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Nyt fra bestyrelsen
I Dansk Fotohist,orisk Selskabs vedtægter $e står der, at m:.ndst
3o procent af medlemmerne skal være til stede ved en generalforsamling for at denne kan være beslutningsdygtig.
Dette er kilde til bekymring for bestyrelsen, og mange måneder
før generalforsamlingen, begynder der en diskussion offir hvor mange vi nu kan forvente, der kommer.
Hvis vi nu afholder den i København eller i JyIland?
hvis den
nu koster ditten eller datten at deltage i? Er maj måned en smart
årstid? etc. etc....i
hvert Lilfælde ville vi nok føIe os som
jordens største dilettanter,
hvis vi i Herning opdagede, at vi ikke
kunne beslutte noget som he1st, fordi f .eks. der kun var mødt Jo
op til generalforsamlingen.
D.F.S. har i dag 165
at 5o medl-emmer skal
Tror vi nu på den?
lerede nu så småt er

medlemmer, hvilket med andre ord vil
møde op i Herning.

sige,

jo...men alligevel ikke mere, end at vi a1begyndt at saml-e brevstemmer ind, f or hvis nu

. . . . Øh .

Bestyrel-sen har derfor besluttet at foreslå en vedtægtændring som
indebærer at generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt
f lertal !

Det er med stor tilfredshed for den siddende bestyrelse, at kunne
og et stadig stigenfremlægge et årsregnskab med en god likviditet
de medlemstal.
frem til det
Dansk Fotohistorisk Selskab ser fortrØstningsfuldt
snart, foretående lo års jubilæuml
A.T.M.

I2. MAJ 1984. KL zI5.3o PRÆCIS.
I HERN I NG . SØNDAG KL : 9 .3O BTSØG PA MUSEfT .

GENERALF0RSAMLING, LØRDAG DEN
MI SS I ONSHOTELLET
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:Mødereferat
NOVEMBER:

Mange havde glædet

sig ti.l at høre CarI Kvelland fortæIle om fotogra fiapparatets

mekanik. Men på grund af en pludselig forretningsre.ise , måtte han melde afbud.
Hvad var mere indlysende end at invitere "mesters" lærling, Arne Reimann til at.
redde aftenen. Arne mødte op med den "sLore kufferL" - og mange de.ilige sager var
der at beskue. Arne Reimann fortalte 1øst og fast om apparterne, J timer var hurtigt gået. Stor TAK til Arne Reimann.
DECEMBER:

D,F.S.s møder er altid spændende, men julemødet betragtes af mange
som årets høidepunkt. Desværre fik vi ikke de lokaler som vi plejer at have. Det
skulle hurtigt vise sig, at eet stort lokale, ikke er sagen - næste år laves der
om på dette. 4J medlemmer havde fundet vej, oq den store auktion gik sin "skæve
gang" - udbudet var meget svingende og tempoet noget mat. Til gengæld var der ikke noget i vejen med tempoet da rrGerdas" hjemmebag kom på bordet suppleret med
rrhusetsrr fortrinlige G1øgg. Flemming Anholm læst.e et.
"Ju1e-0ratorium" vittigt og
elegant - som enhver kan Læse hvad handlede om. Kirsten Jønsson havde skrevet en
munter sang, som blev afsunget, hurra for dette.

At

komme

til

EN JUI EDRØM. 1983

Af flemming

.

Anhol-m.

Jeg drømte bestemt aL jeg skul-de afsted
til en Julekomsammen med Venner,
men hvor og hvornaar og hvem der skut med
stod mig slet ikke klart, det var slet ikke ?arL,
den Slags Drømme de fleste vist kender.
Men som

i

Dnømme
vL

YlttLttv,

det jo sker
- sea Ser
e"

jeg mig pludselig sLaa midt paa Pladsen,
og Pladsen van Raadhuspladsen
med Træet og Glaspengekassen
omkranset af Menneskemassen,
og alt hvad jeg saa

af sLore og smaa
det var ikke saa faa
som stod eller l-aa

ved Træet, var DFS-Lemmer,
et Syn som jeg ikke nemt

gl-ernmer.

Der var de alle, i Snesjap og Ælte,
Ibsen og Neble, Resdahl og Schelde,

Kristensen, Magnussen, Hammeken, Jensen,
Reimann, Svend-Erik, Dusebergr Svendsen,

Ludolf...jå, jeg kunde nævne saa mange,
det vil- føre for vidt, etr jeg bange.

men

4
Fingre saa valne cg hvide holdt
de Glasset med Giøgg (det var skidekoldt)

Med

Gerda gik rundt som om intet var hændt
og servenede Smaakager bagt af Cement '
Schelde, i Sutsko og Islands Sweater'
kørLe en film mens han rØ8 Cigaretter '
' mer i Hadsund,
Æresborger med
Berendt, sad helt for sig selv og holdf mund.
Løvstad var Toppen, hvad ingen vist nægter'
for han delte ud af Musæets Effekter'

dyre og sjældne, store og smaa.
Han var gaaet fra Samlingen, kur ieg forstaa'
Det her var mærkeligt, syntes ieg nok,
noget maa vist være gaaet i Brok '
hvorfor skal vi staa Lrer ude og vade
i Sneen og fryse ' naar vi dog var glade
for Mødelokatet i Aarhusgade?
Noget er skØrt, ieg vil haf en Forklaring'
er det mig der er gal bør ieg tats i Forvaring'
Da 1ød der en Stemme fra Træets Top,

det var Præsidenten, der var kravlet op
og talte til Folket, der stod dennede:
frÆrede Medlemmer,

tynde og fede

Lad mig

som Præsident

!

ta' Ordet
og berette for jer, hvad der er hændt,
og hvorfor vi saml-es paa denne Maade,
men mi-n Forklaring paa denne Gaade
finder I

kanskesens

Trierviel,

men hvad, man kan ikke altid ha I held.
Jeg sitr det i Korthed, ieg er ikke Taler:
jeg havde sgu I glemt aL bestill-e Lokaler.ff

blev der en vældig Uro og Larmen,
og en ell-er anden hev mig i Armen
og sagde : ff Du skal- til mØde vaagn op !
Drik noget Kaffe, her er en' KoP '
skynd dig nu lidL , f ør de l-ukker Portene,
husk, Trier har lavet det om til den fjortende-ff
Saa

JANUAR:

Filminstruktør Ingolf Boisen skul]e have vist filmen om Carsten Niebuhr i det lyk
kelige Arabien, men I.B. mente at mange måtte have set denne film' da den har været vist to gange i T.V.5å han valgte at tage nogle andre film med og vise'
Ingolf Boisen fortalte levende om sine oplevelser med at filme bygningen af den
lange jernbane fra det Kaspiske hav til den Persiske golf. Der blev vist brudstyk
keraf filmen. Desuden så vi den enestående film "Det gælder din frihed" - optaget
illegalt under den tyske besættelse af Danmark fra 194o-1945. Her b.lev der fortalt om de mulige og mest umulige situationer, man kom ud for under dette arbejde.
Mogens Von Haven kunne med udgangspunkt i han pressefotografiske karriere supplere I.B. og de to herrer udveklede hislorier og anekdoter fra en fotohistorisk

fortid. Fin aften.
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1. 2 stereobilleCer fra (bh.,
?, 5 stereobilleder fra Kbh. og Grøn1and ca. 19oo
12 stereobi l1eder håndkolorerede t ea. 1B9o
t.
4. Stereobetragter, naghoni
5, Zeiss Babybox 127 n. taske
'1 .
Srownie Box 12o
8. Zeiss lkonta
9. Agfa Box 12o
l-o. ttÅf a Bi11y Clack LZo 4 x 5
VUIS {rld.
J-Io
12. iigfa Clack 12o 6 x 9
17. nrnenann 9 x 12 Pladekanera
14. i.o11ei-cord, Triotar Iz3t5, Compurr n. taslcc
15. Agfa Rec_o=d, Agnar i:4'5, !ro1!9r-_4: taske
onar Titz;g, rionTor:
:6æ;-Tfii
17. Certo Do1].ina, Cassar 1:2r8, Co:npur
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ia.
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-Agfa C1ack 6 x 9, let def .
n
.0,!ra klap 6 x 9 iet def . (optr. l:nap rnaaglor')
ågfa $ ; $ trcx, let def ,
^
B/c
Box Tengor 5e x 11 n..indb. nærlinse
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ZZ
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Lodak Vestpocket Autog:aphie ;n. il::if .
37.
i
5 x 9 kLap, Anastigmat .t. :i;.,,'-l
Agfa
38.
qo
n
F.e'nre ,Jturior 6 x 9 svne,
c
rilln)
box (Szc
Kodah Nagel 6 x 9 trox
40. Kod.ah
\52c fi1rn)
c
41. A stk. l:;da-k Box og 1 sck. Corcne t Twelve bo:t
+2. Gr,vacrt 6 x 9 bcx genn;1n5-igtssøge!
6co
B/c
43. RolLej-corC m. 'I:iotar i-z1r5 Ggl krigsSgc.').
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gJ
53. Bel] ani. HorvelL mod, 49Ir super-8 opt. (it<t<e afprøvet)
54. Practor oPt. lYsnåler i etui
fra Københa\rn m.m
I1 x i8 elasplader n
D
.88 . læcter
eI. u x pr].sme
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2oa
25 em
1 ruile lukkerstof ca.
lBx 24 brugt+l,l.s.Merchrome.
64,
J paicker I'terkur papir
I,iessingoptil', i t7 /Io cm Emil WUnsche, Dresden
66.
67,
2 stx. Praktj- 24 x 35 eI-notorfrenføring, tasker def.
A
7oo
68.
Ca.r:on }ial 35 n. taske
(o
B
Ca:ron 7 S hus n. lysnåler
'7t
!t
Voietltixder Vito CL. lanthar
idixa fr.eflex, iscolor 2t6/.)o nm
?-i ,
i
l{
Re't:-nette 1 A, Reonnar 218/45 Itrm m. taske
72.
'!7
B
Cancn-Ca:roneE 119/45 mm m. taske
B
P.icoh 1l.o X Pocket 2ra/25øm
71.
Re:::.-natic Elektro l-26 2,8/3
Ricoh wiede i nse 2rB/75 m. tas
77. Iiikjtor linse !.4ho.5 ca'm- taskc
FortegneLse over auktionssalget den L4. december I9B3.
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Indbydelsel
Fredag den 4. maj l-984 Kl. l9.oo Pr. I'TGtRNtRSALEN" bag
Bistrupl<irken, Birkerød. vises 01e ScheldeS store Lyddia-shotu:
''RADIOEN, DER FORSVANDT

I

MADUM SØ''.

Research og projekLledelse: Hans Bonnesen.
Foto og lydarbejde: 0ie Schelde.

tt historisk forløb fra Besættel-sesLiden er blevt klarlagt
en ny og overraskende måde.

på

Irrdbydelsen henvender sig til alle historisk interesserede
samt Lil radio
og fotointeresserede.
Der er begrænset plads ADGANGSK0RT bedes bestilt telefonj-sk
eller skriftligt
hos:
01e Schelde, Plantagevej 43. 346a Birkerød. oZ 81 2o 20.
SINtST DIN 14. april 1984.

D.TM.

PRAXINOSCOP TRYLLITROMLE.

Det Danske Filmmuseums sLore samling af Kino-apparater er nu b1evet, anbragt i Helsingør. I ugen før Påske åbner der en særudstilling af de fine gamle apparater. Udstillingen har fået navnet:
I'FRA TRYLLETROMLE TIL FILM-APPARATERII.

7

f).K.8.
Den store billedsaml-ing på Det Kongelige Bibliotek over 3 millioner og ve1 nok en af Europas betydeligst.e ser ud ti 1 om et par åt,
at f å sit, eget "h j em" .
Føtstebibliotekar Bjørn 0chsner's drøm er ved at qå i opf yldel-se I

Det ku I tu rmi ni s te r ie.l1e udval9 bestående af Ib Kej 1bo og B jørn
0chsner fra Det Kq1. Bibliotek, Rtlstrup Bojesen fra Statens Museum
for Kunst, Yde Andersen fra N a L i o n a u s e e t , fotograferne Niels EIsving, Knud H e I e r - P e t e r s e n , Tage Poulsen og John Erichsen fra Køben'
havns Bymuseum har for ny 1ig afleveret en betænkning til Kulturministeren, der foreslår en udftytning til k a s e r n e b y g n i n g e r n e på Kronborg udenfor Helsingør.
I udvalget sidder 4 personer som er medlemmer af D.F.5., desuden
har Andreas Trier Mørch været inviteret til møder som 'robservatørrr'
Peter Elfelts billedsamling på 25o. ooo negativer købt af Det Kg1.
Bibliotek og Bymuseel venter på registrering og en "kærlig hånd" '
Den store fotograf som i gennem et he 1t Iiv forevigede sin samtid,
og hermed overleverede nationen et "biIIed" af fortiden, der er helt
.L m

m

unikt.

Kunne man tænke sig nationens borgere gj orde det sanme, Der tænkes
her på en lands indsamlirtg af midler ti1 proj ektets gennemførefse.
Vi vi1le så1edes få en chance for at titbagebetale den store rrgældrl
vi står i tiI denne mand. En billedsantling, hvis kulturelle irrdhold
vi endnu ikke rigtigt har forstået rækkevidden af .

Loppemarkedl
Jan Klinksgaard har været på loppemarked i Hamborg og fortæl1er, at det var den helt store oplevelse, man kom med trækvogne
der var fyldt op med I'f otograf ica". Dette marked bliVer gentaget
den B. september 1984 skulte mal have lyst at deltage i denne
I'strandhugst"
bør man kontakte Jan Klinkgaard og aftale nærmere. Telefon: o4 43 12 45.

'Fæste"
Fotograf og t'Redaktørrf af "0bjektiv", Flemming Berendt er fra den
Danmarks Fotomuseum i Herning som
l- . j anuar l98fi bleuet tilknyttet
rrkonsulent?f.
Sigfred Løvstad.
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SPALTE

1

Dansk Fotohistor-isk Selskab byder herved 6 nye medlemmer vel-kommen:
Hammerschmidt Color.
Lystrupvej 62.
B24o Risskov.

KØBES ELLER BYTTES:

8-9I/2-16 n/n gengivere samt film.
Poul Jørgensen. o5 62 9o 86.
SÆLGES:

2 fotolamper halogen B5o oq looo \r.r.
2 rullest.ativer samt giraf i prof . udf ,
Moritz Theilgaard . aZ 92 o9 18.

Att : Bent Christiarrsen.
Nationalmuseets 13. afdeling.
Ørholm Stationsvej
2!oo Lyrrgby.
Att.: Yde Andersen.

LUKKEREN.

5A

KØBES:

Photography annual 1983.
L6onard Misonne: Ein Fotograf aus Bel-

Tove P. Christensen
Thunøgade 268
Booo Arhus C.

gien IBTa-I9t+3.
Die Geheimkameraes und ilrre abenteuer'-

liche Geschichte.

1978.

NOCO

Irrdustriholmen 17 -I9
275o Hvidovre.
Att: Frits Thiele.
Jørgen Berg
Concordiavej 3

oZ

Lg 22 99.

KØBt5:

0bj

ektiv til- dette 9xI2 kamera sØges.
Lars Borup.
o2 96 25 oB.

2B5o Nærum.

John Philip

0lufsvej

13

2loo København Ø.
5ÆLGES:

Løvstad vil i-k
ke have mig, han har min bror r og det er
nok. Har gået med damer hele nrit liv
er derfor i god stand. For Kr. 5oo.oo
kan du få lov at eie migl
(Komission) o2 19 22 99.

.

l. maj 1984 åbner arbejdermuseet en udstilling om 5o erne. Den skal vise, hvordan arbejdet var, og hvad man brugte fritiden tii.
Der skal opbyqges botigmiljøer og arbejds
pladser, som de så ud gengang for 3o år
siden. For at føre udstillingen så spæn-

Mit navn er Auer Nr.

brug for tingene el-Ler gerne vil låne
dem. Kontakt venligst:
Arbejdermuseet. Rømersgade 22.
1352. København K. ol 13 o1 52.

Rubrik-.annoncer og lignende optages fra v0re medLemmer i spaltelukkeren. Sidste frist er den 15"
august 1984. Redaktionen.
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dende og interessant som mulig ønsker mu- Køb eller bytte;
seet h3æ1p 1 f'orm af' genstancie fra 5o er- Vom mikroskop zut Leica. Mtinchen 1956.
ne. Til opbygningen af boligen mangler
Das Farbensehen des menschlichen Auges
vi bl.a. i-ndrammede familebilleder fra
und der photographischen Schicht,
5o erne. Vi mangler også gantmel embalage Das Licht und die Farben. Leipzig I93o.
tændstikæsker, vaskepulver pakker, hav, Das Photographische 0bjektiv, eine geregrynspakker, flasker samt cigaretpak- meinverstaendlische Darstellung. Halle
ker, cerutpakker r ch tipskupon r mønter', I9a2,
pengesedler og el damearmbåndsur.
Leitz Mitteilungen, komplett Bd. 1-111,
Desuden: karakterbøger, skolebø9er r pe1958-67, 24 Hefte. Band fv, 1,968, Heft
naLhus, l'råndarbejdspose fra skolen r gYm- I-2-5-5.
nastkpose, gynnastikt,øj , leget,øj .
Mikroskope, Katalog No, 43A. Ur/et,zlar 19o
0g endelig: babytæppe, divantæPPe r senMikroskopische Nebenapparate. Katalog
getæppe og sengetøj lagner dynebetræk
No 43D. Wetzlar I9o9.
dynevår r pudevår. Vi rmdtager også gerne lnJerner 01sen . o2 85 o1 lL.
indbo , tøJ, huskeråd, arbejcisredskaber,
campingborde r og service r filmplakater
grammofonplader ons.V.y hvis i ikke har
os
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DAI.VWRKS
FOTOMTISEUM
ORIENTERING

Det skrider rimeligt godt fremad med flærdiggørefsen af fotomuseet. Når det aIIigeveI har været nødvendigt at flytte åbningsdatoen
fra den J marts til den 3o august, har det flere årsager.
På et tidspunkl blev det bes luttet at tage flere lokaler med end
oprindeligt planlagt. Det lykkedes at finde flere kommunal e kroner
til den nødvendige istandsætteIse.
Fotomuseet fik oqså midler - fra fotografiske orqanisationer - så
den første udst.illirrg kunne gøres betydelig mere "færdig".
Der er tale om et ganske stort hus. Det ha'rle jo været Iykken - formentlig - om vi kunne ha ve taget det hele ind allerede nu. Det Iader sig ikke gøre. Men det er også rart at have u d v i d e I s e s m u I i g h e d e r

Vi får et ganske pænt u d s t i l I i n g s a r e a I - ca. 225 t' - tiI publikumsudstillingen. Dertil kommer mange andre rum til vore forskellige gøremå1. Der er således kanteraværksted, mørkekammer, arbejdsværelse'
kantine, s t u d i e b i b 1i o t e k , foruden kontor og magasinrum. Huset er
særdefes anvendeligt til formåIet, og det er dej IigL at kunne disp()nere 0ver så megen p1ads.

,\
Der kan yderligere inddrages ca. Joo m' udstillingsplads.
Uanset at den of fic ielle åbningsdato altså er fastsat til den Jo august 1984, er Dansk Fotohistorisk Selskab meget velkommen til landsmøde i Herning den I2.13 maj.
En deI af udstillingen vil være færdi9. 0q så kan jeg godt afsløre
her, at der vil være en tiI lejligheden helt spec ie lt udvalgt biI-

Iedudstillino.
til landsmøde i Herning når bøgen gtønnesr el1er måske er
den sprunget helt ud.
Sigfred Løv stad.

Velkommen

Løvstad med en 35 mm gdngiver lavet. af J.P,A"
Ne l lerød-.snedkeren f remsti llede dett.e apparat på
bestilling af Peter Elfelt ' der herved blev i stand
til at producerer film i Danmark før nogen anden.

5.

Fj-nn Bennekoul og Kaj Krø.jgaard monterer montrehver dækkende en l"o*års periode af fotografiens

historie.

T2

Et udsnit af den blandede best.yrel-se.
Foto: F.B.
Den 28. oktober 1983 blev f oreningen rf Danmarks f otomuseums
i det kommende fotomuseums lokaler.
Venner" stiftet
Der var mødt omkring 2o-25 interesserede, herunder b1.a. bestyrelsen for Danmarks fotomuseum.
Museumsleder Sigfred Løvstad motiverede i store træk formålet
med at stif te en sådan rrVennef orening". Heref ter behandlede man
et forslag til vedtægter. Desuden drøftede man de muligheder der
er for at rrDanmarks Fotomuseums Venner'r kan støtte museet under
dets videre opbygning og i tiden fremover.
En bestyrelse blev valgt og kom til at bestå af føIgende personer:

Bent Christiansen Arhus (H-Color) formand. Aksel Tornøe Herning
næstformand. Tove P. Christensen Arhus kasserer, Flemming Berendt
Huml-ebæk. Jørgen Gregersen Kgs. Lyngby. Jørgen Lybæck Helsinge.
Bjarne Meldgaard Herning.
De mange opgaver "Venneforeningenrrhar påtaget sig blev delegeret
ud.
Dansk Fotohistorisk

Selskabs medLemmer Ønsker dem held og lykkel
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Fotografen af idag, har et noget mere avanceret og forfi.net
udst/r at forevige-nutiden mEd, så vore efterkommere kan få et
indblik i vor tid.
Mulighederne er stØrre, både for at.rglsg med udstyret, og for
at benytte mulighederne for specialeffekten
Men samtidig er risikoen for tyveri og beskadigelse af udstyret
væsentligt fo røget.

Derfor er det en god id6 at tegne en specialforsikring for
udstyret. Både hvis man rejser meget, og hvis udstyret i øvrigt
benyttes jævnligt.
Mange tror, at udstyret er forsikret under Familieforsikringen,
men er det nu også det?
Er summen for ,,iærligt indbo"/,f,yetækkelige ting" høj nok??
Er der dækning, hvis man ved et uheld beskadiger sit udstyr,
når man er ude og fotografe re7.?
Dækker Bagageforsikringen fuldt ud, når man rej.ser?
Uanset hvo-rlånge man er væk? Og uanset i hviiket land man
'
befinder sig??
Har man ikke disse dækninger; er det en god ide at tegne en
specialforsikring for udstyret i Europæiske.
Benyttes den vedlagte begæring inden den 1. jrni 1984, tilbyder
vi 10o/o rabat af f ørste års præmie.
Nærmere oplysning om forsikringen kan fås på tlf. 01 - 31 27 01
Årspolice at'Aelingen

ffi

PÆISKE

E U RO
H1"J["#å' å1"':, T?HIAVN
wRE|sEFoRslKRINGsA/sT|gr.adr'Europaeiske.Reg.nr.AB6

V
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Aage Remfeldt

1889 -1983

A{. Flemming Berendt.

En af dansk fotohistories store mænd er gået bort. Fotografiets "Rembrandtil er'han blevet kaldt, større ære kan vel næppe ove

gå en portrætfotograf.
Første gang jeg traf Aage Remfeldt var i 1954 ved Charlottenborgs år1ige internationale udst,illing for fotografisk kunst i Dan
mark. I sin egenskab af præsident for disse udsLillinger var han
ansvarlig for udvælgel-sen af de mange indsendte billeder helt frem
tir J"976.
Vi havde en lang samtale om kriterierne for den udvælgelsesproces,der 1å til grund for udstillingerr. Han var aldrig i tvivl om
hvornår et fotografi kunne få betegnelsen rrkunst" og hvornår det
forsøgLe, at give sig ud for alt andet f.eks. opmærksomhed på bekostning af sit indhold.
Disse internationale udstillinger af fotografisk kunst, bar i
en lang årrække et sikkert præg af Aage Remfeldts hånd. Hvem husker i-kke de fine sort hvide billeder fra det fjerne Østen, de skøn
man behøne portrætter fra Nord-Sverige eLler det irske højland
og lignende
vede ikke uskarpe bil1eder, skabagtige opstillinger
for at gØre sig bemærket. Billederne talte lige til følelsen og
det var kunst.
hjertet
nogle mener
Vi er mange, der savner denne årlige inspiration
at denne udstiilingsform er pass6. Jeg er nu ikke så sikker På, at
fotografisk-kunst skal være så indviklet. KUNST er enkelt'hed i opl-evelsen. Takket være hans indsats på dette område, f indes der i
dag en samling på over 3oa billeder, som er givet til Nor9JVllands
kunstmuseum.

Vi har noget at

gJ-æde

os tit,

når de engang bliver udstillet

Aage Remf eldts f ar var f otograf i Løgstør, men det mest'e af sin
Lingdom boede Å.R. på landet udenfor h.ovedstaden, nærmere betegneL

på Frederiksberg. Efter endt uddannelse fik han tilbudt et iob i
Kristiania i Norge. Deroppe etablerede han LØvrigt Nordens første
fotografisk atelier med elektrisk 1ys.
De første 25 år af hans karriere som portrætfotograf blev realiseret i Norge. Her opbyggede han et renom6 som den "malende"
portrætfot,ograf,og mange berønLe nordmænd fandt vei til hans ate-
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lie bl-.a. folk som Knut Hamsun, Sigrid Urrdset samt medlemmer af
den kongelige familie.
I 1935 vendte han tilbage til Danmark hovedsagelig på grund
af et mislykket ægLeskab, men også fordi hans personlige virketrang ønskede større muLigheder.
gjorde, at han knusHans personlige egenart og private integritet
te a1le sine fotografiske glasplader inden han forlod Norge,
Efter at have slået sig ned i den lille by Havdrup, begyndte
han, at opbygge et atelier. Som den seriøse portrætkunstner han
var, fik han mange tilbud fra udlandet, men også den dengang succerige Reinar Kehlet (Ste11a Nova) var ude efter hans talenter, men
ne j, han ville
være sin egen t'mesterrt.
Ethvert fotografisk portræt: er opbygget som et crescendo mellem lys og skygge. Por'trætfotograferingens kunst, er nok den, der
de største krav til sin udøvers talent. På dette omr'åde
stiller
var Remfeldt en virtuos i at placere sit 1ys. I virkeligheden var
hans ttrecepLtt ganske enkel.
Lyset anvendt som det naturlige middel til at fremkalde den
der ender i, at, portrættet ændres fra et
personlige udstråling
"billede'' tiL et Kunst-portræL med sjæ1 i-. Han har selv defineret
sit syn på hvorledes en optagelse bør ske:
DeL er en erfaring, at en megeL kort eksponeringstid giver
et dødt. indtryk. Smilet bør undgås. Det livfuIde, tænksomme
og alvorlige indhold har i det lange løb larrgt større værdi
end rrsmilettt.
En leveregel der udstrå1er f ra de f leste af hans portræt.ter '
Aage Remfldt udstillede allerede i 1923 sine billeder på en
udstilling i Neu York. 193I udstillede han i National Museum of
Art and industries 1 lnlashington, den blev som vandreudstitling
vist i Chicagor Paris og London.
Kunstirrdustrimuseet i København havde en meget. stor ophængning af
hans biileder i 1935 desuden kunne man opleve hans billeder i
årbøgel og lignende publikationer igennem næmange forskellige
sLento generationer. Så sent som i L977 blev der i Fælledparken
vist en sLørre samJ.ing af hans portrætter under en f estivaL.
Aage Remfeldt vil blive husket som en af de sidste store fotografmestre. Man har brugt sit liv godt, når man bliver overlevet af de ting man har brugt, det, til!
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"Aage Remfldt'f fotograferet

J.E. Christensen. Merløse.

af

Danmark.

L7

På den XVI internationale udstilling
for fotografisk kunst
på Charlot tenborg 1967 havde Aage Remfeldt. det.te smukke
og l-evende barne portræt ophængt. Titel: Bennediete Leroy.

I et smukt portræt er der altid et
drag af mystik,
Al-ain.
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var
På Charlottenborg-udstillinqerne
der altid en bi1led-oplevelse at hentel

HOVEDGADEN 35 .2970 HØRSHOLM
TLF. 02-86 03 50
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Budtz Miiller
Per Ask Nielsen

Kongelig Hoffotograf
BerteI Christian Budtz l$ller

(talZ-tggtn )

I "0bjektiv" nr. 27 og 28 præsenteredes Per Ask Nielsens
initativ med ASK-0-RAMA, løbende temaudstillinger fra fotografiens historie, ikke mindst den danske side af den.
En meget positiv presseomtale i Herning har bevirket. et 1ån
af bL. a. to jættest,ore ( 5oxTocm ) konLaktaf tryk f ra 186o erne.
Det ene Kq1. hoffotograf Budt,z Mtillers pragtfulde portræt af
datter af saLse omsLaget af 0bjektiv
hans kone Christine
medigteren N.F.5. Grundtvig
Det har krævet et kamera af anselige dinrentioner, da negaglaspladen skulle have samme må1 sorlt kontakt.aftrykket.
tivet
Desværre er der meget r som tyder på at dette special-kamera ikke har overLevet.
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Magasin-kameraer fra årene 1895-1912 og en "Bo års fødselar"
en K0DAK No. 4 mod. F et universalkamera til både rullefilm

og plader, solgt af Budtz Mijllers fftf . i 19o3,
tt magasin-kamera er et system-apparat, cjer i et mørkekammer
kan oplades nred f .eks. 6 eller 12 st,k. foto-glasplader, der derefter via en enkel (ef. sindrig) mekanisme kan eksoneres og skiftes frit, selv i fuld dagslys. Kanreratypen havde stor betycining
omkring århundredskif,tet, hvor K0DAK havde opfundet og faktisk
havde monopol på celloluici-rulle-filmenl
Kodak Cartridge No. 4 model F universal- kamera solgt af Budtz MLi 1lers Eftf. i 19oJ. Kameraet var dengang meget avancereL og kunde
i henholdsveis 9xIT cm og
f.eks. bruge både rullefilm og plader
4x5", idet bagstykket er udskif,teligt,. Apparatet har dobb. udtræk

og kan således også bruges i Makro-området. Lukkeren går fra I sek
til I/Ioo sek., og er fremstillet af det kendte firma Bausch og
Lomb, Rochester. Lukkeren virker pneumatisk dvs med luftbremse.
0ptik: Rapid Rectillinear f: 4.o/15o mm. Vægt: I.45o gr. Stel nr.
8214.

Tysk (?) Magasin-kamera t i1
12 stk. 9xI2 glasplader ed
et simpelt fald-skiftesys tem.
Kun een sØger letvægter
87o gr. Solgt af 8.M.. 19 11m

1914!

2r

Budtz-11 og Budtz-1v.
To dansk fabrikerede (helt
el-. I/2 ?) kameraer med maga.
sin ti1 henholdsvis 6 oq 12
stk. 9xIZ cm glasPlader.
l!-Z og bl-. lo,14 rZa rZB r4a, o'l
56.

BudLz-II (th) er en ældre udgave uden indbygget tæ11eværl<l

Itll.
BUDTZ MULLERS EFTF.,s

JUBTLÆUMSPLATTE

1885-19r0

fra 191o.
På platten er afbildet tre portrætter ( tegnet efter f otograf ier ) ,
firmaets grundlægger: B.C. Budtz Mi.iller ( 1817-1884 ), de to ef t.erføIgere: P. Stenbo (1856-19o9)r og M. Abrahamsen (Ies2-I923),
samt en tegning af stoltheden - handelshusel i Bredgade 29 - bygget i 19o3-I9o4.
Huset ligger stadigt smukt ud mod Chr. D.X's rytt.erstatue på
5ct. Annæ Plads. 0g den dag i dag ses i facaden indhugget firma navnet og de to bygherres initialer.
En sjæIden j

ub

i I æ u m s - p ] a t. t. e

Jubilæums-platten er udlånt af Grundvigs tipoldebarn
Budtz MLiller.

Ingeborg
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LIVGARDENS

BEFALINGSMANDS

SKOLE

tr915*16.

Per Ask Nielsen.
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DTTTT B I LLEDE ER FREMST I LLET EFTER EN METoDE , DER HAR VÆRET
KENDT I OMKR I NG I OO ÅR , DT ENKELTE PORTRÆTTER ER UDSTÅnTT MED
EN OVALSKÆRER OG DEREFTER SAMMEN MED DE REKTANGULÆRT UDSTÅnruT
EXTER I EURSFOTOS OPKLÆBET

PÅ EN TEGNET/MALET PLANcHE, HVORPÅ MAN

HAR TRYKT STEDNAVNE .
DTNEFTER ER HELE PLANCHEN BLEVET AFFoToGRAFERET MED ET SToRFORMAT KAMERA, OG S I DST KONTAKTKOP I ERET EFTER DEN T I LSVARENDE
STORE GLASPLADE,

Foror Cnnl Sot'irur, Kel ,

HoFF-FoToGRAF, KøIINHAVN (1S45-1919)
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HOVEDGADEN 47, 28OO LYNGBY.

LYNG BV V,ltry* ilQrcgelælt
TLF.
76
02. 88 36

24

Fotografiet som billede og historisk

kildemateriale.

Af

G.O

5vane.

1.

De1.

Adskillige blandt os husker radioens store hørespil fra begyndelsen af 5o'erne med deres formidabelt, illustrative
lydkulisser,
som, det da blev muligt at. udruste hørespillene med, takket være den
\
vågnende båndteknik.
De scenerier, vi dengang dannede os for vort indre øje, huskes
endnu ganske tydelig og vi er i stand til rumliqt at genkalde os
scenerierne og jævnføre dem med de samme scener j-er, vi oplever under genudsendeLse af det samme hørespi1, uden at bemærke nogen
rumlige forskelle mellem de erindrede og de genoplevede.
Selv husker jeg
forhåbentlig korrekt
det natlige sceneri
foran den sagte vindomsuste æqyptiske sfinx i G.B. Sha\u's: "Cæsar
og Kleopatra". Cæsar, i Poul Reumert's skikkelse, har ikke sær1ig
cæsarisk anbragt sig højt oppe i sfinxen's favn måske for at, føle sig lidt mere guddommelig end i det daglige
da Bodil Kjers
gennem natteluften høres påkalde sig Cæsar's opstemme drilagtigt
mærksomhed oppe f ra sf inxen: "Gaml-e mand, hvad l-aver du deroppe"?.
Sceneriet er for mig bevaret som indbegrebet af en nat i antikken under Ægy ptens tindrende stjerner og kø1ige natteluft: rumligt
som 1yd1igt. Måske bare fordi det hele er tankepind og ikke lader
sig konfrontere med virkeligheden.
Ganske anderledes synes det at forhoJde sig med virkelige oplevelser. Det. kan ofte virke overrumplende og forvirrende at gense
der har stået urørt af mennesker i generationer r og
lokaliteter,
hvor vi måske ikke har opholdt os r siden vi var børn ell-er unge.
I sådanne situationer er det oftest forskellen mellem de rum-lige størrelsesforhold, sådan som de huskesr modsat de umiddelbart
genoplevede, Virkelige rumlige proportioner, der forundrer os mere end mulige forvanskninger melLem deL erindrede og det genoplevede, tænkte rumr hetop fordi disse v'irtuelle rum som sagt er
fysisk forbiLlede.
uden virkeligt
Således genså jeg i sLutningen af 5o'erne Vordingborg by og
havn, hvor jeg ikke havde været siden sommeren 194o, da ieg sammen med andre DVL'ere cyklede Sjæ1Iand rundt i sommerferien, næsten i professor VilheIm Andersen's fodspotr hvis ieg må udtrykke
det sådarr.
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Vi skyLder tegneren, maLeren, grafikeren og billedskæreren, ge1528 og hans samtidige,
niet Albrecht Dtjrer, der levede f ra It+7 I
universalgeniet l-eonardo da Vinci, der levede f ra Il+52 1519 vores moderne male- og tegneteknik og vor dokumentariske genreskildrings minut,iøse lighed med motivet. Herhjemme møder vi som en syntese af disse arbejder med linearperspektivet Abildgaard og Eckersberg i beglrrdelsens af det f orrige århundrede.
Der falder mig på dette sted et stik ind af Albrecht D[jrer, der
sandsynligvis hører hjemme i hans perspektivlære fra I525.
Illustrationen
viser et sovegemak med alkove i baggrunden og en
fornem person i sit højsæde t,i1 venstre i forgrunden. Til højre
f or modellen, viser Diirer en portrætt"gner i f ærd med at af tegne
den fornemme mands kontrafej. Det bemærkelsesværdige ved st,ikket
er imidlertid ikke dets minutiØse gengivelse, hvilket jo overhovedet er karakLeristisk f or Diirer, men dAL apparat, Diirer viser portrættegneren benytter under aftegningen af sin modeL. For der foregår simpelt hen en aftegning og ingen frihåndstegning.
Tegneren er vist stående foran et hoftehøjt kvadratisk bord.
Yderst Lil venstre overfor tegneren ses en kvadratisk træramme af
samme kvadratiske mål som bordpladen og fastskruet til bordkanten
ved en slags pianohængse1, der ses at føIge bordkanten.
t.i1 hver sin
Rammen står vinkel-ret på bordpladen og er fastgjort
bordkant med to kraf t,ige øskner, der er anbragt på 45o. Foran rammen, mod Legneren ses en tuschkop, og i rammen er der såmænd sat
et t,ransparant tegnemateriale, som tegneren er ved at føte sin tegnepenseL henover.
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det bliver mere interessant endnu!
Regnet fra tegneren og altså modsat billedpLanet befinder der sig
en prismebænk, som vi må f orest.ille os udf ørL af træ og som er anbragt, i en af st,and f ra tegneren, der svarer til I/4 af bordpladens
tværmål-. Spindelen i prismebænken bringes ti1 omdrejning med et
ovalt betjeningsgreb. Lodret på prismebænkerr findes en medbringeri højden og i hvis not løber
s1æde forsynet med 7 indstillingshak
en lodret f orskydelig stav, som ud f or tegneltens venstre øie er f or
synet med et sigtehul, mens hans højre øje fø1ger penselfør:-ngen
på billedplanet.
Der er næppe tvivl offi r at dette tegneapparat er Dijrer' s egen
konstruktion, ligeså lidt som der næppe kan være tvivl ortr at det
Men

Camera obscura

Bordmodel anno I'769.

er fremstillet i hans eget billedskærerværksted.
Konstruktionen er genial til perspektivtegning og fik n"irrligvis sine efterligninger.
Et af dem var HULKAMERAETI
Ændrer vi nemlig perspektiuapparatet så1edes, at sigtehullet i
standarden flyLtes over i en kasse og vi dernæst anbringer matskiven på det aksialt modstående plan bag kassen, har vi r'temliq opfundet hulkameraet og tegneren vil naturligvis se nø j agtig det, samrre
perspektivisk korrekte billede som før, men nu på hulkameraets matskive i stedet.
Dette er ubetinget et fremskridt. for tegnerne, der på den tid ikke
rnestrede perspekt ivtegningen , men dog nu kunne ernær'e sig ved at
kontrafeje og tegne forlæg til blokskærerierne.

27

Albrecht Diirer's f ørste bud til alle kunstnere , der Iød: " f orlad ikke naturen i den tro, at du kan f inde nclget bedre hos dig
se1v, kunsten ligger gemt i naturen, den, cier kan drage den ud derf ra, han er grebet den" kunne nLr opf yldos r. ligeså vel som kravet
til komplet.tering af tekster
om minutiøst korrekte illustrationer
og aLmindelig støtte for hukommelsen.
Nu opstod der naturligvis snart en række problemer med hulkameraet. Forsøgte man at gøre billedet på matskiven mere lyssærkt,
blev billedet bare diffust for til sicist helt at forsvinde fra matskiven, såf remt man vedblev at øge huldi'ameteren: og så var der naturligvis tiden, cJet tog at af tegne et motiv.
Dån sommeraften, efter at vi drenge var ankommet til

Vordingborg nogle timer forinden om eftermiddagen, fandt vi afstanden fra
bolværket, hvor vi sad på havnenr og over tit halvøen 0ringer ffieget større end vi havde forvenLet fra skoleatlasset, ligesom vi
fandt havnen af god størreLse og med flere skibe. Men som voksen,
næsten 2o år senere, kunne jeg overhovedet ikke 1ængere genkende
Vordingborg havn og fjordindLøb i den virkelighed ieq nu så.
Sceneriet passede, men de rumlige dimentioner og afstanden over til
0ringe var unægtelig nu af langt mere, beskedne proport,ioner end
i erindringen.
Det var virkeligt en fraperende oplevelsel
skidt med vores
I virkeligheden forholder det sig altså rigtig
fysioLogisk dannede "latenterf billede i hukommelsen. Dets genkaldelse for det indre øje synes åbenbart underkastet en geometrisk
defekt, hvis skavank bliver desto tydeligere des 1ængere tilbage
i Liden, hjernen skal oplede et erindret synsindtryk og des mere

Camera obscura som Lrånsportabel bærestol.
Begge typer procicerede billeder ned på papir, lige til at tegne af. Ca. L8oo.
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forvansket desto mere detailjerigt,
synsindtrykket var. Vi kunne
måske kalde denne defekt for "Tidsforvrængningen". Dette faktum er
naturligvis 6n af forklaringerne b"g maler- og tegnekunstens og
siden fot,ografiens opkomst.
Atlerde tidligt
har mennebket irrdset denne svaghed ved sin hukommelse. Fra samlinger i rnuseerne kan vi nemlig slutte, aL nutidens menneskeart tidligt
opnåede evnen til at udtrykke sig gennem
billedsproget og sikkert på et tidspunkt, da vi allerede beherskede et talesprog. Vi ved endda, at også den klassiske, europæiske
neanderthaler betjente sig af et billedsprogr og at dette har været
brugt i rituel forbindelse.
Billedets mytiske form var imidlertid ikke helt sagen for vores
tidlige forfædre, der levede i Syd-europs, da istiden var på hæld
dernede. Man var jægere og l-evede ikke af ånd alene. Det var åbenbart heller.ikke nogen mangelvare dengangl. Men man udfØrer alligevel en bedrift, der betegner et vendepunkt i billedfremstillingens historie. Man opgiver at udnytte billedet alene til sakrale
og mytiske fremstillinger
og går bogstaveligt over til yderligere
at bruge det som minut.iøs erstatning for virkelige objekter ude i
naturen: man rykker .å.o. op1æringen af stammens jægere bort fra
jagtområdet og inci i k1-ippehulen, der jo således biiver skolestue,
foruden sikkert allerede at være'rkirkesal-". Så var man så rart
fri for at skræmme vildtet og kunne studere det i f'red hjemme i
1y for vejr og vind.
D6 f orhistoriske 'rundervisningsanstalterr', jeq her taler offi r er
naturligvis alle de kendte klippehuler fra departementet Dordogne
i Syd-Frankrig og Altamira-grotten i Nord-Spanien, der sikkert a11e befolkdes af Cro-Magnon-mennesket.
Det ejendommelige ved billedkunsten er ftUr at der trods cje efterf øIgende tusinder af generationers frårde materiell-e kår ( slutningen af Syd-europæisk istid eller Magdaleni6n, som perioden kaldes i Frankrig , ligger ca. 15.ooo år tilbage i tiden) overhovedet
ingen mærkbar udvikling finder sted inden for maler og tegnekunsten i Europa, før Leon Alberti som den første opstillede lovene
for linearperspektivet I Io35. Tegne- og malekunsten i Iuropa så
at sige står i stantpe igennem hele dette enorme tidsruml
Hvorledes marrgelen af kendskabet til linearperspektivet kunrre
give sig udtryk, får vi en god opfattelse af ved at studere middelfTr
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alderens kalkmalerier i vore gamle kirker.
Et andet eksempel på mangel af perspektiv i bil1edet, har vi i
Bayeux-tapetet fra loBo erne.
Med hensyn tit den ringe lysstyrke, klaredes det problem af
lnlolast,en, der i 1812 anbragte den simple meniscus på hullet.s plads
i kameraet og afblændede til f: I6. Billedkredsen var 4oo og systemet virkede fint i solskinsvejr, når bare man lagde et mørkt
k1æde over hovedet, mens man tegnede.
Meniscen ell-er l-andskabslinsen, som denne objektivtype kom til
at hedde, afløstes i IBZg af Chevalier's akromat, der jo 1o år seneren i IBig, gik hen og blev det første fotografiske objektivDaguerre's kamera og vel samtlige efterfØIqende konstrukt'ioner
er kendt af os al-le.
Derimod er der en del at. sige om det sidst ankomne komplemenL
til kameraet: nemlig den fotografiske plade og film'
Herom i 2. Del af denne artikel-.
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Helvedesild
Når man tænker sig, hvad folk kræver i dag, dels af deres arbejdsgiver, defs af
d6I5 af det offentlige, hvis de er arbejdsløse, tænker jeg uvilkårligt på, hvad
der forlangtes af en, da man var unq, nærmer betegnet i tyverne.
Jeg var "alt -muligt.-mandrr i et fotofirma, hvor jeg puklede fra morgen til aften
og hele lørdagen tit kI. 2o for den formidable gage af I5o kroner om måneden. Jeg
skulle passe telefonen, tage imod ordrer og Lage varer frem, skrive fakturaen' pak
ke varerne ind og sørge for, at de kom afstecj, foruden al jeg støvede afr lavede
kaffe, vejede kemikalier af og lavede fremkalder. 0g et par gange om måneden gik
jeg med regninger .
Vi opholdt os for det meste på lageret., hvor der ikke var varme. Der var et iskoldt stengulv, som alt.id var vådt. Vi var to damer, og vi frøs, så det knagede,
så en dag blev vi enige om at. tage lange uldne sporlsstrømper udenpå vore hudfarvede silkestrømper.

frue.

Hun

det passede ikke chefens
over det lille stykke rrba-

Men

blev forarget

mellem sportsstrømpens
Så hun forbød simpelthen,
Vi var rasende, men det

rerr knæ, man kunne skimte
kant og den korte nederdel

at vi qik i den mundering.
blev der ikke taget hensyn
som en slags straf, sen
med en stor tung fajanceret. Det var lige ved jule
kort sagl, det danske nøg
med havde jeg strid modhjem, driv våd og' forblæst
sild værd. Jeg var rasen-

til, tværtimod blev jeg,
dt på cykel til Brønshøj

foran på sty
tid, med sne og sjap,
vejr, man kalder s1ud. TiL
vind, så da jeg endelig k
var jeg ikke mange sure
de over den modbydelige tu
men mest over det med
de havde sendt mig ud på,
, KyIl;'I"pp.
sportsstrømperne, så om natten blev jeg syg med høj feber. Min mor sendte bud efter 1ægen, som skrev en recept på noget, der skulle få mig til at "slå ud". l4en de
behøvede jeq ikke nogen mikstur tiI. Næste morgen var mit halve ansigt hovnet opt
så øjet var forsvuncjet, og mit i forvejen markante underbid var vokset til det dob
be1te. Jeg lignede et dår1igt bagt franskbrød, ntan havde oversmurt med æggeblomme
rørt med sukker. Jeg så herrens ud og var helt ude af det af smerter. Mor sendte
bud efter lægen igen. Han stinede på mig og sagde: De HAR vel nok fået det!
Jeg spurgte, hvad det var, jeg havde fået helvedesild! En nervebetendelse r der hel
svarede

til sit

skål

hængende

navn.

Jeg var hundesyg i tre uger, men det varede et par måneder, før jeg kunne genop
tage mit arbejde, for mit ansigt var-komplet ødelagt af store røde ar, der kløede

afsindigt.
5å det havde været lettere for alle parter,
o;11 vor påklædning,

om

I'chefinden" havde blandet sig uden-

a2

Fotog

rafier fixereret

2. Del

fo rtid

med neg ativ fremtid
Af Mogens

S

Koch og Jesper Johnsen

Nedbrydning af f otogra f isk material-e.

SkaI man bevare fotografisk materiale tit kommende
man tænke og planlægge langt ud i fremtiden, d.v.s.

generationer, må
perioder på 5o-

loo-5oo år. Det betyder , at en lang række faktorer , som umiddelbart
virker uskadelige, på lang sigt viJ. kunne ødelægge billederne tilsyneladende ikke har lidt syn liq skade i. måske flere årtier. er der inoen
garanti for evig holdbarhed. Ændr i nqer i det omqivne mil iø viI kunne
igangsætte en nedbrydning i 1øbet af ganske kort tid,
Nedbrydning af både sort/hvid- og farve mat.eriale kan forårsages af
mange faklorer. Almindeligvis skelner man dog mel1em føIgende to hovedgrupper:
l) Interne årsager. Dette omr åde dækker over bestanddele i det materialeale, som film og papir . fremstif les af , samt over de stoffer fra
fremkaldninq og fixering m.v., som kan igan gsætte en nedbrydning.
.
Eksterne
2)
årsager. Dette område dækker over bestanddele og 'f aktoier
fra det miljø, hvori det fotografiske mat.eriafe opbevares, som kan
igangsætte en nedbrydning.
Som nævnt i punkt 1) kan det materiale, som fi Im og papir fremstilles
af , ofte anrett.e skader efter nogen tids opbevaring. Som eksempler kan
nævnes c e I I u I o s e n i t r a t n e g a t i v e r , der afgiver gasser, som ef terhånden
viJ. opløse bil.lederne t.il pulver.
De nye kromogene sort,/hvid film- de såkaldte sø1vløse film- er opbygget ligesom farvefilm. De har et stort e k s p o n e r i n g s g r u n d 1ag fra I25
ASA til 15oo ASA ved samme fremkal_dninq. Imidlert.id har disse film dog
set ud fra et ho I d b a r h e d s s s i g t synspunkt den ulempe, at de sefv ved
rimelig opbevaring mi.ster tegningen over en kortere årrække . Herved
bliver de vanskelige at kopiere. A ltså en film med indbygget nedbrydning.
De i dag meget anvend te RC-materialer (P_lastikpapir ) til sort/hvid
kopiering har en ringere holdbarhed end de æIdre b a r y t p p p i r r y p e r .
RC-1aget eIler " p 1a s t c o a t n i n g e n 'r , som bærer den sølvholdige emulsion,
vi1 nedbrydes af ultraviolet lys og kemikali.er.
Endelig bør det nævnes, at farvest offerne i såvel f a r v e n e q a t i v f i I m
som farvelysbilledfilm og farvepapir uundgåelig udbleges efIer kortere elfer Iængere tid. Undersøgelser har vist, at Farvefilm, der opbevares ved 24-C og en relariv luftfugtighed på 4o procent, vil holde
dobbelt så 1ænge ved 19"C og 4o procent relativ luftfugtighed, mens
filmene vil holde Iooo gange længere ved nedfrysning til -25"C i vamæ

cumpakkede poser.

Ligeledes nævnt under punkt 1) vil uhensigtsmæssig behandling af
fi lm og papir ved fremkaldning, f i.xering og udskylning efterlade restkemikalier i billedet, som kan anrette alvorlige skader. Rest-kemikaleerne viI danne farvede pJ.etter eIler et farvet sLør over billedet.
Sløret vi1 typisk først dannes langs kanterne for at brede sig mod centrum. Sløret kan antage forskellige farvenuancer fra brunlige til kraf 'tigt gule farver effer metallisk qlinsende søIvqrå nuancer.
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af n e d b r y d n i n g s å r s a g e r omfatter al_te påvirkninger af det fotografiske materiale fra det omgivne milj ø.
Som eksempel kan nævnes høj temperatur og høj J.uftfugtighed, der kan
skade billedrne direkt.e ved den fotografiske emu.Ision opblødes og bli_
ver k1æbrig. Det kan medføre at. emulsionen vil klistre fast til neoativkuverten og/eIIer faLde af basen, hvis billedet udtørres igen.
Desuden vil mikroorganismer ( svampe og bakt.erier ) ha ve ideellå betinqelser for at udvikle sig under høj temperatur og høj luftfugtighed.
Mi kriorganismerne nedbryder negativer og fotopapirer, idet de ernærer
sig ved at omsætte papirfibre og bindemidlet i den fotogra fiske emuf sion. Sker dette, er deL umuliqt at redde billederne.
Andre ekstreme n e d b r y d n i n g s f a k t o r e r kan nævnes: Forurening af atmosfæren - især med s v o v f f o r b i n d e 1 s e r som svovldioxid og svåvlbrinte
- lugten fra rådne æg - vil anrette alvorlige skader på fotomateri_
a1er. Fra almindeliqt sø1vtøj ved man , hvor hurt.igt det føber an.
Nøjagtig det samme åt<er på
fotografiei. Her kan man bare
"årrhoraiqå
ikke rrpudse" biflederne, uden
at. beskadige motivet.
Negativkuverter der indeholder syre, evt. holdt sammen af dårlig
limr vir også kunne nedbryde negativernes emursion. De meget udbrådte ha l vtransparrente p e r g a y n k u v e r t e r indehorder både *y"å o9 er sammensat med dårliq 1im, hvi I ket har forårsaget mange skaåer på n"g"_
tiver.
Bilredarkiver er for det meste indrettet med reoler. skabe oo
fedarier af spån-elrer fin6rprader. på ridt længere sigt er deiteskuf
neget uheldigt da billedmateria let vil nedbrydes ved påvirkninq af den
formaldehyd, ' som pladerne uundgåelig afgiver.
Bilreder- især farvebilleder og sort/hvidebi l leder på plastcoated
p9p1": vi1 udbleges hurtiqt, når de udsættes for Iys, specielt ultra_
violet 1ys, fx. fra solen elLer lokalebelysning med iysst.ofrør.
Dette fænomen kan man o fte iagtage på lidt ældre f a i I i e b i r I e o e r , som
har stået erler hængt Fremme igennem en årrække. For f arvebillederne
gælder det specielt uheldige forhold n at de, som tidligere nævnt , også
vil udbleges ved mørk opbevaring - men.dog langsommere.
sidste, men også meget alvorlig ekstrem n e d b r y d n i n g s f a k c o r , som
. Ennævnes,
bør
er de skadep og den nedslidning, vi i det daglige brug ud_
sætter ori-ginalmater ialet for . utallige fingeraftryk, ridsei knækkede
og på anden måde ødelagte billeder, vidner om vor egen mangel på respekt og hensyn - ikke bare ti] opbevaringen - men til helå bevarinqs_
problematikken omkring fotografisk materiale
Ingen n e d b r y d n i n g s f a k t o r e r , hverken interne elLer eksterne, virker
uafhængigt. De påvirker hinanden og forløber derfor med stor og accelererende virkning. Eksempelvis vi1 høj temperatur og høj luftfugtighed,
forudan direkte skade på billederne, også påvirke indirekte veå aI skåbe gode vækstmuligheder for i k r o o r g a n i s e r , ligesom alle kemiske reaktioners aktivitet vil øges. En ulykke kommer sjæ1dent alene !
Hvordan bevares fotografisk materiale?
B e v a r i n g s a r b e j d e t med fotografisk materiale sker dels gennem præventi.ve f o r a n s t a I t n i n g e r , d. v.s. etablering af gode o p b e v a r i n g s f o r h o I d ,
dels gennem egentlig konserveringe- og r e s t a u r e r i n g s a r b e j de med f otograf ierne.
Ved at. arbej de for en forbedring af opbevar i n g s b e t i g e I s e r n e af en
billedsamling, vif man kunne forlænge fotografiernes levetid betragteligt. Man må imidlertid tage en lang række forbehold op til overvejeIse. Arkivlokalets placering i bygningen er væsentlig. Det materiaLe, som benyttes ved indretningen, bør være garanteret fri for skadeli.ge emner, der kan afgives på billederne. Negativkuverter og monteringskarton m.v. bør være fri- for skadelige bestanddele. Desuden må
tilgang til - og brug af - o r i g i n a I a t e r i a I e begrænees til det kun
absolut nødvendige.
Ved etablering af et billedarkiv er det samtidig uhyre vigtigt, at
man kan registrere og reguiere temperaLur og luftiugtighed i ait<ivlokalet. A1 Iuft, der tilføres lokalet, må være renset for urenende
emner ( gasser og partikler ).
Den anden hovedgrauppe

m

m

m

m

m

Alle ovenstående faktorer må ses i en sammenhænq , hvis man ønsker
U4at skabe ideelle betingelser, der kan sikre en lang holdbarhedstid
for værdi fu ldt fotoqraiisk materiale, Forbedringer af forholdene på et
hold- selv mindre betydÅingsfuldt - punkt, vil forlænge billedernes
billedernes
for
betydning
af
forhold
barhed, men på lang s igt må alle
eksist,ens vurderes og forbedres.
fgentlig konservering og rest.aurering af skadede fotografier er ofte et meget tidskrævende arbeide, b1.a. seL i rel-at ion til det st.ore

Grønland, Anqmagssaalik, Teltstel set forfra. (Fotograf:
Koionibestyrer Johan Petersen. Ar ukendt). Etnografisk samlirrg. Billede af det
kraft.igt uåblegede negativ før behandling. Til højre ses billedet efter behandling

Fig.4. Billed 7 og 8:

anta.I b evarings værdige biIIeder, der er så nedbrudte, at behovet
for øj eblikkelig hjæ1p er særdefes påtrængende '
Må1åætningen med konserveringen af fotoqrafier går kort ud på, at
behandle emnerne så skånsomt og så lidt som muligt, for dermed at bevare originalmaterialet så autentisk som muliqt.
Alle former for såveI negativ- som positiv reLouch samt anden f orm
for tilføjelser eller tildækning al informationer på originalbilleder undqåå, såIedes at behandlingen kun tager sigte på at stabifisere
og bevaie de opr i ndelige informationer ( inc. original retouch ) i billedet.
Inden konserveringsarbejdet igangsættes , f,oretages en sikkerheds-

kopiering, d.v.s. dublikering af o r i g.i n a I g e g a t i v e r e1ler af f oLografering ai positiver. Dette tjener to f ormå.I: dels at bevare billedi n f o r i a t i o n e r n e , hvis originalmaterialet - trods alle sikkerhedsforanstaltninger - lider skade ved konserveringen, dels for at kopima-terialet bånyttes i stedet for o r i g i n a 1b i I I e d e r n e , hvorved disse skånes for yderligere slitage.
Anta 11et af metoder og arbej dsprocesser ved konservering og restaurering af foLografier er, på trods af fagets korte eksistens, ret omfatteÅde , hvorior kun noqle enkelte, men ofte anvendte metoder beskrives her med b i I e d e k s e p 1 e r .
Billed .l: D a g u e r r o L y p i- b i 1 1e d a før behandling. Monteringen af biIledet er skade[, tigesom glaspladen hen over motivet er belagt med
et kraftigt lag snavs. SeIve den sølvbelagte kobberplgdg
I der bærer
portrætte[, er gennem årene b]evet kraftigt oxideret ( iltet ) . Dette
Lan iagtages som eL mørkt slør over billedet, der er kraftigt langs
kanterÅe åf pl"dun. lJndlades behandlinq af billedet, viI dette til
sidst blive i-reIt skjult ved den iltning af sø1vlaget, som uundgåeligt vii fortsætte.
glttua 2r Samme Daquerrotypi som 1) efter behandling og monterrng
reducei den originale rammå. Den mørke belægning på sølvp1aden- er.Glasplaret i en åptøsning af thiokarbanid, fosforsyre og lisapol '
den over b i l ledet er renset og kartonindmaden i selve rammen er udskiftet med syrefrit karton, 6vilket vil virke hæmmende på evt.fortkunne
sat nedbrydning, I ltningen af sølvpladen vil nemlig fortsat
forhold.
ske hvi s it t" nitt"aet bliver opbevaret under rimelige
J.

m

Fiq.3. Billed 5 og 5: Knud Rasmussen fotograferet på den 5. Thule-ekspedition
I92I-24. Etnografisk samling. Billedet har kraftig søIvsul fidbelægning over portrættet. Til højre ses billedet efter behandling.
BiIled f : Positivt aftryk af eL g e 1a t i n e g 1a s p 1a d e n e g a t i v . Pladen
har været opbevaret i en syreholdig pergamynkuvert, holdl sammen af
dårlig 1im. Negativet har oprindeligt været u t i.l s t r k k e 1i g t udskyJ.Iet for kemikalier, hvilket har efterladt fixerrest.er i emulslonen.
Emulsionen har Iigget i kontakt med n e g a t i v k u v e r t e n s limkanter, hvorved fixrester og limen sammen har dannet et omvendt T-formet skjold
af sølvsulfid gennem midten oq langs underkanten al negativet, hvilket ses på positivkopien.
Bil1ed 4: Kopi af biIIed l) efter behandlinq. Ved en total udblegning af negat i ve t i en kaI i umpermanganatop løsning er sølvsuffidsløret reduceret. Sicien er negat.ivet fremkaldt tiL sin oprindelige sværtnirrg. Her ved er det lykkedes at muliggøre en normafkopierirrg af negaLivet igen.
Bi 11ed 5: A ftry k af et sø lvsu l fidbe lagt glaspladenegat iv P.g.a.
mangetfuld udskylning afl fixer er der med t iden dannet et kraftigt
og
gu 1t s1ør over 3/4 af negativet. Delte vanskeliggør kopieringen
'
fjernes s løre t .ikke, vil det med tiden ontda nne s til hvidt sølvsulfat. Sker dette, er det ikke muliqt af fjerne sføret.
BilIed 5: Negat i vet er-Iigesom billed 4- behandlet med en udblegning og g e n f r e k a I d n i n g , hvorved sløret er opIøst.. Her ses en kopi
af negativet efter behandlingen.
Bil1ed 7: Aftryk af totalt udbleget. g I a s p I a d e n e 9 a t i v . Negativet
er sandsynl.igvis oprindeligt bievet forstærket med en kviksølvop1øsnirrg, hvi l ket man oFte gj orde for at forbedre negativer, som var
vanskelige at kopiere. KviksøJ.vop1øsningen øger negaLivets sværLning,
men er ikke særIig stabil, hvorfor billedsølvet viL udbleges gennem
årene. SøLvkornene misLer sværtningen og bliver hvidlige.
BiIIed B: De hvidlige met.alliske sølvkorn i negati.vet er sværtet
ig.en, ved at behandle negativet i en krafLig fremkalder. Heref ter
er det muJ.igt at fremstil.Ie en normal kopi af det førhen ubrugelige
negativ. Samtidig viI negativet beholde sin sværtning, h vis det ikke
udsættes for skadelige påvirkninget fra det miljø, hvori det opbevaæ
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kninger om faget oq fremtiden.
Da fotografisk konservering, som fag betragtet, er relati"vt nyt har
det naturligvis endnu en del mangler. Mange af de metoder som i ' dag
benyt.tes er udviklet af de fotografer, der tidligere selv skulle afhjæ1pe de skader, der var opstået i fotografernes eget arkiv. Hovedsageligt skuIIe fej 1 opstået i forbindelse med dårl i g behandling i de
kemiske bade af negativer og positiver afhjæ1pes. Det var kemiske processer, der skul1e hjæ1pe her og nu. Metoderne behøvede ikke at have
relationer til museal a r k i v e r i n g s h o I d b a r h e d . Negativerne var en indtægtskilde, en brugsting, for fotogra ferne og ikke en k u I t u r h i s t o r i s k værdifuld samling, som det bliver, når billederne er aflevret på et
museum eIIer .lokalhistorisk arkiv.
Afsl^uttende

bemær

87

Det er derfor vigtigt , at der skabes grobund og muligheder for en
t o d e u d v i k 1 i n g / f o r s k n i n g i "arkivhoIdbare" teknikker tiI bevar ing
og konservering af de fotografiske samlinger . Konser vators kolen er på
tærsklen tiI denne udfordring, og vi har allerede fået en del materiel ti1 kontrol af behand I ingsresultater på fotografisk materiale.
Der mangler dog meget arbejde, før vi kan adskille dår1ige fra gode
me

behandlingsmetoder.

Det er muligt at der skal udvikles he lt nye og endnu ukendte metoder. Et sådant udvik 1i n g s / f o r s k n i n g s a r b e j de kræver et team af kemikere konservatorer samt måleudstyr, dele vi råder over på Konservatorsko.Ien.
K o n s e r v a t o r s k o I e n er en u n d e r v i s n i n g s i n s t i t u t i o n , teoretisk sidestillet med øvrige højere u d d a n n e I s e s i n s t i t u t i o n e r ' men uden f orskningstid. Det incjebærer, at det inden for en relaL.iv kort tid vil være umuligt at komme med b e h a n d l i n g s e t o d e r , som vi kan betragte sonr
arkivho.Idbare.
Indtil nu er den meste tid investeret i frembrirrgelse af oplysninger om præventive forarrstaltninger af nyt arkivsikkert materiale og
om de fy siske/kI imaLiske forhold omkring opbevaring af f otograf isk
materiale ti1 gavn for fremtiden.
En gennemførelse af bedre f ys iske/kl imatiske arki ver ings former f or
fotografisk materia.Ie, kræver dog nok en nytænkninq omkring de museaLe bevillinger. lYåske skal vi igen satse på en bevaring af samlingerne, og ikke som i de senere år, hvor samfundet har investeret mest
i formicjling på bekostnirrg af b e v a r i n g s a r b e j d e t med samlinqerne.
Det er muligt at sikre en lang hgldbarhed og dermed IeveLid f or
samlinger af fotograflier, dels gennem etablering af fornuftige opbevaringsforhold for fotografier dels gennem egentlig k o n s e r v e r i rr g s - o g
restau reringsarbej de med sær1igt truede samlinger.
Med de få mennesketige og utilstrækkelige økonomiske ressourcet,
der i dag er til rådighed for b e v a r i n g s a r b e j d e t , er der en Iang - men
farbar vå; igen, før man med god samvittighed kan beskrive fotoqrafiske samlinger som fixeret fortid med positiv fremtid I
m
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Af Flemming Berendt..

Fox Talbot fik i IB33 den tanke, at det ville være fascinerende
om man kunne få naturen til at give en gengivelse af sig selv, på
en sådan måde at "genstandenr', billedet, blev fastholdt på papireL.
Hans fotografiske eksperimenter begyndte med at han lavede kontaktkopier af blade grene og f uglef jer. Disse blev lavet på søl-vniLrat
eller sølvkloridpapirlsorTr han
med ringe held
fikserede. I IgJ5
fik han fremstillet nogle små kameraer, frontpladen var kun 6,5x6r5
centimeter. Med et sådant kamera lykkes det ham i august 1935, at optage et papirnegativ. Billedet viser et vindue i bibliotekeL påhans
ejendom Lacock Abbey. Størrelsen var 2r5x2r5 crTr .
Hans egen beskriveLse som den blev nedskrevet:

THE PENCI[ OF NATURE,
H. FOX TA[B0T,
'fur

Eso.

new art of Psoroonepuy was announced to the world

almost simultaneously in France and England,

at the

commence-

of the year 1839, by M. Daguene and by the author
the
present work. The processes employed were at first
of
ment

kept secret, but when they became known they were found
to be exceedingly different. The French method, which has
received'the name of the Daguerreotype, is executed upon plates
of polished silver, while paper is employed in the English process. The Daguerreotype is now well known to the public,
having been extensively used for taking portraits from the. life,
u'hile the English art (called Psoroornrc Dnewrre, or the
Carorvpr) has been hitherto chiefly circulated in private societies, and is consequently less generally known.

It

has been thought, therefore,
specimens of the &rt, in most of
be interesting

to a

that a collection of genuine
its branches, canrrot fail to

large class of persons who have hitherto had

no opportunify of seeing any rvell-executed specimens.
39, Pnternosler Row, London,
Jnne,1844.

It

must
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Kalotypi-optagelse af Lacock Abbey.

Et
pa

Kalotypi-portræt ved at blive optaget
Lacock Abbey. c. 1842.

4l
jeg ude på landet ikke havde set et camera obscura af tilstrækkelig størrelse, dannede jeg et af en stor kasse: bi.Iledet kastedes ved et godt objektivglas
mod den bageste ende af kassen. Da deLte apparat var forsynet med et følsomt papir,
tog jeg det ud med mig en sommer eftermiddag og sti.llede del omtrent I5o alen fra
en bygning, der var fordelaqtigt belyst af solen. Een eller to timer derpå åbnede
jeg for kassen, og jeg havde da på papiret en meget bestemt fremstilling af bygningen, med undtagelse af de dele, som 1å i skyggen. Nogle forsøg i denne gren af
kunsten viste mig, at med et mindre camera obscura vil,lle virkningen fremkomme i
kortere tid. Straks fik jeq gjort flere kaaser' i hvilke jeg anbragte glaslinser
af nindre brændvidde, og med disse fik jeq meget fuldkomne' men såre små billeder:
sådanne, som man, uden sønderligen at gøre krav til fantasien, kunne anse at være
en lilleputiansk kunstners arbejde. Man må undersøge dem med et forstørrelsesglas
"Da

lor at

opdage

aIIe finhederne ved samme.

gjorde jeq på samme måde en stor del afbildninger af mit landsted, som vel egner sig til dette brug, i føIge dets antikke og mærkel.ige arkitekt.ur. 0g denne bygninE antager jeg at. være den første, som man ved omr at den har
tegnet et billede af sig selv.
Met.oden at. gå frem på er denne: da jeg førsL havde anbragt papiret i det. riqtiqe brændpunkt. af disse mindre camera obscura, tog jeg et antaL af samme ud med mig
og anbr.agLe dem i forskellige stiltinger mod huset. EfLer en halv times forløbt tog
jeg dem alle bort og anbragte dem indendøre, for at åbne dem. Jeg fandt I hvert et
miniaturebi llede af de genstande, foran hvilke det havde været opstilllet.

I

sommeren 1835

lande, der, som destoværre er tilfæLdet med så mange, ikke forstået den kunst at tegne, kan denne opfindelse være af væsentlig tienesle, ja for selve kunstneren, hvor dygtig han end er. Thi endskjøndt denne naturens
gerning ikke frembringe nogen virkning, der i syndelig grad ligner penselens frembringelser og således ikke kan antages at ville træde i stedet for sammer må kunstFor den rejsende

i

flremmede

neren dog erindre, at han kan være i et sådant forhold, at han ViI kunne anvende
blot en enkeft tinre ti] at afbilde en særdeles interessant omgivelse.
Nu, efteri intet forbyder ham satidigen at opstille i forskellige stilJ.inger et
hvilken som helst antal camera obscura, er det klart at deres forendee resultatert
når de sicien undersøges, kunne give et forråd af intereasante erindringer, som han
ikke have tid til enten at anmærke eller tegner'.
Henry Fox

Talbot,

medlem

af det kongelige videnskaberne8

akademi

i

Londorr.
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Han arbeidede utrætteligt. videre, og i lB4o opdagede han ved en
tilfældighed, at rrår man anvendte gallussyre, var det muJ-igt, at skabe et laLent billede med 1-angt kortere eksponeringstid.
Den B. februar 1841 udtog han patent på en proces, han kaldte KAL0TYPI. Han anså sine billeder for at være meget smukke.
KAL0 er græsk og bet,yder smuk. Processen biev dog mere kendt under
navnet TALB0TYPI. Talbots metode gengives her i en omskrivning fra
lEBo:
Man fugter overfladen af et stykke papir med en 4o/a opløsning
af salpetersurt sø1v, hvorpå man Lørrer detr DU dyppes det i en
op1øsning af jodkalium i vand, som holder 6-1 procent, man skyller det med vand og tørrer det, alt i ciet mørke kammer: papiret
må opbevares fuldstændig udelukkel- fra lyset. Ved kemisk omski-ft
ning mellem det salpetersure sø1v og j odkalium, k'ommer papiret

at indehol-de gult r UopIøseligt jodsøIv og salpetersur kalium (salpeter), cier udvaskes ved skyldningen med vand. Når man vi
benytte papiret r oVerhælder man den jodsøl-vholdige overflade med
en oplØsning af salpetersurt sø1v, I2 procent tilsat I/5 af dens
vægt, stærk eddikesyre og bl-ancjet med ligeså stort rumnrå1 af en
mæt tet opløsning af gallusyre i vand.
Ef,ter at papiret i I/Z minut har været i berøring med denne blarr
ding, skyll-er man det med vand og tørrer det på trækpapir, hvorpå det anbringes i camera obscura. Virkningen er hurtiq, men den
er i begyndelsen latent, bunden d.v.s. man kan ikke sor at der
er noget billede idet reduktionen, udskilningen af det metalliske sø1v går langsomt for sig, men efter en vis tids forløhr kommer billedet frem, selv om man opbevarer papiret i mørke, Imidlertid kan man fremskynde fremkomsten af billedet, "fremkaLdefr det
som det kaldes, den væske, som bruges hertil kaldes i fotografien ttfremkaLderentt eller . fremkaldelsentt .
Som fremkalder brugte Talbot en blanding af salpetersur søLvop1øsning og gallussyre, denne sidste har stærkt reducerende egenskaberr og der udskiller sig et lag metallisk søl-v på de steder
, hvor lyset har fremkaldt en begyndende reduktion af iodsø.1-vet.
Derpå fjernes det af lyset ikke påvirkede jodsøl-v, idet man vasker papiret med en oplØsning af bromkalium (senere anvendte man
svovlundersyret natrium) oq endelig skylLes det med vand.
Det såkaldte erholdt,e billede er imidLertid et negativr d.v.s"
originalens lyse partier er gengivet sortr o9 omvendt er skygtil
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gepartierne hvide. For at få et billede, hvori de rette forhold
mellem lys og skygge er gengivet, et positiv, som det kaldes' anbringer man negativet på et st.ykke papir , der er g j ort f ølsomt
ligesom det l'ørste, og udsætter det f or indvirkningen af so11yset t.ex. mellem to glasplader, hvorved lyset påvirker gennem de
lyse partier i negativet og frembr-inger derved skyggepartierne
i det positive billeder ffioclens lyset ikke kan virke igennem de
mørke partier i negativet, hvorved lysparLierne fremkommer i Positivel.
Efter denne kopiering står der da et tro billede af originalen
på det underl-iggende papir, og dette må nu f ikseres ' d. v. s. det
overf lødige ,jodsø1v f jernes, ellers ville hele papiret ef t.er kor
tids forløb blive fuldstændig sort,. Fikseringen sker som ovenfor med svovlundersyret natrium, Talbot brugte bromkal-ium.
Har man frembragt et sådanL negativt billede ved hjæ1p af camera
obscura, kan man tage en mængde kopier deraf uden anvendelse af
camera obscura, b1ot. ved sollyseL.
At kalotypien ikke fik den udbredelse udenfor England, den burde
have haft, skyldes nok den omstændighed, at. man i tngland var begejstret for den uskarpe og lidL sl-ørede teknik, der mindede så meget
om den klassiske engelske malerkunst.
Ant,allet af bevarede kalotypier bliver desværre mindre og mindre
hvilket skyldes den svovlbrinteholdige luft der nedbryder disse
negativer.
2, del: En skildring af Personen lld.H Fox Talbot
Af Ulla Eberth.
L

itteratur fortegnelse

:

Fotografiens historie.

Fox Talbot Museum.
Lacock . I97 6.

0pfindel-sernes
Bind 6. 188o.

Fox Talbot.
lBoo -I877 .
Johrr Hannavy 1976.

Hel muth Gernsheim.

bclg.

Fotograf iens f crhistorie.
J. Petersen. 1889.

photogeniske bill-eder.
Kunstakademiet 1973.
0m

Diverse f otobl-ade.

The fir'st Negatives
D.B. Thomas,1964.
Camera Nr. 12-1968
Camera specialnummer

Fox Talbot. I977.

/A

t

I

'rPhotogenic DrauringJ' f ra I83g-184o.
FOX TALBOT.

7M

w4
NTRUM
peciaffonstning i nyt og
TSTEDGADE

24. t65o København

vo

oTo
[ru$

fotouds$r

45

Daguer

r e of

ypi kame raet s

Historie

Af Flemming Berendt'.
periode i Frankrigs historie, Mange nye opdagelser så dagens lys i disse år, rnen næppe nogen anden opfindelse har fået
så stor betydrring for menneskeheden, som fotografiet.s tiIblivelse.
Hvis man denne sensommer var spadserel ned af Rue du Coq, ville man have
bemærket i et. vindue r on underliq "trækasse" stå til salg for 425 franc.
[-oruden I'trækassenrr ville man også erhverve sig 3-4 andre I'kasserr' - indeholdende f lasker, kolber, beholdere nogle tragte samt en spritlampe. Havde man nL,l
købt hele dett.e udstyr kaldet: "Komplet Daguerreotypiudstyr til brug ved fremstilling af et Daguerreot.ypi" - vil1e man være nød til at hidkalde en kapervogn '
idet udstyret vejede over 5o kilogram.
Havde man så stillet det hele hen på kaminhylden de næste I45 åt, ville man i
dag kunne sælge det hele for over I million kroner.
En he1 del personer købte dette kamera, hvormange vides ikke r og kun et, fåtal
af apparaterne har overlevet de mange år.
Sommeren 1839

var en

spændende

Det lader sig ikke gøte at skildre eet enkelt kameras historie, men ved at søge
i de kilder der fi.ndes r er det muligt at gengive enkelte oplysninger vedrørende
disse Daguerreotypiapparaters historie. Mange enkelLheder fortaber sig naturligvis i f'ortiden.
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var ti.L stede i årene op til 1839, hvor
det lykkes L.M. Dagueere, at fremstille det første latente billeder måtte man have konstrueret et "apparat" til denne operation. Man var ganske sikker på, at det
måtte være en videreudvikling af Camera Obscura.
Daguerre drøfter de tekniske problemer med sin svogerr Alphonse Giroux, som
varindehaver af et mekanisk etabfissement på Rue Du Coq. Saint Honor6 No. 7 i Paris. Han fremstillede optiske og mekaniske instrumenter bl.a. sindrige indretninger der kan anvendes i forbindelse med Daguerres allerede berømterrDioramerrr i byen. Sammen begyndte de at udarbejde tegninger og logiske løsninger på de problemerrder meldte sig i forbindelse med "Daguerreotypiprocessen " . Man bLev hurtigt
enige om, at glide-box typen måtte være måfet.
Daguerreotypiappartet blev fra efteråret 1819 sat i en slags serieproduktion.
0m egentlig massefremstilling blev der aldrig tale. Af de 12 indtil dato kendte
apparater, viser det sig, at de alle er forskellige, hvad angår træsort, lakering
samt visse andre detaljer. Det skal dog bemærkes, at hovecbålere er ens på alle
kendte apparater, på nær eet, hvilket tyder påvat man har brugt skabeloner ved
fremstillingen af "kassernerr. Af anvendte træsorter kan nævnes: ask, bøgr eg samt
almindelig fyrretræ. Sandsynligheden taler for, at man har anvendt det trær som
Da de tekniske og kemiske muligheder

(.\

Samtidigt billede af en
ttDa guerreotyp ier ih g tt .

tilfældigvis var tilgængeligt i små mængder. Mindst 4 forskellige cabinets fremstillere var sat i arbejde af Giroux.
Daguerreotypikameraet består af 4 hoveddele, udelukkende konstrueret. i træ:
l. Bunden, med spor til diverse skruer. 2. Den ydre kasse på hvis forfront der
findes et hul hvor objekt ivholderen kan påskrues. l. Den indre kasse, lidt mindre, som er forskydelig og aldeles tystæt. 4. Bagstykket, bestående af en dobbelt
træramme med mat glas, som er påhængslet. 5. Kassetteog holder til Daguerreotypipladen. På apparatet.s flrontplade er monteret en tubus, hvori der er arrbragt et
to-linset, akromalis k, periskopisk objektiv. Dets konkave del vender bort fra kameraet. Det.s diameter er 8l milfimeter og dets brændvidde l8o millimeter.
foran objektivet har en diameter på 68 millinreter og dets åbninq, der
lukkes med en plade har en diameter på 27 millimeter.
Linsen best.år af t.o efementer, den bagerste er en landskabslinse, der sammen
med den forreste bliver til en portrætlinse.
Cheualier betegner denne linse: Cherualiers Photographe å Verres Combine6s - de
blev fremstillet med blændeåbnlnger fra f: 14-17.
Foran objektivets åbning sidder en svinqbar metal.skive der drejes tiI den ene
side under eksponeringen. På den indre kasses bagstykke er monteret en ramme med
en matslebet glasplade. (Til skarphedsindst il ing ) . På rammens underkant er der
montereL en træramme og plade hvori der er anbragt et spej1. Dette spejl kan
skråsti.lles i 45 graders vinkel oq låses ved hjælp af en lille krog.
Dette indebar at man kunne se billedet fra oversiden af kameraet, samtidig med'
at motivet kunne ses retvendt. Den præparede Daguerreoty piplade , der var monteret
i en træramme, anbragtes i kameraet i stedet for matskiven" Pladeholderen har to
hængslededøre, der lukker af for lyset.. Disse kan åbnes udefra, efler at kameraet
er blevet forsynet med Daquerreotypipladen.
Blænden

J.

Kameraet

er nu kfar til

eksponering.

Daguerreotypip ladens format

kendt som

l-re.Iolacie

format

var I65x2I6

m,/m

-

denne sLørrefse blev senere god-

.

Når Daguerreotypikanreraet var færdigbygget og samlet på Giroux værksted, blev
det til sidst forsynet med et ovalt messingskilt på venstre side af den yderste
kasse. Dette skilt var dels en garanti for apparatets funktionsduel ighed men
'
også, at at det var konstrueret af J.M. Daguerre og fremstillet hos Alphonse Giroux. Daguerres signat.ur står til venstre og Giroux laksegl er sat i højre side
af skiltet. På skiltet optræder også et nummer. Man havde indrettet det på en såsan måde,

at de apparater der blev solgt

uløst

"

i Berlin'

kunsthandler
Sachse og det optiske firma Petitpiere, altså beregnet for eksport blev produktionsnummeret anqivet i bogstaver. Hvorj.mad de der blev leveret i Frankrig er
nummereret med cifre. Hvorfor der optræder apparater uden nummer er stadig en
gåde

igennem en agent
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Datidens kunstnere levnede ikke "Daguerreotypien" megerl
respekt.
Enhver "ABErr kunne, som her vist, betjene den nye opfindelse
KunsLnerens maLe-palet er havnet i trætoppen.
Det var sandelig "kamp, mod den ny teknik.
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Hvis detle er korrekt skull-e det først fremstillede n eller i hvert fald
eksporterede kamera befinde sig -i Sverige idet Upsala-universitets fysiske
institut ejer et eksemplar der har bogstaverne U.N. hvilket betyder nr. I på
fransk.
Hvor mange apparater der er fremstillet kan man kun gætte om. Men sandsynligheden taler for at. der næppe kan være tale om meget mere end 3o-4a stykker.
Heraf er så I/3 del gået, tabt.
Som sagt kender vi i dag 12 Daguerreotypiapparater i verderr og jeq har her lavet en liste over hvor de måtte befirrde sig. Den skal tages med al forbehold,
og det ville være interessanL om nogle af vore medlemmer skulle ligge inde med
oplysninger, der kan korrigere min Liste.
Danmarks Tekniske museum. HelsingØt. Uden segl.

Upsala universitets
stitut. UN-Nr, l-.

Tekniska Museet. Stockholm.

Niepce museum, Chalone-sur-saone
Frankrig,

Societe Francaise de Photographie. Paris. Frankrig.

Science museum. London. tngl-and.
Uden segl

Kocjaks mu$eum. Harro\u. England

Redford. fngland.

Agfa rnuseet. Leverkusen. Tyskland.

Miinchen Stadtmuseum. Tyskl-and.
Uden segl.

Deutsches museum. Miinchen.

Zeiss lnlerke. Dresden " Tvskland.
International museum of Phr:to*

George Eastmann House. Neul York.

Privat eje

fysiske in-

graphy.

?

i t.teratur forte gne lse :
Johan lruilsberger: Kamerakavalkade gennem 15o år.
L

Cameras. Science museum.

London.

Agfa Photoblåtter,

Januar 1939.

Daguerreotypi Photographe.
Paris 1841

Rudolf Skopec: Phot,ographie im
u/ancjel der Tetten.
H. Gernsheim: Fotografiens histori-e.
D.F.T. Januar 1939.
Forskellige internationale
skrif ter.

Daguerref s håndbog der beskriver anvendelsen
af Daguerreotypikameraet blev sendt på bog-

markedet i august I839, historien omkring dens
publikation er spændende som en kriminalroman. Artiklen kommer i decembernummeret.

tids-
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Der 'rhandles" fotr: flere steder
på Frederiksberg. Disse tre herrer er fotograferet i sommeren
1926.

FAGA'F@T@
ALL[ 29
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ABNINGSTIDER:

Ti,0n, Fr, Kl . 13-I7
LØRDAG K1. 1,o.1I
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KODAK::',1:.::::

:::l;lii"T:

Del

Det anses af en del saml-ere for ikke at være rffintf' og samle på
de almindelige klap-kameraer. Disse samlere ved intet om de glæder
og fornøjel-ser der er ved at samle netop på sådanne apparater.
For det første behØver man ikke at biive skuffet ved kun at, firrde "en sag" hvert halve år. For det andet er klap-kameraerforholdsvis lette at f inde, økonomisk overkommeJ-ige er de også. G1æden tigger i, at man saml-er dem udfra årsta1, patenter ell-er andre kuriositeter. Man kan også samle ef ter rnærke, Kodak, Agf a o. s. V, f ør
eller efter bestemte årstal.

$65.00

3å Special KODAK
A nov crmerr having every rcfinement
pocket instrumcnt, but ro conlrlicationt.

thtt crn be put into r

Thr 3A $pccirl rnrla pirrurr 3rr r.lti inchcr, uring Xnlrl Film Crnridgtr. Thc opticrl
cquipænt crrnrrrtr of tlrc llrnour Zrirr'liqlrl Anrrtigtnrt lrn. (rprd/,6.3) rnd rht Corn'
pound thurtrr. xhirh har ln ?rlnmc rpæ.J ol I t. ol I rcond, torlinl raau?rl?ly on thc
In.ttntan..ur iction frcm rh:t rlF.(l dor.n to onr trtonrl, rn.t SivinJ rlro "timc" ?rlnuttr.
lVirh thir ?quilm.nr, rJrcrl pidurcr frr br1'ond thc orJinrq rrngr lnrl rnrp rhotr oo multrrttll

drrr trr ttt,lrll mrdt.
And rhr crmtrr ir.rll i. lrrll) in lccping with ir ruprrb opricrl tqrripmcnt. lt hrr r nct rnd
pinion ftrr lmr,.inq, ri.ing rn,l rli,ling lront, hrillrrnr nrcnihlr 6ndcr, rpirit lccl, tro tritrcd
lo<-l1r tnrl lrr.u'ing x'rlt. 'I'ht bcll.r.. ir of mlt hllcl lerthct, lnd tht crmert h covcttrl lith
tht tincrr Prnirn l\lorrno. A rinrl'lr, xnicrrlrle inrtrumtnt, built nirh thc tccurrq'ol r nrtch
rnrt rntc.l sith plin.tr!rng crrc, Å hrgh'prictrl crmrtt-but *orth thc pricc.
A\"lcl (otthr"t lrrr .l tr. J"tlnt os lr sttl,

clourly

E.{STl\tAN KOL)ÅK CO., RocttEstrn, N.Y., Thc Kodal Cirs'.
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Det anslås, at der findes clmkring 1.5oo-2.ooo forskellige
klap-kameraer aIt eft,er hvor mange typer rnan henregner til klapapparat. tt sådant ta1 skal. rnan ikke forsøge at l-eve op til-, nej
find dit speeiale
og du vil i 1øbet af kort tid blive grebet af
samlerdillen.
Det føIgende skal- ikke give sig ud for at være kronol-ogisk og komplet r men blot være en appetitvækker f or den vordende klap-saml-er.
Jeg har valgt, at begynde omkring år lgoo hvor mange spændende varianter kommer på markedet, samtidiq med at den europæiske konkurrence for aLvor gØt sig gæ1dende.

Devel.rp \-our films in the

KODAK IIILM TANK
,{t home, on \-our \-aciltion, \\'here\/er
)-oLl m?r)' be.

Thc F ilm Tzrrrk not ()nl\- elirninates the
clark-roorn but prodLlces better negatives
rhirn are possible bv hand development.
And an\- one crln develop the Kodak Film
Tan k \\'Ay.
The experience is in the Tonfr.

Det populæreste af a1le klap-kameraer er Kodak Vest-Pocket fra
19I2. Billedformatet var 4Ix64 ffiffir et formaL der, på grund af en
mere kompakt filmspole i meta1, qjorde kameraet noget mindre end
de andre fabrikat,er på markedet. Vest-Pocket må1te i sammenklappet stand 25x51x121 mm. Det var let at gØte eksponeringsklar, man
trak det simpelt hen ud i fuld størrelse ved hjæ1p af et saksesystem.

Spejlsøgeren var drejelig, og lukkeren var nyudviklet af Kodak.
Den havde to hastiqheder I/ZS og I/5o samt B og T. 'rVest-Pocket"
skulle vise sig at være alle tiders succes for Kodak, de store
indt,ægter fra salget af dette apparat dannede grundlag for den
videre ekspans j-on.
Da man standsede produktionen af Vest-Pocket kameraet i 1926
over 2.ooo.ooo styk.
havde man fremstillet

.'l-, srrt,t// ttJ -l'at/t' ttott /,arl
tt//s t/t, tt0t'l' /tr'tt, r'.

tl tl

r/

Thc

Vest Pocket

KO DAK
Å mirti;rtttrt: Ktxl.tL, so crtlxtltl,.' tlr.rt it rrill cr,rrvtnrc tlrc r:r1,.'r'ictrt,.d
;rrrr,rttur, r,, sirtrl,lc tlr.rt it *ill :r1tpt'.rl lo tlrc trttvir...'. .S,r tl.rt And srrr,,r'th
antl rnr.rll that it uill g,r rc;rclilf irtttr;r t't'st potlict, 1't:.,;trr,lcl;tinty tlt()uHlr
for nr11.,,1t 's ltltrtl b;tg.
An(l th€ Vrrt l'<xltet K,xlrk rr rlhr'rant. lt i\ rrnxll, rlm()rt trn\', bot thr.c.t.lullr sclr, r..l
mrnirrtt rchrottrrtic l"nl inrutcr I(x'.1 r.()t!; lhc lirxle\ B.rll llr,rnnl \hult.r $.rtll tttr rlieplrr.rgtrr
ttrrpn Inrl Artl.t tin|r $q'xlr jirr rl | (o[E rnrl rrngr ni]l ldrtn(l crr"pt ifi tlrr'hrShrrt 3ta,lr <,rnr.
?r{r l,rrrrlr in rlaylrght rith X,xl.rL lrlnt clrttirll,'r h't rrlhl ?rlx)tut.\ ll.rrrng n firlrl l,r rrr it
l- elu,r!r t?.trlr inr r;uic\ u'orlt. ller rcvctrrl'lr trrillient linrl, r. ll.rrlc,rl tnet.rl urtlt lurtrortr bl.rrk
linNlr. Nrjhl in evcry detcrl ol <tr.rr1n rnrl conrltucirrin. rr(tutcr, |!t l trr rn(lrcr. Pilr'c t6.o,.

An irrrtxrttnnt frålurr h th.rl thr qurlitv ol thc u'orl ir rrr 6nc, thc dcfinitron of the lrnr qo
tFtf"ct th.tt rnlerf.nrtnlr nt,rl br ailrilv nrå,lc to anl tcÅa('n,rlrlr .rrc, flnrl nt trn.rll ( oll-to lxr\t
crrd lrrc (3'r r 5'r ) ftrr inrtnn(r, nl tS crntr.

At nutl
Str..

I

I

EAsTrl,^\N KoD..\K co., R()cutisrlR,

N
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The Autographic Kodaks
En amerikansk opfinder ved navn Henry J' Gaisman fik i 1911-I4
udtaget patent på et system der muliggjorde, at man kunne nedskrive data på bagsiden af filmen, medens den stadi g befandt sig i apparatet. Systemet byggede på, at der blev lagt et Iag karbonpapir
imellem fifmen og bagsidepapiret. Ved at anvende en metalgrif f el
der fulgte med apparatet, kunne man skrive sine data ned i den rude som var udstandset i kameraets bagklap.
De nedskrevne informationer blev da synlige på billedet, når filmen var fremkaldt. Kodaks stifter George Eastman købte denne snedige
oofindelse af Gaisman for Joo. ooo $ - en bety de l ig sum penge dengang.

serie af F o 1 d i n g - k a e r a e r ' blev i de kommende år moder niseret med henbl ik på at anvende denne opfindelse ' Det første apoarat i denne serie hed Autographic Kodak No' lA, der kom i handelen j uni 1914. No. 1A og No. 3 solgtes fra slutningen af året '
No.lJunioroglAJuniorfulgtehurtigtefter.Patentdatoernefremgår på indersiden af bagstYkket.
I l9r5 kom en ny størrelse 74xL24 mm, dette apparat kom ti1 at
hedde No. 2C Junior. Kodak fremstillede desuden nye bagstykker tilende]afdeæIdremodeller.DisseAutographicKodakkameraerblev
fremstillet i mange forskellige ufgaver, hvor objektiver og Iukkere
var f orskellige.
I Ig16 og 19I7 blev No. 3A Special og No' IA Special yderligere
forsynet med afstandsmå1er, koblet til fokuseringsmekanismen.
Underobjektivetsidderenoptiskanordningrmotivetkunneses
deltitrevertikalestriber.Nårobjektivetblevskudtfremog
tilbage, bevægede den midterste stribe sig i forhold tiI de to
andre. Når de hor isont ale linier var ubrudte i forhold tiI de to
andre var afstandsindstillingen korrekt.
Denne opfindelse blev gjort af J.E. Woodbury i 19I4
Kodaks

m

f

ortsættes.
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Et h;ælpemiddel for fotog ra felr.
Af A.S. Pl-aYfair.
Nogle tekniske tidsskrj.fter trykker vejledninger for begyndere, Her kan jeg
tilbyde den ærede læser mit eget omhyggeliqt udspekulerede råd:

Alt for
tilfældigt

fotografer el tilfredse med at tage bilreder med et eller andet
camera og af, hvad, der nu måtte befinde sig foran det. skuffeLsen
følger senere, når de ser resuftatet. Noqet synes at mangle. Dette kan imidler-

tid

mange

undgås ved en smufe simpel planlægnirrg.
Så snart fotografen har købt. sin Leica, bør han anskaffe

et vigtigt,

men me-

get bilrigere hjælpemiddel - en kone. Han må gifte sig. Fordelene ved dette hjæ-Ipemiddel er legio. Han bør vælge en forholdsvis høj kvinde med en solio' fodstirling - de små franske med skrå skuldre er ikke noget for ham. Hans kone kan så
stå foran ham, mens han støtter sit camera påhendes skulder. Hun vil hurtigt 1ære at retLe sig op i det rigtige øjeblik og pege i den rigtige retning, næsten

liqe så hurtigt, som en god jagthund kan optrænes.
En lille knæbøjning eller ståen på tæer vi1 give enhver tænkelig højde uden
sønderlig tab af stabilitet - Dette er meget mere praktisk end at bære runoc
på et stativ - og desuden kan hun gøre sig nyltig ved at sy knapper i oq tilberede sandruiches - og iøvrigt kræver hun ikke sanlme høje forsikr ingspræmie , som sefve fotoudstyret.
Der er imidlertid øjeblikke, hvor korren må skilles fra cameraet. Da biganri endnu ikke er tilladt, må fotografen lære nogle simple greb for aL undgå camexarystelser, mens han sender hende på plads. Dette kendes under beqrebet ,,at tilføjedet menneskelige elementr'. Hendes stilL.ing er naturligvis vigtig, men det kræver ikke meget af den føfsomme kone at forstå at kvindens plads er midt i vejkrydset.
Kr:nens gardarobe er blevet undersøgl nøje. Den ivrige fotoqraf bør sikre sig
at hendes medgift omfatler en rød anorak, som hun bør have på i de rette øjeblikke, Nogle koner er gode ti1 dette, idet de automatisk ta'r dem på og lader som
om, de stirrer som hypnotiserede af glæde ud over klippekanter eller ud over skotske søer.
Anorakkens lommer bevirker oqså at. konen ikke behøver en håndtaske - på den
måde kan hun qøre sin pligt og bære samfetaskerne. Det er vigtigL at den tunge universaftaske er forsynet med en bred skulderlap med høj gnidningskoe fficient , sa
den ikke let glider ned af den under vægten synkende understøttelse.
En mand, der er fordybet i tekniske detaljer vedrørende eksponerirrgen, gør
klogt i at lade konen s.læbe de tunge objektiver, som hun udvælger på kommando,
som en golfsplllers caddy! I løbet af nogen tid kan hun endog opnå nogen dygtiqhed og tage det rigtige frem og faktisk lære at kende forskel på f .x. en Ao-cm.

Fot0grafen 1åner sin kone
hende fotografere motiver
sker at fotografere. Idet
felt, ta'r han hurtigt sit
tagelse.

et meqet simpelt Instamatic og lader
vinkelret på det motiv, han selv Ønbørnene ?tyrtEr i.nd i hendes sØgercamera frem og' får en uspoleret op-
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Telyt og et "fiskeøje".
Ligesom man i Frankrig optræner visse dyrearter, såsom terriere el-ler svirr
til at undersøge jorden for at finde trøfler, på samme måde synes kvinder frem*
ragende til at få Øje på ting, man har tabt i græsset eller buskene, deres hurtlge blik og almindelige nysgerrighed er undundværlige egenskaber, når det drejer sig ont at finde bortkomne genstande. De uundgåetige udgift.er i forbindelse
mecJ ægteskabets indgåelse bliver hurtigt mere end dækket ind af værdien af f.x.
genfundne linsedæksler.
På denne måde kan man også spare en masse tid,
skelighederne, kan fotngraf,en straks gå videre til

for

mens konen

har alle van-

det næsLe udsigtspunkt ' mens
hun bliver tilbage og leder og først løber efter ham, når hun har fundet det tab-

te

dæksel.

er der endnu een teknisk set meget vanskelig situation hvor
en kone kan være til virkelig nytte. Der tænkes lter på afrikanske oq fjernøstlige lande, hvor mængder af børn altid kommer styrtende og stiller sig foran
cameraet. Der er væsensforskellige måder at klare dette problem på: ent.en kan
fotografen klæde si-n kone i en gul, stramtsicidende dragt og lacle hende gå alene
i en passende afstand, hvolved alle børnene vil samle sig om hende, idet de laver frække lyde eller også låner fotografen sin kone et, meget simpelt Instamatic og lader hende fotografere motiver vinkelret på det motiv, han selv ønsker
at fotografere. Idet børnene styrter ind i hendes sØgerfelt, ta'r han hurtigt
sit camera frem og får en uspoleret optagelse. Dett.e må dog på ingen måde friste f,otografen til at lade konen bruge apparatet for alvor dette vil.le medføre stor fare.
[n virkelig advarsel må gives: koner e]r varmhjertede personer og faktisk kan
de blive ikke blot lydhøre overfor deres mands hobby, men ligefrem personligt
interesserede. Se]v om dette er glæde1igt, må det dog ikke opmuntres for megetI
l4angen en ægtemand har faktisk af bar menneskekærlighed givet sin kone et camera, der helt var hendes eget. I begyndelsen er dette også udmærket, han kan
få en masse fornøjelse af at vise hende, hvordan det virker og instruere hende
i fotograferingens mere el-ementære regler.
MtN der har været, alt for mange tilfælde, hvor dette er gået for vidt.
tage langt bedre billeder med sit larmenHUN vil nemlig i utallige tilfælde
cle, masseproducerede Nadir, end han nogensinde har taget med sin Leica.
Ude

i

markep

Af "Contrejour" alias Dr' A.S. Playfair.

(0versat med tilladelse af 0le

Cambridge, England.
Schelde)
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PUNCH, OR THE LONDON CHARIVART.
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Johannes 0lsens
Aret I9o2.

Atelier.

Med venlig hilsen
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