag af aviser, og gelatinen påf øres med en ca.3 cm bred flad børstepensel. Penslen skal være godt
fyldt med gelatine. Penselstrøgene fø1ger den lange side. Bagefter
kan man give 1ette, hurtige strøg langs den korte for at udjævne.
Arkene 1ægges på aviser for at tørre. Når de er tørre gives endnu et lag med en varm oplØsning. Denne gang kan st,rØgene f ø1ge den
korte side. Ny Lørring. Som regel er det nok med 2 lag gelatine.
Nu skal gelatinen hærdes med en rigelig påsmøring af en formalinopløsning (to m1 4o procent formalin i loo ml vand, e11er tilsvarende). Brug en særlig pensel-, men af samme s1ags.
HUSK GENNEMTRÆK I RUMMET: Formalindampe er giftige. Lad papiret
tørre og 1æg det i pres.

FARVERNT: Farverne skal være helt 1ysægte og upåvirkelige af de
f orskellige bade. Det må a1t.så være mineralf arver, elf enbenssort.
ell-er lignende. Lampesort kan ikke bruges r da den sætter sig f ast

i papiret og giver urene højlys.
Der kan bruges støvfarver (pulver), men jeg foretrækker gouache-f arver, som f ås i tuber f ra Schmincke eller lrlindsor og Nevton.
Det kan være elfenbenssort, engelsrød, indiskrød, gul og rød okker, terra di sienna. Af andre kan nævnes kromoxyd-grØn, koboltægte colinblå (1ys), som alle er helt holdbare.
b1å (kraftig),
Men brug helst elfenbenssort evt. engelsrød, e11er elfenbenssort
med en anelse af de andre farver, for der kan fremkomme nogle ræds
1er, hvis man boltrer sig vildt og uhæmmet.
GUMMI-0PLØSNING: Den består af 1o gram arabisk gumnri samt 2o ml-.
vand. Det frarådes at lave for store portj-oner, selv om op1øsningen kan opbevares i kø1eskab. Dens holdbarhed er begrænset. Man
kan udmærket bruge pulveriseret arabisk gummi i stedet. for hele
stykker, der oplØses langsommere. 0mrør jævnligt med f'håndtaget"
af en rustfri teske.
KR0M-0PLØSNING: ( giftig ) Den mest arrvendte er en mættet kaliumdikromatoplØsning ca. 1o procent, men en mættet anrmmonium-dikromatop1øsning kan bruges og giver lidt b7ødere billeder og kortere exponeringstid, men også krafLigere krombillede, der senere skal
f jernes.
F0T0METER: Til at må1e lysmængden, som gummitrykspapiret får, bruges et I'foLometer" (en gråki1e), som man selv kan l-ave.
Læg et 1i11e stykke bromsØlvpapir (tyndt b1ødt) på forstørre1sesapparatets bundbræt, hæv lampehuset halvvejs opr b1ænd objektiveL af, så en exponeringstid på 2 sekunder giver en meget lys grå
tone ved f remkaldel-se. Læg evt. en mønt på papiret under exponeringen f or senere at have noget hvicjt. at sammenligne gråtonen rned.
Tilskær så et stykke bromsØlvpapir af samme slags som prØven
i format 5xl5 cffir læg det under forstørrelsesapparatet på et lidt
større hvidt, papir, som har tværgående streger med I cmts mellemrum. Den korte side vender ind mod demt gØr sfykkerne fast med to
tegnestifter (push pines) på den korte side, som vender bort fra
dem r år'rbring et stykke sort papir over bromsØlvpapiret, træk det
2 centimeter ned mod dem og exponer 3o sec, træk det 1 cm ned og
exponer 2o sec, træk det igen I cm ned og exponer 1o sec. osv:
1o sec, 4 sec, 4 sec, 4 sec, 2 sec, 2 sec, 2 sec, 2 sec. Det føtste stykke har fået ialt 9o sec, det sidste 2. Det giver et for,

hold I245. Fremkald bromsØlvpapiret. Når det er tørt kan man se
a1le trin i gennemsigt op mod 1yset. For at give det en smule mere kontrast kromforstærkes strimlen (fremkalder: Rodinal, hvis det
er fiberpapir, ellers a1m. fremkalder). På hindsiden af den svageste gråtone skrives I med tusch, så 2 op ti1 11, men helst spejl
vendt.
F0RSTØRRET NEGATIV: Man kan godt lade film og plade ude af betragt
ning til forstørrede negativer. De er alt for kostbare. Derfor anbefales bromsØlvpapir. Der kan bruges to måder.
A. Der laves en forsLøtrelse i 3ox4a cm på tyndt, blankt, bromsØ1vpapir, og exponeringen skal være Ir5 gange, hvad der vi1le give
et godt bill-ede. Husk at fremkalde helt ud. Billedet skal- have
højglans for at blive helt p1ant. Hvis der er vanskeligheder med
højglansen kan man give billedet et bad i 1 del glycerin samt 4 dele vand ( samt. måske en smul-e f ormalin ) i 5-lo min. inden hø j glansen. Billedet er mørkt, men a1le enkeltheder, selv i de dybeste
skygger, skal kunne ses i gennemsigtiqt op mod 1yset.
Fra dette billede laves negativet ved kontaktkopiering i en
stor kopiramme. Den bedst.e lyskilde er en 4o tlr/ats pære i ca. I r5
meters af stand. Negativet skal også st,å tæt med tydelige tegninger i både 1ys (de mørke partier) og skygger (de lyse partier).
Glyserinbad anbefales t.i1 fiberpapir.
Det er muligt at gØre billedets l-irrier og flader mØrkere ved
at tegne på posit.iven med blyant og ligeledes gØre dem lysere ved
at tegne på negativet. 0verdriv nu ikke.
Hvis mar) bruger de nye RC papirer, kan Ilfospeed 3.2414 anbefa1es. Det er halvmat, og der kan Legnes på begge sider. Ydermere
tørrer det helt plant op.
For at få ekstra kraft i billederne, kan man forstærke papirnegativet i en kromforstærker. Bliver negativet meget hårdt men
med fuld tegning i både høj1ys og skyggerr kan man få en toneadskilLelse frem i gummiLrykket, da hvert tryk kun kan spænde over
eet toneområde. Det er f orøvrigt derf or, man i al-mindeliqhed bruger flere tryk, 2-4, ti1 hvert billede.
B. Det forstørrede papirnegativ kan også laves ved at forstørre et
diaposit,iv ( s/h ) , som kan laves på f øIgende måde:
Afmask negativet, sæt det foran en lyskasse. Stil beLysningsmåleren på filmens hastighed. Hold måleren 2-J cm fra negativet
og noter exponeringstiden. Man må t,age hensyn til r offi negativet
forstørres el-1er gengives i naturlig sLørrelse ved affotograferingen. Ved gengivel-se 1: I ( dobbeltudtræk ) ganges den f undne expone-
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Hr. 0rl-off-Jørgensen vr-ser
sine Gummit.rYk f rem.

i

Her er et Nautil blevet' motivet'

Mandsportræt fremstillet
som gummitrYk.

Fra balletten "Et.ude".
0ptaget fra T.V. skærmgn.

ringstid

med 2r2=4. Hvis udtrækket er 3 gange brændvidden ganges

med 3 r2=9

.

Filmen skal kunne gengive negativets toner i samme forhold.
Diapositivet bør stå noget bLødere end et lysbillede og med mere
dækning i høj1ysene.
Mine erfaringer gælder kun agfaortho 25 professionel, andre
film kan selvfø1ge1ig også bruges, Den fremkaldes i Rodinal-.
Ønskes samme kontrast sættes filmens hastighed til I ASAr o9 der
f,remkaldes i Rodinal l+5o i 4 min. Ønskes mere kontrastr regnes
hastigheden til I2 ASAr og fremkaldelsestiden er 5 min men gØr
sel-v nogle forsø9.
For en sikkerhedsskyld tages 3 optagelser efter hvert negativ
men med forskellige exponeringstider.
papir fast på paPASMÆRKER: Der skal k1æbes 4 små stykker stift
pirnegativet, et på hver side (kant), men sådan at de ikke går
ind i det, der skal bruges. De små hvide pletter kan eventuelt
retoucheres bort med vandfarve bagefter.
FARVEPAFØRING: I et rum med dæmpet 1ys, gerne om aftenen ved E11ys, blandes f'emulsionen" i en underkop. Til et 3oxt+o cm billede
tages 2m1-lml gummiopløsning + 5m1-7ml dikromatopLøsning og lidt
farve. I almindeligheci begyndes med mel.lemtone-trykket.
Dertil bruges L/2-1cm guachfarve trykket ud af tuben. Tag en bred
st,iv pensel af samme slags som f øt nævnL, men en flY. Fugt den i
vand og bland de tre tirrg grundigt sammen i underkoppen. Læg papiret med gelatinesiden opad på en avis, stryg bl-andingen ud på
samme måde som gelatinen. Læg papiret et mørkt sted på en avis
for at. tørre. Tag et stykke skrivepapir 1r5cmxl5cm og dyp det i
flasken med dikromatopLøsningen i 1o-15sec, lad det dryppe af og
lad det tørre sammen med farvepapiret,. Dette stykke papir er beregnet til rrfotometeretrr.
I almincJelighed påf Ører jeg farven om af tenen i et rum, hvor
gardinerne er trukket f,or, og lader det ligge for at tørre en times tid og tægger det så ind på hylden i et skab sammen med papirstrimlen. Husk stadigvæk at lægge en avis under'
K0PIERING: Næste dag tages kopirammen frem, negativet lægges med
papirsiden mod glasset, hav en blyant parat, sørg for, at det er
der må gerne være tændt el-lys, tag farvepapiret
svagt lyst
f rem og læg det med f arven mod hindsiden af papirnegat,ivet t hold
det fast med den ene hånd og sæt pasmærker fra farvepapirets bagside og ud på de små papirstykker med blyanten-
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Så 1æqges bagsiden af rammen på p1ads, medens man passer på
ikke at for'skubbe papierne. tndelig lukkes rammen. Nu kan man anbringe billede og negativ
nøjagtig den rigtige stilling,
når
det næste tryk skal laves.
Det lille stykke papir 1ægges i en lille kopiramme sammen
med "fotometeret", selvføIgelig således, aL "fotometeret"s papirside vender mod glasset.
De to rammer stil-l-es ved siden af hirranden i- dagslysetr 9erne solskin: i overskyet vejr tager kopieringen meget 1ængere tid.
I solskirr vi1 der nråske gå 15-3omin, irrden man behØver at se til
"fotometereL". Ved mel-lemtonetryk, skal man som regel kunne ane

6 i gult på en svag brunlig bund, De l-avere tal står klart mod
en kraftiqere brun farve. Men det afhænger selvføIgelig af negativet og "fotometeret". I gråvejr er der intet i vejen for at
fort.sætte kipieringen næste dag, indtil det ønskede tal er kommet frem i t'fotometeretrr.
FREMKALDELSE: Når man mener, bitledet har f ået nol< 1ys, t.ages det
ud og 1ægges i en skå1 med vand i 1o-2omi,ri. Hindesiden skal vende nedad, og pas på luftbobler. Ved et mell-emtonetryk vil noget
af f arverne i hø j lysene l-øsne sig og f lyde af . L*g billedet mod
siden i et baCekar eller bunden af en skå1, som stilles skråt ned
i vasken og sprØjt, det forsigtigt
over med vand fra bruseren e1ler en fixativ-sprøjLe.
Der kan gives mere kraft på vandet., hvis
der ikke går farve nok af . Man kan også hjæ1pe Lil med en b1ød
akvarelpensel-. Når mel-lemtonerne står med tegning, de lyse toner
er klare, og der ikke 1øber mere farve åfr 1ægges billedet på en
avis, og der 1ægges forsigtiqt
en enkelt avisside over den våde
farve, og der stryges ganske let med hånden på avissiden, så vandet suges op. Måske går der lidt farve af, men det er bedre end
at vand og farve flyder ud og gØr de hvide partier urene. Går der
for megen farve af, kan trykket bruges som et svagt skyggetryk i
stedet for mellemtone-trvk.
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ligge i I-Z timer og svØmme på vandet, tage det op lade det dryppe af og 1ægge
det til tørre. For mig har resultaterne ikke været gode. Lysene
bliver ikke rene. Men min mere hårdhændede måde, kræver nok længer
exponering.
FLERE TRYK: Næste tryk kan være skyggetrykket. Her bruges den
mellemtone-trykket elLer op til den dobsamme mængde farve som til
belte mængde. El-l-ers er f remgangsmåden den samme. Når negativ og
papir 1ægges sammen, skal pasmærkerne passe nøiagtigt r da der e1lers bliver dobbelte konturer.
Da der ikke under kopieringen kommer reflekslys fra det hvide
papir, må man kopiere næsten lige så 1ænge som til mel-Iemtone-tryk
ket. Det må man selv afgØTe. Men man må tage i betragtningr at der
dannes et krombillede, der får bitledet til at synes mørkere, end
det er. Krombilledet svarer til den brune tone, som tallene står
mod i ttfotometetettt .
Sidste tryk er til høj1ysene. Her tages kun ganske lidt farve.
Ellers er fremgangsmåden ved farveblanding, PåsmØring og placering
i rammen den samme som føt. Derimod skal exponeringen være en del
1ængere. Jeg har'været oppe på I-2 timer i direkte so1. På "fotometeret" stod 11, som sås tydeligt på brun bund.
Endnu et tryk ti1 skyggerne, eller hvor man synes lidt mere
farve kan være tiltrængtr €r mu1ig. Ja, endda f1ere, men risikoen
for, at papiret forandrer format, øges.
KLAREBAD: For at fjerne dikromatens gulfarvning og det forstyrrend
krombillede må man bruge et klarebad bestående af 5ooml vand samt
25g alun og 5ml saLtsyre. Heri Iigger billedet L-2 timer.
Nogle gange tager man fat i et hjørne og løfter det oPr lader vanfor
det, dryppe af og 1ægger det ned igen, men meget forsigtigt'
farvehinden bliver uhyre let ødelagt. Vil billedet synke til bunds
vendes det med billedsiden oP.
SKYLNING: Når klaringen er færdig, tages billedet, oP, bades hæIdes
bort, skå1en skylles og fyldes med vand. Billedet 1ægges forsigtig
i. HelLer ikke nu må billedsiden røte bunden. Der skylles i I-2 ti
mer i 6-7 hold vand. Hver gang vandet skif tes, skal billedet' t.ages
opr så vandstråIen under ingen omstændigheder rammer bilLedet.
Til sluL 1ægges billedet på en avis for at tørre, og det varer
længe, for vandet er trængt helt ind i papiret og gummi-farve-hinden. Absolut ikke noget med at suge vandet af med en avisside.
Medens bitledet endnu er vådt, kan man prØve at skrabe Iidt
farve af i højlysene med en tænQ"tikker, hvis de ikke er rene.
Mange brugte at fremkalde ved at lade billedet
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BAKKENS fiOOÅRS
JUB[.ÆUM
har bl. a.bevirket at der er kommet en del gamle
bakke-fotografier frem i dagens lys.

Her er et

al delil-fotograleret

ca. l9lo.

Fotogralen er desværre ubekendt.

T]

LYNG BY V/ur"g* il

HOVEDGADEN 47. 28OO LYNGBY. TLF. 02-88 3676

Qrcge/selt

45

i,,:;',,ffi""',',,

wry',.,
'i,u{;{,rwo""'
'W.fil

i,''
t::,*'#'&"'W,',t,
*,W:W

Billedet af "Bakkens Hvil e" er optaget omkring lBBo, et af de
få billeder man kerrder fra de år. "Bakkens Hvile" bestod af et l-okale med en forhØJning i den ene ende hvor sangerinderne kunne stå.
Til tonerne af den såkaldte tl tallerkenvals" gik en dyb tallerken
rundt blandt gæsterne, disse incisamlede penge var syngepigernes
indtægt, i v isse tilfæ1de måt te de endda afgive procenter til værten.

"Professor" Labri foran sit teltt
til venstre for hanr er Alexandra Sel-mer. 0ptaget omkring århundredskiftet.
damen

4g

KZ,HISTORIE
Af Ingeniør H.V.

Unde11.

I Danmark at lave en I6n/n f,ilmprojektor var et emne som kom
på tale, da direkLør Svend Thiele ved en sammenkomst talte med
civilingen rØr Mogens Harttung. Denne var tilknyttet
F. L . Smithkoncernen, der havde financieret Kramme og Zeuthens flyvemaskine
industri.
Civilingeniør K.G. Teuthen gik med stor interesse i gang med
at skitsere og tegne et apparat. frN0C0'f Nordisk 0ptisk Compagni
som Thiele var direktør for, havde en vigtig de1: 0bjektivet
passende til Siemens apparater. Udover dette var der på markedet
Bell og Horue1l, s I5 n/n pro j"ktor. 0b jektivet havde tubus-diameter JZ n/n. Brændvidde 5o n/n. Lysåbning 1:1 ,5, kinolamper havde
man 5oo l^/. 11o V.. Motoren kunne Kyrsting og Knudsen 1ave.
Aluminium støbegods kunde fås l-ros Carl Cohns Sønner.
|\4ån havde et li1le kuriøst problem: Motoren skulde køre frem,
bak. Zeuthen og Kramme var i København og Kramme ringer t.i1 mig
og vi aftalte at mødes hos St.adi1. Jeg vist.e der, at sagen kunde
klares ved at anvende en "Krydsnings-afbryderr'. Vi talte om tingene og det førte til at jeg tog til Alborg og var med til at 1ave de første 1o apparater. Det var i foråret I942.
: :r::::::;i::\i !,
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KZ-Apparat

Bm/m.

Det er i princippet et lysbilled-apparat:
Lampe med hulspejl
og en kondensator-linse sender lyset gennem billedet der mål-er
7x1o m/n op på en skærm. Nu skal en række billeder vises så hurtigt efter hinanden at det giver illusion af kontinuerlig bevæge1
se. Filmen er optaget med I5 billeder pr. sekund. Under billedskiftet må der brlændes for 1yset. Det sker ved en sektorformet
vinge bagved f il-men. Man f år så I6 bitleder og I6 mørke perioder
i sekundet. Øjet vil opfatte dette som en flimren. Det kan let
vises at nan skal op på 5o lysbilleder afbrudt af 5o mørke perioder i sekundet f or at en s lags t.ræghed ved ø j et bevirker at man
ikke ser nogen flimren. På den anden si-de skal- disse perioder være nø j aqtiq lige st,ore . Hvert af f ilmens I6 billeder bliver vist
3 gange. En trefløjet blænde giver 4B billeder pr. sekund.
Tonefilm har 24 billeder pr. sekund og man kan f,å mere lys ved at.
nøjes med en to-f1øjet b1ænde.
at skuespilNår man på en teaterscene skal skabe illusion
l-eren evt. k1ædt som Chaplin skal illudere aL det er et f ilmså lader man belysningen flimre og det kan
billede man viser
ve.l- tænkes at f i1m engang f limrede. Ved normalf ilm bliver f ilmens
rykvise fremføring klaret ved et såkaldt malteserkors og en trans*
porLør-troml-e med 4x4 tænder. Hvert billede har 4 perforeringer.
I6 n/n film har en perforering for hvert billede. Zeuthes konstru
erede en mekanik med en snekke der bevæEede en B-tands tromle {J5
grader i hvert ryk. De f ørst.e 1o apparater blet, f,avet sådan og

K7-Apparat I6n/n,

Hos Nordisk 0ptisk Cornpagni var man ikke tilfreds

billedroen. I årenes Iøb har vi i firmaet haft mange apparat-Lyper til
reparation og vi kender denne Bte tands billeduro hvis der er en
slags Bte tands ma.l-teserkors. Hortson har' det. Noget kan ligge i
mekanikken men især kan tandtromlen have små variationer som forstørret t-4 hundrede gange kan ses. Ved normalfilm er forsLørrelsen kun det halve.
Så gik Teuthen i gang med at lave et gribesystem. Så blev der
også bitl-edro. Men som i evenLyret måtte vi igennem så grueligt
meget. Griberen blev føtL op og ned af en exenterskive der var i
berøring med en Øverste og en nederste sko , cJe var af stål- og
var hårdforkromet. Reklamerne fortalte hvor slidstærkt det var.
Bare ikke her. Så blev de l-avet af Etronit og senere af Ny1on.
Filmen ledes fra Øverste og til nederste spole af to transportør
tromler rned B tænder. I begyndelsen i begge sider. De var af messing men hurtigt opdagede vi at den b1øde film slider det hårde
metal. Så bler", tænderne lavet som en separat skive af stå1r og
kun i den ene side for at tonefilm altid kunde køres.
Filmen bliver holdt mod disse tandtromler af en dims som også måt
te ændres: Fjedrencie og med ruller så lasede film og dårlige limninger havde en chanse for at gå igennem uden besvær.
Spolearme til 3oo ffi. spol-er. Drivsnore til også baglæns og
tilbagespoling. Foden var et design som viser Teuthens blik for
smuk udformning og som også viser at han var flyvet,ekniker -strøm
1j-net. Kipanordningen var meget enkel men havde svage punkt.er.
Apparatet skal helst kunne holde til at falde ned fra bordet uden
at, brække midt over. Så det fiksede vi også. fn 11o volt lampe
har et lille g1ødetrådsnet og højere temperatur lyser bedre end
22o volts lamper. 11o volts motorer har tykkere ankerledninger
som mere sikkert loddes til kommutator-1ame11er. Det erfarede vi
da vi ptØvede at gå over til 22o vol-ts motorer. 22o volt er normalspænding hvad gØt man så med de 11o volt der ikke er brug
lampen
f or. Man l-aver en 1il1e varmeovn på 5oo tl'Jatt svarende tiI
samt lidt svarende til motoren.
En formodstand rren hund'f der med ledning var 1ænket til apparatet og som stod på gulvet. Apparatet bruger således ca. looo
Lr/att: 5 Amp . 5. Amp. sikringer kan lige kl-are det. Nu anvendes
mest 1o Amperes sikringer. 0g så går det..
med

Der fandtes her i landet mange 16 n/n sLumfilm som kunne 1ånes og der var i årene 1942 og fremover brug for mange af Vore
apparater. De blev også eksporteret til Norge og Sverige'
I6 nin tonefilm var også på vei. Der er perforeringen i den ene
side erstattet af et tonespor. Firmaet ttPetersen og Poulsenrr havde arbejdet. med tonefilm til NormaIfiIm. 35 m/m.
Man bad nu konstruere et tonehoved og en forstærkec ti1 KZ appara
tet. Der blev Iavet en cent.rifugal-regulator ti1 motoren i lighed
med hvad var kendt fra andre apparater. En de1 af motorstrØmmen
brydes og sluttes af en knikser og regulerer hastigheden til 24
bill-eder pr. sekund.
Spolearme ti1 5oo m film blev konstrueret. Der blev lavet nog
1e få apparater med forstærkeren sammenbyqget i en kasse'
Det voldLe mange kvaler og man lavdede så forstærkeren i en separat kasse. Disse blev lavet hos Danavox og sener hos Amplidan.
0pLikken til tonesporet blev lavet af firmaet "Micro" på Vandtårnsvej i Søborg.
en enkelt kombination
De mange linser der blev reduceret til
den ene af de to der i 1952 købLe KZ og førte
af Frederiksen
det videre under navnet "KIN0CfT". Den anden irrdehaver: Undellt
alias (schmidt) tog sig af forstærkerudviklingen.
Det blev præget af overgang fra radiorør til transistorer.
Frederiksen havde ændret objektiv-hoLderen til "su/ing-openrf model. Dette qjorde det muligt at ændre hele konstruktionen så1edes
at apparatet blev bygget på en 3 n/n p1ade, og derved samlet til
en enhed.
Vi gav apparat.erne f ortløbne numre. Der er lavet henved 4ooo
rrStanaf alle typer. Zeuthen konstruerede et I n/n apparat til
gribersYstem.
sindrigt
dard 8 " . Det \Yar udstYret med et
Filmtransport,en var langsom og det. gav ringe lys på f ærredet.
Det var et meget, smukt apparat at se på: "SCALA.RE" blev dets
navn. Der blev lavet ca. 5oo stYk.
De uhyre forskellige komponenter som andre virksomheder her
og i udlandet-fremstillede tiI produktet ' var en kalamitet ' som
o9 endelig
blev mærkbar rned def lationen. Det blev besværligt
umuliqt at fremskaffe vigtige deLe: Afbrydersystemer 0bjektiver
Motorer .tTt .
Det som mere og mere gav basis for virksomheden blev service
og lysbilledskærme. Kinocet er i dag serviee-virksomhed ikke blot
men for mange andre filmapparater.
for KZ apparat,et
tTt
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Hvad de dog samler pål
Af Kurt. Petersen.
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Hvornår begyndte det.?
Det startede ve1 hos min faster, for hun tjente i huset fros Hans
Kurt,s f oræ1dre, der også var skuespil-l-ere. .Af dem fik hun en bog
"FILMEN" af Urban Gad der udkom i 1919.
Faster var da også med komparseriet på "Nordisk Fil-m" som stuepige
i filmen "Jokeren" en af de allersidste st.umfilm derudefra.
Se jeq udkom først i I935, - men derefter så må jeq have begyndt at se i den bog. Mon jeg drømte dengang orlr at blive noget
ved f il-men?. Tænk, på et af billederne står to f otograf er med deres
kameraer, nu har jeq begge filmopLagerne i samlingen.
To gange i 196I og 1955 søgte jeq ind til filmen og T.V., men
noget spændte ben. Så når jeg ikke kom til kameraerne, ja, så måtte
de j o konrme til mig.
Selv filmede jeg fra omkring 1954 med en "Movj-kon" B n/n fra
1939r senere med en "Bo1ex" H.B. I L96o købte jeg min først.e 'rArJeg filmede meget i starten, nu har jeq 75 optagere og
riffex".
men nu trykkker jeg aldrig på udløseren.
lige så mange fremvisere

ttJosephine og Napoleontt fotograferet foran
studie 1 i Va1by. Manden yderst til højre
er 0le 01sen.

I min samling er der en af de ældste 35 n/n optagere i Danmark
op til "vore, dages (1965) blimpede Arrif l-ex. Tilsvarende gæ1der
også B-9 I/2-16 og 28 n/n f ormaterne. 28 n/n sel vf øIgeJ.ig kun ca.
1912, da Path6 udsendte en uspiseliq f'K0K".
[1en den har også sin historie
en anden qang.
I samlingen af 35 n/n optagere har jeg b1.a. fra firmaerne: Debri6,
Dupois og Path6, som samme fotograf
Poul Ejbye har drejet på.
Det var b1.a. Danmarks-filmen af Poul Henningsen fra I935 som han
tog med den franske Debrj.e, fra en D.K.lu\, . 793I. Det var også ham
der optog A.V. Sandbergs "Vikingerne" fra 1917 for Tuborg, men det
var med en "Askania" (tysk). Den har jeg også.
Så har ieg "Nordisk films" første "rigtige" tonefilmoptager,
"SLebtha" fra 1933, den står for tiden ude på deres I'nye" gaml-e
ateJ-ier scene 1.
Men jeg var også statist på "Saga-fi1m'r, så da deres 2 store
f'Debrie" (30om) skulle sælges; så måtte jeq io købe dem begge, f or
ieg kunne jo ikke huske, hvilken jeg havde stået. foran. Jeg fik
'' RABAT

''

.

I 16 n/n har jeg to Kodak special I, den ene sort (sjæ1den) og
en Zeiss Movikon med original E1-motor til 5 vo1t.
Det er lige før jeg tror, det er den eneste i verden.
0q så har jeg en russisk 35 n/m optager med 5 objektiver
pris
2 f lasker llilhisky, med 2 komplett,e transportable biografmaskiner,
også fra Sovjetunionen. SelvføIgelig har tilsvarende tyske Zeiss
Kinobox f'Btr (stum) og frCrr (med lyd).
Men det er jo kun een hy1de, resten må du sel_v komme oq se.
Ttr, o2 91 45 r2.
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"Lf PAV0f'Model: L.
Ca. 192o. Fremstillet
af Andr6 Debrie. Paris
Filmoptager til 35n/n.
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1983

geledes ilh.streret af adskillige tekniske tegminger og beskrivelser, er begået af Njels ^Resdaii,/eruen. Den
epænder fr a panoramalotoqraliets
spæde begyndelse i midten af forrige
århundrede helt op til vor tid - dog
med hovedvægrten lagn på glansperioden i den telqriske udvikling frem til
1910. Trods bladets fremtræden i beskedent teknisk udstyr er de bragrte
eksempler på nutidig panoramafotognafering - fra l9B0 - forbløffende godt
geng'ivet.
Som en pudsig detalje kan nævnes,
at Kodak omlring århundredeskiftet

fremstillede en serie på fem kameraer

til panoramafotognafering - det mind-

Dansj< Fot ohislorisk Selskab

har trods begrænset
medlemstal en vidtfavnende
akdrafet 9g grver for et
beskedent kontingent rig
valuta fot pengene.
Åt foto i dag er hver mands sag, vil
næppe nogen besride - i hvert fald
ikke, såfremt denne konstatering holder sig inden for den strikt tekniske
sfære, Taler tnan om fagfoto og laeativitet, er sagen straks en anden, men
man skal faktisk ikke så forfærdeligrt
mange år tilbage for at opleve, et fotograliefsom sådant var en ganske kompliceret affære, og før celouidfilmens
æra var det en højere enhed mellem
låndværksmæssig kunnen, telorisk
snilde og kreativ formåen - en kombinatiorU kun få fotognafer i dag tør prale
af at besidde.
Disse fotogra.fiets tidlige år har
Dansk Fotohistorisk Selskab, der blev
oprettet i l9?5, sat sig for at belyse og
- så vidt det overhovedet er gørlig[ - at
bevare for kommende generationer.
Og tør man dømme ud ba selskabets
tidsslqift, "Objekliv., er der tale om en
indsats på et både høJl oS alsidigt niveall.

Norkas meritter
Det seneste nrunmer a-f "Objektiv" er
netop kornm€t på gaden og indeholder
en række artikler af såvel fagrteknisk
som personalhistorisk interesse. Umiddelba.rt falder man over historien om
den ultenrationdt berømte kamerabygger, Norka Hanse4 hvis borgerl_ige
fornavn var det mere ydmyge Jens PeteL
Han døde i l97I i den høje alder af
95 ar, oS haru indsats var da kun husket inden for fagdolkenes begrænsede
skare. Men først i fuhundredet var varemærket 'Norka" kendt over den
garske civiliserede verden ha USA til
zcartrdens Rusland som indbegnebet aI
kameramæssig kvalitet. Såedes bere!

ter'Objellivs. redaktør,

F'lemminq
krendt, om et salgshemstød i ttSA i
1920, hvor ,Mr. Norka. fra sit særdeles
beskedne hotel i New York blev alhentet i Rolls Royce og iført lånt kjolesæt
allagde beretning om sine produkters
utvivlsomme fortræffeligheder for Kodaks grundlægger, Cteorge Eastnann,
og et halvt hundrede af den allerede
store koncerns ledende medarbejdere.
Episoden fortæller lidt om den anerkendelse, der var Norka Hansens kameraer til del omend det transatlantiske salgsfremsød ikke blev nogen
succes. I parantes bemærket besidder
Fotognafisk Landsforbund et origdnalt
Norka-kamera, der dagligrt lader sig
bese på forbundskontoret.
Andre personalia beretter om den
hemragende landsskabsfotogral Sjguan WeneL som i defte århundredes
første halvdel forevigede de danskes
land, før dets konhuer blev skæmmet
aI højspændingsledninger og motorveje, og som takket være sin indsats
blev en af Dansk Naturfredningsforenings første æresmedlemmer. En
række af hans enestående optagelser
kan stadig opleves ved gennemlæsning af tobindsudgaven ,Danmark. fra
1944. Det er en sarnlet indbinding af

billedværket'Danske l,andsdele., der
udkom i årene 1927-40.

Mkroficher aNrc

1870

Ogsa den telaiske historie dækker
aprilnummeret af "Obiektiv. ind på
forbiiledlig vis i et par artikler om panorama-fotogrrafiets historie, dels med
en specialanikel om kanferaet "la Periphote., som blev udviklet af franskmændene Augtuste oS I'ouis Luntiere
om-king århundredeskift et oq patenteret her i landet i 1901. Arriklen, der er
slcevet af Kel/ I(rrstensen omfatter en
udiørlig telnisk beslrivelse af kameraets opbygming og ftnlctionsmåde
med tekniske tegminger og kopi af det
udstedte, danske patent, der uden besvær kan læses af den interesserede.
En udfurlig historisk redegørelse, li-

ste gav et format på 12,5x106 crn for en
panorering på 360 gn-ader, det største
et format pi 40 x 600 crn(!) for en hrld

omdrejning. En af disse kameratyper
var i produktion helt frem tjl 1941.
Der er masser af andre interessante
detdjer at hente i bladet - eksempelvis
et klip fra Opfindelsernes Bog anno
1878 - med tilhørende, samtidig illustration - som fortæller orn" hvorledes
fransicrnændene under den ft-arsk-tyske kig 1870-?l benyttede sig af milcoskopiske depecher båret aI brevduer til det belejrede Paris - en klar
forløber for nutidens milcoficher. Ligeledes tips til den udlandsrejsende onq
hvor man kan finde fotohistoriske godbidder i de europæiske storbyer.

C,eheim-Kanteraet
Redaktør Flemming Berendt siger til
Medlemsavisen, at næste numrner af
rObjektiv. bl.a. vil indeholde beskrivelse af fremviseren K-2" som tidligere
r meget anvendt, og endvidere 'en
kort og brugbar vejledning. i gurruni.
Eykskunsten, gn saerdeles kompliceret
fotoga-fisk metde, der i mellemkrigrsårene blev anvendt til efterligning aI
det klassiske landskabsmaleri. Som lidt
af en sensation" der kun delris bliver

afsløret, kommer yderligere en beretnrng om Cail P. Stims berømte Geher.m-Kamera

Geherm-Kameraet yar, som navnel
fortæller, et miruIamera, som skjult
bag eksempelvu et skjortebryst hrnne
optage billeder uset aJ de fotogrraferede. Negativerne var nrnde glasplader på størrelse med en l-laone og
objel:tivet ikke større, end at der mageligrt kume optages gennem et loap
hul Bagqnunden for historien er, at
Flemming Berendt under sin lagrt på fe
tohistoriske effelter er støcit på en serie på 40 runde glasnegativer, der - ohIala - s!6[]fus1 livet på en dansk herregård anno 1886. Fastholdt for eftertrden
ved Stirns Ccherm-Ihmeral Som i øvrigrt med rene kan beskives som en
direlre forløber for Kodal<s seneste
'nyskabelse. - disc-kameraet, der
fremkom sidste år nøjaStrSt 100 år efter, at Ccheim-Kameraet første gaj}g
indlangede dagens lys.

Mange aktiviteter
Som nævnt blev Dansk Fotohisorisk
S€lskab daruret i 1975, og selskabet har
i dag ca- 140 medlemmer. Det årligre

kontingent er lr. 150, og for denne beskedne sum får man re numre aI
'Objelov. om å"ret - i sig selv rigeligrt
p€ngene værd - og for god ordens
skyld skal også næmes, at der er to
temanrurue på u'apperne: Et om luftfotogrrafiets hrstorie Fa de første ball,onskippere til vore dage, og et om stereoskopisk foto - det man tidligere kaldre
3D.

Destrden har foreningen 6re møder
i vintersæsonen med varierende enmer på progrrilrunet og yderligere fire
auktionsarr-angementer, hvor man byder på forud arnoncerede effekter. På
grund af overvældende interesse for
disse auhioner har det været nødvendig|t a begnænse antallet aJ ellekter ul
80 numre, og det fuemgår aJ lisen i det
her omtalte blad, at der er rig lejlighed
til at gøre overordentligrt gode køb. Selskabet har også skabt tradition for en
årlig ekskursion ril udlandet - i år går
turen i sluhingen aI april til Berlin - øst
som vesl - hvor der forlods er phnfa$
besøg på en række steder af interesse
for selskabets særlige område.
Nærmere oplysninger om selskaber
og deG virke kan fås ved henvendelse
til præsidenteq Andreas T'rier Mørch
Sortedam Dossering 95 å, 2100 Køberhavn Ø, tlf. (0I) 26co2t.

n
Illustrationerne er hentet fra det om,
tdte nummer aI 'Objektiv.
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Nationalmuseets ,#'
foto-samling til
$-lerning-museum
Ikrning bliver helt sikkert
et valfartsted for foto-intcresserede, når Dannrarks Fotomuseum i Mu'
seumsgade 3 bliver en
realitet om få måneder.
Kr.rneri i samllngen bliver forhcnr'ærettde fotohandler Sigf|crl Lovstads egen store' Private samllng af fotografiaPparater og fotoudstYr'
- I)erudover har forskelllge or'
garrisationer og foreninger
sk:lrtket genstande, og ller'
ning konrmunq har selv an'
s\affct en del, sagde borgmester N. O. Ilånsen, da Ilerning
byråd behandlede sagen
ikke nrindst har Nationalmu-

.r'('t glr0t tllsogll oln nt ville

samling. Men de er ikke rig-

deponere sin foto-samling På
det kommende Ilerning-mu-

holdige nok. Hverken hver for
sig eller tilsammen, fortsatte

seum.

Dernæst har en række Perso'
ner tllkendegivet, at de måske
vil deponere deres Private
samllnger i IIernlng.

N. O. Hansen.
- Dette har Natlonalmuseet er'
kendt ved at ville være med tll
en deponering i Herning.
Hertil en række andre samlin'
ger, som ikke vil kunne udgore

Ikke noget over
eller ved siden af
Borgmester N. O.

en ret stor del af et egentligt
fotomuseum.
- Derfor er det realistisk, at

Hansen

Løvstad leder

derfor er bcrettiget.
- Der findes landet over flere

samlinger af fotografisk

HADSUND: Hadsund er

bf i Danmark der har
bevaret flest fotografier
fra gamle dage. Det skyldes fortrinsvis den meget

teriale. Nationalmuseets Bre'
de-afdeling og Teknisk Muscum I llelslngor hrr hver sin

dygliee og pro'dukUve fo-

tografmester Marthinus

Petersen, også kendt under navnet'Kul-Peter..
. Det fik Dansk Fotohistorisk
Selskab til at beskæftige sig
med fotografea, der også af

Første gang han er omta.lt
som fotograf, er ved amGud-

stiUingen i Hadsund i 1908,
hvor han udstillede fotogra6er. Nogenlude ramtidig brgmdte ban at arbejde hos
fotograf N. S. Jenserq og aLle'

rede cmlring l9l0 overtog

han Jenserrs foto-atelier, som
han drev til sin død
Marthinus Petssen var nogetafån r Ole Opfinder.. Han
fnrnstiliede kamerrer, og
man hsr kerrdskab til et ka-

andre Arsager er fotohistorisk
interessanl Han byggede c€lv
en række enestående kameraer med egenskaber, der forekom samtiden - og tildels
eftertiden - utrolige.
Et udvalg på 2C.30 billeder
er det lykkedes ved hjælp af
en spesiel reproteknik at fravriste deres oprindelige levende og fortættede stmosfære, og 4" o1 55"s ui3tillet
hos boghandler Lorentz Nielsen. Hadsund, fra 22 ewurt
og fire uger frern- Lorentz
Nielsen har bekætet udstii-

mera, rom er i privrt besiddelse i lLdsund- Krmeraet
gav Petcrsen det qystiske
navn'Haberot.. Apparatet

billederne til Hadsund Egrrsreproduktionm
har stået formenden for

stor r.rDlrng neSetivcr.

De

ser, hroraf de fledc er

på

lingen. og hen har rkærrket

mu seum- For

Dansk Fotohistorisk Selskab,
Flernming Behrendt, København-

Det er også Behrendt, der
har forsket i Marthinus Petersens bv og levned:

-'Kul-Peter. blev født i
l&15 i Karby på Mon, og ttan

dode i 1953 i Hadsund, fortæller Behrendl Han kom i lære

og blev uddannet rom rnedker. og rom rådan ernæTrde
han rig i rin rmgdom - o3lå
eftrr et ben om kring It lS
rloi ri! ncd I Hrdrund.
Sin interesse for fotogre-

fenng. som hen formærti8
ha dyrket ved dden ef rit
håndværk, fiorde hlm rned
årene til erhvervsfoto3ref.

er tildels fremstillet ef ham
selv. Han bar dog envendt
dele fra endre fotografiske
produkter. Optik og lukler er
såleder ikke Marthiaur Pe

tss.Dr

ru

Si

- og billede fra hans og
grls kron&ia mantbrylgcester. Der er
faner4 store

1

med hestnogn på skovtur i
Linddalene.
Alle har de stået modet for
'Kul-Peter.. Foran hans tck-

dø'd.

M-erthinur Petcrrcn var

En trediedel el det foto-

Jeg

reets Y konlcrvrtor JeaPer
Johnsen, der netop her udviklet en meto& til bevsr,ing al celluoid-nitrat ne gatlverne. tn&reet vil begYnde

at behandle de dÅrligste negativer, hvoral adskillige er
lotograferet al Knud Rarmuss--n og Peter Freuchen
PÅ Femte Thuleekspeditlon blev dcr optaget omkring
3.000 billeder, 8om blev

cionist.

Arkivar Poul Mdrk. Natio-

nalmuseete

Etnografiske
ramling hevde i gAr besdg af
en dame, tom Sanske nøgternt lorsrrede eit gavebrcv
til ramlingen. Damen lnsker
It være anonym.
I brevet hedder det blandt

Flemrning Behrerdt slut-Marthinus Petersen var r
sin hjemby €n cner. der vel
ver agtet men'måske ilke
altid forstået og værdsal
Det er godi, et tiden har

frernkaldt under rærdelea
primitive lorhold. Folketinhar tidligere lovet at give 20.0O0

and,et: 'Jeg er en ældre,
ragk pensionist,
rom har
svært ved at ændre pA den

grvet ham oprejsning.

Sets Grønlandslond

En række af billederne fra
ekspeditionen indgÅr i Etno-

ganrmeldags, sparsommefi ge
levevis, og derfor hgr jeg
kunnet spare op. Det glæder

grafrsk Samlingr rærudstil-

ling Fotogralier tra err anden verden, der viser rldrte
Lilot
dag på rlnde8.

mig at kunne give spareprnSene til et formål, rom

u

virkelig fllel, der , er
l..r . .t

Poql Mlrk"oplysor, at mu-

være en privat Save pA
100.000 kr. fre en ftrlkcpen-

niske vidunder er de sikret

-

rnenin3

nads til Alaska I l92l-23
blivc* nu reddet tskket

"get et der yderligere
Man ve4
cr f rernctillet to penanmakåmerrer, rcm muligivir er bor-

trukhorEet ved hrru

'skyd'

g,relirke materiale lra Knud
Rasmusscns lemte Thuleekrpedition tværa over Cr-

ter:

dcn foto-

feddes af
pensionist

familier

mod gJemsel.
Og en lang ræk-ke ef d.isse
billeder må betegrres som fotografisk kunsL

tll

lcrl.urlstllllngor. for at url.

soldaterkammerater samlet

omlring

brede kendskabet

år.

Udover fotografiapparater og graflske kunst. Udstilingerne
fotoudstyr skal museet have skal endvidere vandre rundt
skiftende og pcrmanente bll- tilkommuncroginstitutloner.

lup med to

erbcjde.

meget flittig fotogref, og ved
rin død efterlod hrn cn meget

menge fotografirke optagelglesplsder, blev i rlutningen
af l9'ilO-crne reddet rf histo-

riertudcrtrrde KFld Viliad-

sen Det lykkederVilhdren at
rtrdde wer lO.fltr Slrrplader
fra fortebelse, og de er nu
enbragl pl Det kongeliaq Bibliotek i Krbenhavn
Det cr dirse merge plader,
der gn-, rt Ilsdsund cr derr by
i Danmerk, hvøfn der er
brvaret flest gpmle fotograf.ier.

tr pct

ef billedcrrr cr
rom
mårke den er*rte gang i deær
bv kom til bycn'fø rt bbve
Ower

portrdt r rf hndbcr,

forevigd i rørdrsttsjd rI
Dcr cr billtder
'Kul-Pctcr.brylluppa rncd il
fre rtorc

En vigtlg meddelelse til alle ejere
af Haseelblad kameraer model 1600 F,
1000 F og SW.
Som det
Memo fra

fremgår af vedlagte servlce
fabrlkken, er man oph/rt
med at yde servlce på ovenruevnLe
modeller.
"Men hånden på h1 ertet" - kan <iu nævnt
andre apparaterr soft er udgået af produktlonen for mere end 25 år siden,
hvor der etadlg kan fås origlnale
re eervedele?

- men tll gengæld kan du regne
med, at samlerværdien for llasselblad
1600 F 1 dag er væsentlLg højere end
lrvad den kostede I 195 7 .
Næppe

gæster
f

seums-tanken i flere

Fotograf Lovstad bliver museets daglig leder. Det er Lovstads modkrav for at overdrage sln såmling til museet.
llan har arbejdet med mu'

ma-

Enestående fotosamling
skal udstilles i Hadsund
den

Sifted Lovstad præsenterer her en rarltet. som sikkert vll vække
opslgt på Danmarks Fotonruseum', nemllg den nordsJællandske
mobelsnetlker Jcns Poul Andersens trækantera til 35 mm-filnt.
En vlrkelig sJældenhed - uden overdrlvelse I verdensklasse.

Herning kommune tager lni'
tiatlvet.

lastsloS, at Danmarks Fotomuseum ikke på forhånd har
konkurrenter, og at navnet

3lr. Mør

Farvel

til Elfelt
Al Bo Drebcl
'

Mcd ncdlæg8.bcn

.l

Kgl.

Hoflotogral Ellelt p! 6trtjat lonvlnder en rtump al
det Samle Klberåavn
rhlbt vcd lrhurdnedckiltct
el. Pctcr Elielt, fotognlen æm dcev Danrnerkrhirriorie med
rpDenel

rlt

totograll-

Hen ver kun 2l lr. dr
de fotoateller. Men hen
hlcv hurtigt hendt,. lor
han ver randerledese. Han
pA Kultorvtt o8 fotolik
jralerede tJder orlginrl,
hen kom Ut bycn 08 !bn€-

rJomfnr Tl&fordrlv.. Han

kravlede op I rAdhustårnet

08 kntpscdr erbejderne,
rom byggede dct. Han tog
btlleder i r$retten under
Albcrti-rageru
O8 så lorevlgede han na-

turligvir

kong:lamllien
med en rådan rueces. rt
hen bådc blev dansk oE

rverrft hoffologref. Hens

rrklv veJer 40 ton og er en
danmarkrhlstorisk guldgrube. Det lindes intekt

1931.

ældgernlc, mcrr drlltseil<re

9l

tll rln dld

I

vu cii llllc, rlr-

og rni--lykkedeo det cn cnkelt gurg, hvæædc han tll
du r[ grlhy'J som lav,
H virkedc
ne. dit r!en..'vll
hver gtng.
Men udeo rNcllcrt&nrnden,. dler lendrbyrnedi<eren J. P, Arrdcrrcq Nellergd, vrr Ellelt aldriS ble-

vet mectercn. Andergen

var cn mand, rorn kurunc
lidt rJ hvcrt0 og æltte flrc
ltykkcr mld tedt og æeSepdlse tll frokoEt årct
nrndt. Han levede Elfeltr
fotogre[iaPPa-

rater, hvoraf nogle ptodlS
er i brug.

Tænk blot på

Jævnligt

derure

titbagevendende
b:gi venhed: f estf ot'rstil I ing

i Det kgl. Teater. Kongefa-

milien sldder

I

tmdle

rppa-ratur, Hen dlde lor
r€sten i 103? I cn alder rl

Itf'Meitei.
rrard ræd llpekæ8.
Han kururc kurgteo et lå
(olk tll rt o! nrturlilc ud,

fan,tr:tirke

lor

pA ct /Jeblik
- takket
vaFe Nclbr/dmendcm

under rtellerct | Ørtergadc
2{, hvor hrn rcdderede
uom rMectcrr

lld<e

*t d Negolt. Pl æenen
rtAr hollotogrelerr mcd scdrtenrter berræbnet med
rælsommc lotograliappanter, Alle arlncr. Hotfotogn(en blltz(r
.lt knlprer. Dct hcla cr overrtået

logen med
blinkende diademcr og ordener. Mellemakt. TæpPet

år.

Poul Jotrrræn, rorn blcv

Elleltr. cfterfdlget, kom

I

lere ho rMester. lom
16-lr[ o! hrtc dlc K8l.

Holfotogrd Elleltr tred lU-

Bru& vrr hrnt Yt!dllnglmottv, men engang
reJrtc hu også landet

oncr.

rundt og

, fotogrslercdc

1.100 mcJerler.

I

1028 ver
ved

han mcd ,Meoter.

hollbt lor t rste 3un{ o8
rved dronning Alexandti6 baz*rarbcjder rt€d

hullet frr cn

buelarnpc,

Hun tog dct pænÅ otr hrn
blev rA gode venn€r med

hendes søn, kong Frederik,

rt de llvet ud kunne drille
hlrnrden på de megt Ugti3e m[der.

MAske er det en lykke, et

derr gladc Joharæn, rom
dld.- rnol d e Ci. ell:llqkc
traditioner I l9?3, sllpPer
for rt rc dattereq prinsesre Arrre-Lise aJ Schaumburg-L.pr

r lukke

rMe-

rter.r gamle værksted og
sile larvel tll rdressen i
ØStergade gennem 78 år på

Srund

af tiderx velkendte

pmblem,

atlrre

end lnd4æg:ter.

utlgilter
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Det at kunne gå tilbage i tiden, er vel nok en drøm de fleste
af os har. Pludselig, at kunne stå et bestemt sted, måske loo år
før ens egen tid, hvem kunne ikke tænke sig dette?
Ved hjæ1p af den moderne repro-teknik, lidt fantasi og tid,
har jeg herved den g1æde, at præsenterer de første serier, hvor
man har mulighed f or, at f ornemme siE "t,ilbage i tiden".
Dia-serierne er foreløbig stillet
ti1 rådighed for Dansk Fotohistorisk Selskabs medlemmer.
Da Dia-serierne nødig skul1e gå tabt i "posL-kværnen" vil

ve fremsenCt ttanbefalettt for 1åners regni_ng.
Gratis lånetid . I4. Dage.
Preus fotomuseum.
Horten Norge.
52 Dia-farve. 0ptaget 1982.
Serien viser Museets samling
ttKameraets Kavalkadet'

.

Special udstilling på Danmarks
tekniske museum.
Dia-farveserie optaget i 1983.
3. Siqvart ln/erner:
Danmark 1927 -I94a.
3o Dia -s/h tonet. Meget fin
biiledsamling.
4. Ky1le Topp:
Dengang i 0dense.
J5 Dia-farve om livet

i 0dense. 0ptaget på Lumiere farveglasplader i årene 19oB-1918.

København før år 19oo.

o Dia -s/h tonet .
Enestående serie med de ældst
-7

kendte f otograf ier.

på postkort.
43 Dia-s/h tonet. Unik samling
gamle Københavnske bybilleder.

6. Det. gamle København

de bli-

J, De gamle Hansestæder.
Hamburg, Bremen, LUbeck før

år l9oo.
35 Dia-s/h tonet..

B.

Det gamle 0dense på postkort.
/\ tonet .

Dia -s

loff -Jør gensen :
45 Dia-farve og s/h, af hans
arbejder. En del har været udpå Charlottenborg.
stillet
0r

lo

"De store mestre fra århurrdredskif tet'r.
28 Dia-farve samt s/h.

11. Eug6ne Atget:
22 Dia -s/h tonet. Firrt stemningsbillede af Paris omkrinE
århundredskif tet.
12. Hol-t,ermann Collection:
36 Dia-s/h tonet.
De ældste billeder man kender
fra Australiens nybyggertilværelse.
F.B
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EET

LUFTF
Siqfred Løv':.tad.

1897.

Juli IB97 Lød ingeniør S.A. Andr6es
endelige ordre: En, to, t.re, - kap af .
Tre huggerter hævedes praktisk taget fuldstændig synkront. De 3
kraftige tove der havde holdt kæmpeballonen "Ørnen" i sit ballonhus på Danske Øenr Bo lokalitet i Øgr_uppen Spitsbergen, var hugget
over og ballonen steg hastigt nordover med sine 3 modige mænd og
deres udrustning.
Forud for dett.e afgørende øjeblik var gået, forberedelser. In
planlagt start året i forvejen havde måt.tet opgives på grund af
vejrforholdene. Men nu skulle det være.
Ideen med den dristige færd var jo at nå over nordpolen ad luft
vejen pr. ba11on, og bl-.a. gennem fotografier at kunne foretage
kortlægninger. 0g skulle det i lBgo'erne ske ad luftveien var en
ba11on den eneste mulighed. Flyvemaskinen var som bekendt endnu
ikke opf,unciet. Det var radioen heller ikke. Set med nutidens ø j ne
sig anden udgang end den ulykkelige,
er det svært at forestille
som det blev. En ballon var lidet styrbar, selv om Andr6e ment.e at
der sku1le kunne være til god
have konst,rueret nogle styreliner,
hjæ1p. Det havde prØveflyvninger i Frankrig vist. Der manglede ikke advarende rØster i samt,iden. Men Andr6e føILe sig sikker i sin
sag.0g sku11e der efterhånden være indsneget sig lidt tvivl, så
var det nu blevet en prestigesag for ham. I sommeren IB9l kunne
han ikke opgive.
Søndag eftermiddag den. 1J

En af de udvalgte medrejsende: Nils tkholmr ffioldte fra efter

den udsatte st,art i I896, og blev erstattet af Knut Frænkel-.
Da Andr6e søgLe mænd ti1 at føIge med på nordpolsfærden, havde han
fået mange henvendelser.
Den fotografiske side af ekspedit.ionen var lagt i hænderne på
den kun 23 årige amanuensi-s Nils Strindberg. Fra det øieblik han
var blevet udtaget til at, f ølge med på ballonfærden, satt,e han a1-
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Træsnit af Andr6es ballon, udført i I896.
Fremstillingen anses for at være meget
korrekt.
"Ørnen" blev fremstillet i Parls i samarbejde med den svenske
ingeniør Nordenf e1d.
Hylsteret blev fremstillet. af kinesisk silkestof , den Øverste
halvdel bestod af 3 1"9, og havde en volumen på 4.3oo mJ.
Hylsteret skulle kunne bevare sit indhold af brint i 3o timer
under gunstige forhold. De 3 s1æbeliner, var hver på 3oo meter.
Desuden f andtes der B andre ballastliner,
som sammen med sl-æbetovene skulle hjælpe med at holde ballonen opper hvis den gik
ned i lav højde.
De 3 styresej1 var anbragt meLlem hylsteret og nogle vandretliggende bambusstænger. Alt tovværk var specialbehandlet med
vandafvisende midl-er.

,ffi'"'tt*'

Zoologen Sørensen står her med Andr6es
håndbyqgede kamera, der var forbavsende

velbevaret eft.er de mange års ophold
isen.

på

1e sine kræfter ind på opgaven. Allerede som stor dreng havde han
fået. sit første kamera af en morbroder.0g han benyttede det fliti Indutigt. I LB95 vandt han førsteprisen på en fotoudstilling
stripaladset i Stockholm. Samme år blev han LØvrigt amanuensis hos
Svante Arrhenius ved Stockholms højskole. Blandt de bilLeder man
kender fra hans hånd er også cirkelrunde, taget med et skjult kame
ra. Nils Strindberg fotograferede, men var også uhyre interesseret
den unge Strindberg, var
i f otoEraf eringens tekniske s j-de. Jo,
på mange måder manden som Andråe kunne bruge til sin polarfærd.
udrustning på en sådan
ekspedition spillede en vigtig roll-e. Blandt tidens kameraer fandt
Nils Strindberg ingen der var fuldt.ud kunne indfri de krav han
stillede" Der var derfor ingen anden udvej end selv at bygge et.
0g det gjorde han i samarbejde med værkfører ln/estberg hos firma
Numa Petterson i Stockholm. ( Numa Petterson havde iøvrigt Kodak
agentur på den tid). 0bjektivet var et, Zeiss satsanastigmat med
16 cm brændvidde konstrueret IB95 altså det nyeste man kunne
væ19e. Som lukker anvendtes en Anschutz focalplanlukker', med en
gar'dinfartr våriabel fra L/15 tit 1/looo sek.
Negativmaterialet var Kodaks ru11efilm, der i format llxlB cm med
4B optagelser på hver rulle kun vejede lBo gram. Samme antal optagel-ser i 1lxIB. cm glasplader ve j ede omkring 5 kil-o .
Man var klar over at den fotografiske

Kameraet var bl-.a. forsynet med 9 små hjul udstyret med sær1ige tegn og symboler hvormed det var.muligt at indfotografere nødvendige informationer i kanten af hver optageLse. Der kunne informeres om i hvilken retning billedet var taget, samt om dato, time

og minut. Vatterpas og kompas var' ligeJedes indbygget. 0bjektivet
kunne udskiftes med 2 stk. Goerz dobbeltsnastigmater for optagelse
af stereoskopiske bill-eder. Man medf ørte også et Kodak Bullet, box
kamera, for at have et tettere kamera til rådighed ved eventuel
isvandring. 0gså et tnJatkins Exposure Meter var med blandt udrustningen den tidst bedste belysningsmå1er, som var fremkommet i
1891. Den fotografiske udrustning er iøvrigt nærmere omtalt i A1bin Roosvals Fotografiske Tidskrift I896.
Kodak box'en bLev ikke benyttet, så vidt man ved, Den fandtes
ikke sammen med den Øvrige udrustning. Men det blev Strindbergs
specialkamera. Han har næppe kunnet nænne at skille sig af med den
og tog jo da også billeder undervejs over isen. Han benyttede rØvrigt kameraet til at sidde på under s1ædefærden efter nødlandin9en.

Den filmrull-e

som var eksponeret kort efter

at "Ørnenrr var

landet på isenr 9av de bedste billeder.
I underkanten på det. uretuscherede billede (1) ses eksempel på det kodesystem som kameraet kunne indfotograferer og
som angav optaEelsesretning, dato, klokkeslet og minuL,
Ved disse angiveLsers hjæ1p skulle Nils Strindberg anvende
sine luf tbilleder til kort.lægning af polarområderne.

DeLte billecje er taget umiddelbarL efter
nødlandingen. Bemærk snevolden der indikerer at gondol-en er blevet slæbt over
isen.
Man havde forestillet
sig at 'fØrnen" kunne frolde sig svævende
op til en hel måned, om det skulle være. 0g med den sær1ige styreline, mente Andrbe, at han i nogen grad selv kunne bestemme flyveretningen. Men det gik helt, anderledes . Al"Lerede kort efter star

ten mistede ballonen 2/3 af styrelinen. Ef ter 65 t.imers f lyvning,
under hvilken gondolen mange gange havde stødt mod i-sen, landede
den omsider for ikke mere at hæve sig. Der var ingen anden udvej
end at sØge mod land.
Den lange isvandring begyrrdte.
Mere end 8o dage vandrede de 3 mand over isen, blandt drivenvende isflager. Endelig nåede de frem til fast grund på Hvideøen.
Her søgte de at bygge en snehytte. De havde hovedsageligt levet
af Isbj ør_nekød. Det blev også deres død. Alt tyder på at de døde
af trikinforgiftning.
Først døde Nils Strindberg, cjernæst Andråe
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bukkede også Krrtlt I tarrtkt:l ttncJer.
Men omverdenen viCste inteL.
Først 33 år senere i 19Jo rlctr 6. l\urlus L stødte et par f angere

og tilsidst

fra y1/S Bratvaag, som sejlede rrted L'r] nosk videnskabelig ekspeditioflr F)å rester fra Ce 3 mænds sid:;t.c lejr.
Fundet blev en sensatiorr i vcrdcnripressen. Man var i de tider
ikke vant,e til en pressedækning sonr vi oplever i dag. Det.te fund
indledte f akt.isk en ny æra i presseh ist orie. Der blev udf oldet
enorme anstrengelser for at komme førsL. med nyheder fra findestedet. 0g det 1å jo et f jernt og svært tilgængeligt sted. Man mått,e
pænt vente ti1 de udsendte både vendte hjem. Da det rygtedes at også Andr6s dagbog var fundet, overbød pengestærke bladfolk hinanden.
En amerikask bladkonge bød 1 I/2 mitl. Sv. kroner for eneretten,
fn anden qik over al-1e andre med en blankocheck. Ingen fik dog tag
i bogen, den blev hos I'Sel-skabet for Antropologi og Geografi".
Megen interesse samlede sig selvsagt om de fundne filmrul-1er.
Mon det var muliqt at. bringe brugelige billeder frem af dem.
Det drejede siE om 9 ru1ler i hylst,re af jernblik, og 7 ruller

i

hylstre af kobber.0q så var der en 1øs fi1mru11e, samt I ru1le i
kameraet. ( Alte med 4B optagelser i llx1B cm ) . Filmrullerne var
gennemvåde. Mere end 3o vintre og somre havde de været udsat for.
Disse f i1m blev overladt den mest k),ndige på den ti d, docent,
hoffotograf, 1ærer ved Den Tekniske Højskole og formand for Fotografiska Foreningen i Sverige, John Hertzberg. Han lukkede sig irrde
i sit laboratorium på Tekniska i flere uger med rullerne fra HvideØen. Det viste s j g at 4 af de 7 ru1ler i kobberhylst,rebe var eksponerede. Del-e af de ueksponerede f ilm brugte han til eksperimenter
for at finde frem ti1 den bedst egnede fremkalder.
I redeg Ørelsen i den of f icielle Andr6ebog "Med Ørnen mod Pol-en"
pyrokatekin-nanævner HerLzberg, åt han standsede ved en sulfit.fri
triumhydratfremkalder, som han dog ikke giver nogen opskrift på.
Takket være denne fremkalder lykkedes det ham at få brugelige billedspor frem. Gennem omkopiering på diaposeti.vfilm forstærkedes
originalnegativerne, og efter en grundig retouchering fremstod en
række bemærkelsesværdige billeder, taget i polarområderne 33 år
tidligere,
taget af HerLzbergs jævnaldreende fotografkollega med
livet som indsats.
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På Andr6e-bildernes internationale publieeringsdag den 25. November 1,93o, blev Hertzberg hilst rned store lovord r o9 beundring
fra store dele af verdenen. John HerLzberg redegjorde for sit store redningsarbejde ved den int.ernationale kongres for fotografi i
Dresden L93L.
I en fodnote til artiklen i Andr6ebogen Lovede Hertzberg han ville
fremkomme med en udførlig beskrivelse af arbejdet i sin egenrrNordisk Tidskrif t f or Fotograf i", samt i I'Geograf iska Annalerrr.
Men de kom aldrig. Han har måske syntes det var for speeielt.
Der f indes en omt,aLe i The Brit.ish JournaL of Photography I 193o.

Litt,erat.urhenvisninger LØurigt :
Fotografisk årsbok 1955. s. 67/9o. Per 01of Sundmans roman: "Andr6
es luftfærdr'. (Samlerens forlag l96B). Den er skrevet på baggrund
af Andr6es dagbog. Er senere blevet filmet i Sverige, isenesat af
Jan TroeLl.
Filmen havde præmiere i November 19Bz r uhder titlen: Ingeniør
Andr6es luftfærd. Den er i April 1983 udsendt som videofilm af Video Action under titlen: Den umulige drøm. Hovedrollerne indehaves
af Max von Sydour, GUran Stangerts og Sverre Anker 0usdal-.
Iøurigt opbevares Hvideøfundet i et I ille museum i Andr6es fødeby
Grånna, beliggende i det nordlige Små land, ved Våttersøens sydlige
østbred.
Noch rst Polen

To Tschuktser mQdes ved Jenisej,
De stirre Tangt imod nord:
"Tshuk-tshuk, saa Nansen Du paa ain vej?"
"Kuk-kuk, nej s-Zets inte spor".
De viTde saa gjerne faa kig paa "Framt'
-Honoraet var ret anstændigt-

Men ljet kan stadig ikke faa ram
paa noget som hel-st Tebendigt.
De vandre i dage, de vandre i tre
hen over d"e Øde tundr6r.
Da pJudseJig faar de et sgn at s€r

frggteTig dem forundrer.
I Tuften ser de en l-Qjerl-ig sæk,
og mens de stirrede maabe,
De hLrer tiL deres store skræk
en rQst fra skgerne raabe:
"HQr foLkens, hvis Fritjof kommer her,
saa hils ham fra Svenska aror1n
og sig , han skaL ikke ta'sig det nær ,
for Pol-en :.st noch ni-cht verl-oren".
som

nPUKn L996.

FOTOINDKØB

MOSK\A
Rejsebrev.
jernbane er
en vel-Tgkket tur med den transs ibiriske
jeg tiLbage i Moskva , hvor vi har tre dage til- at stu dere bgens
sværdiqheder.
En regnve jrsdag bes l-utter jeq "at springe" f ra en sei l-tut
på Moskvafl-oden for at qå på kamerajaqt. Vores russrske guide
har gennem Intour ist været så inQdekommende at fremskaffe mig
der handl-er med brugt udstgt.
to adresser på f orretninger,
I Rus l-and hand l-es ngt og bz'ugt f otoudstq r hver f or s ig .
Jeg stil-l-er nig op ved vort hoteL og forsQcSet at kapre en
men d et viser s ig at væTe en særdeJ.es vanske l iq af f ære ,
taxa
enten er de optaget eLl-er også vil- de ikke kQre f or en \zes tliq
,,kapital_ist,,.
Efter mangen resul_tatJQse forsQg hos de ordinære
for at sætte gæster df , og ieq
taxjes, kommer der en privatbiT
dt jeg
viser chauffLren de to adresser og g'Qr ham begribeJiq,
Mit russzske og hans d-ansk er Tige dårgterne vil- kQres dertil-.
7igt, så vi kl-arer os nred f agter og gebærder, men han nikker og
vi kQrer af stedEf ter en haLv times kfrseJ hol-der vi ved den ene adresse ' og
j eq vover mig ind i forretningen , veJ vidende at hvetken tg sk ,
engel-sk ell-er dansk eT sprog , der tal-es i U.S.S,R. .
mand.en rgster på hovedet, €fter at jeg har foreGanske rigtigt
sl-ået de to f1r-ste, og da jeg derefter siger Dania, gTor han på
nig med et udtrgk, der tgdeJigt f ortæl-L€r, at han har f ået sin
mistanke bekræftet otu , at i eg nå væTe tosset Ef ter

_1 I

I
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heTdigt,is står der priser på al-l,e
Nå, bl-æse væte med det
kan f inde ud df , at der vist hell-er
kameraerne, så jeg hurtigt
ikke er så meget at snakke orTr. Jeg l-æser priserne een gang til
j o , j eq har set r igt igt . Pr iserne på brugt og gamme Lt er skg hQje, så snart det drejer sig om tgske elTer japanske kameraer,
de russzske er mere moderate.
Jeg l-usker ud af f orretningen igen , df vor Tiqt spe kulerende
over, hvem der i Rus Land" med en ugel-On på 75-725 ruhLer kan k0be d:sse kametaer.
Her skaL gengives et par priseksempl-et:
Zeiss IdeaL pf adekamera 9x72 Tessar 4 ,5 . . .
l,loigtlå.nder SL j5M speiTrefl-eks 24x36.. -.o.
Bol-ex H 16 optager n/ 3 objektiver....'....
r..r
Nikan ME m/notor og normaToptik
Russrsk L.eica 11 kopi.".
o.. . .. .. .
., ..
Kontax kopj. . . .. .. ....

2.loo rblL.7oo t'
5.5oo "
3.9oo t'
L5o 'l
77o "

(2S.2oo kr)
n)
( 2o.4oo
(55.ooo n )
n)
( 4A.8oo
(I.8oo
")
n)
( 2.o4o

opf gsning skal- vi g ive ca. 72 kr. pr , rubeT , så mine damer og herrer , hvis i har et Zeiss IdeaL for meget i samLingefr,
er d.er penge at t jene, hvis i af sætter det i U.S.S"R..
Rubl-er nå ikke udf Qres af l-andet t og hvis i ved et "uheLd"
al-l-igeveL skul-l-e tå dem med ud, er de f aktisk værdil@se, da de
ikke kan omveks-Zes. Det er hel-l-er ikke nogen særLiq god ide at
omsætte dem i russjske var€T, da va-Terudbudet er meget.l-i77e,
.t(r a'Ffar \roTe noTmeT ikke meget værd.
der troTiqt har
Nå, jeq trasker ud tiL min flinke chaufffr,
ventet på nig, og vi kyrer ti7 den anden adre,sse, men med akkurat sanme resuLtat.
Jeg beder om at bJive kyrt tilbage til hoteJ Cosmos r stadiqt
spekuLerende over, hvem der kQber disse kameTaer???
f il
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Johan Baptist. Isenring

(ttg 6-185o )

-l

(Det er ikke så tåbeligt

endda)

Da nedennævnte hændelse udspill-edes for snart en halv snes
år siden, kan den nok omtales uden at nogen får ubehageligheder af det. Den opmærksomme l-æser vil f inde mangen en Eod 1ære,
og nogen vil måske nikke genkendende til historien.

Blandt de, af et kendt tysk auktionshus udbudte numre, befandt sig et daguerreotypi forestillende en ung mand ved en bæk.
I kataloget. beskrevet som daguerreotypi: (Isenring?).
Bemær k :

S

pØt gsmålstegnet

.

Johan Baptist Isenring (tlg5-185o) var kunstforlæ99err

ma-

ler og gravør i St. Gallen i SchueiLz. Isenring fotograferede
med et Daguerre-Giroux kamera allerede i IB39r Detoucherede og
kolorerede daguerreotypier som en af de førsLe i verden.
H.C. Andersen fortæLler om disse daguerreotypier i sine rejseerindringer omkring 184o. Isenring udstillede disse daguerreotypier i Augsburg i Novernber 1B4o og slog sig senere ned som
prof essioneL daguerreotypist i Mtlnchen, Juli 1841.
Disse kendsgerninger gØr Isenring særdel-es samlerværdig i
al-mindelighedr .og for Lyskere og schureizere i særdeleshed.
rrArr er
Hjemme sidder Hr. rrAt' og 1æser sit auktionskatalog. Hr.
storsamler Far excellence, har en god fotohistorisk viden og
stort set ubegrænsede økanomiske re_ssourcerr (Isenring? ) hvis
det er en Isenring, må jeg have den i nrin samling og hvis det
ikke er en (Isenring?) er ulykken ikke så stor da det kun er vurderet til ca. Joo DM. Hr. frAfr begiver sig til Tyskland for a.t.
deltage i auktionen.
0gså Hr. rfBrr 1æser i sit auktionskatalog om tilbudet. Han
er fotosamler par exellence, har en solid fotohistorisk viden,
(Isenring?) den må ieg have
og stort set ubegrænsede midler
i min samling hvis det ikke er en (Isenring?) er ulykken ikke
så stor, da den jo sikkert vil gå for nogle få hundrede DM.
Desværre kan Hr. ttBrr ikke delt.age i aukt,ionen da han skal til
udlandet, men han giver føIgende ordre til auktionariusz Køb
(Isenring?) - jag skal have bi11edet. så ieg byder hvad det
skal være.
Auktionen begynder og snart udbydes (Isenring?).
Hr. frArf bycier )ooDM, auktionarius l5oDM Hr. tfA'r 4oo auktionaved 1, oooDPl er Hr. rrAtt sikker på at
o. s. v.
rius 45o e o. sv.

det er en Isenring, ellers var den gået for mindre.
L . Loo-l .2oo-L.5oo-1.8oo- 2.aoo- 2.50o-3 .ooo--auktionarius
begyntrBrr
der at svede: Hr.
er en god kunde, han har købt f or mange
tusinde D.Mark ved tidligere auktioner og ordren er klar
køb
( isenring? ) tif
mig r Udnset pris.
3 .50o-4. ooo- 4.50o-5, ooo- 5.50o7. ooo DMark, auktionarius bliver bleg' han er ved at blive klar over at han aldrig får (Isenring? ) hvad er grænsen for et ubegrænset bud, hvad er forsvarligt?
vurdering Joo D.Mark købesum?
Auktionarius gøt et sidste forsøg 8.ooo D.Mark. Hr. "A" markerer
9.ooo DM, uden at fortrække en mine.
Auktionarius standser auktionen, konfererer med ejeren af auktionshuset og siger så: solgt til den herre (rAr') for 9.ooo DM.
Kort efter auktionen fastsLår en gruppe experter, uden den
ringeste tvivl at. (Isenring?) har intet med Isenring at gøre.
Hr. frAff græmmer sig,
Hr. frBrf morer sig.
Auktionarius og aukt.ionse jeren glæder sig.
Pensionisten fra Hamburg som var blevet lovet ca, 5oo DM for 3
daguerreotypier køber sig en "husholderske" og Hr. Isenring er
ligeglad.
Morale:

Hvis du om 2o år får tilbudt et daguerreotypi af (Isenring?) dokumenteret med et billede i et auktions-katalog og en salgspris på 9. ooo DM så husk denne litle historie.
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DANSK FOTt]HISTORIE:

fixeret fortid med negaFotografier
tiv f remtid.
Af Mogens S. Koch og Jesper Johnsen.
I De1.
"Gåden om "HABAR0T" 1øst.
"Marthinus Petersentt.
Den store udsLilling i Hadsund.
Af Flemming Berendt.
Fotografica-udstilli-ngen i "Møntergårdenrr - 0dense.
Af Per Ask Nielsen.
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Hvad de dog samler På.

Portræt af en sPecialist.
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Verdens ældste? f otograf i-. 0ptaget I826
Belysningstid 8. timer. Autentisk samtidig beskrivel-se.
Ved. F. Berendt.
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- Francois Arago:
ReciegØrel-se i videnskabernes Akademi.
Den 7. Januar 1839.
Ved F-. Berendt.
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PRAKTICA OVERSIGT.
En engelsk historie.
Af 01e Schelde.
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