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Herning blev rammen om dette års general forsamling og Iandsmøde.
Turen for de Københavnske og sjællandske medlemmers vedkommende begyndte foran Valby station.
En prægtig miniomnibus tonede frem i rette tid, med Claus Neb le som
rutineret 'rchauf f ørrr - godt 2o personer var mødt op.
Køreturen over SjæIland og den dejlige sejltur gik planmæssigt i
skønL himmelb 1åt sommervej r , som bestilt til Iej ligheden.
Vi nåede frem til Herning med en liIIe forsinkelse , men stemningen
var høj og f o r v e n t n i n g s f u I d .
Efter en noget hastig indkvarter ingsproces på i s s i o n s h o t e 1I e t , begyndte de 2 hektiske dage.
Vore jyske venner' der var kommet fra flere verdenshjørner, havde
på mange måder haft god tid til at anrette det flotteste loppemarm

, jeg har set indenfor r igets grænser.
Hvert år har sin record , denne gang ingen undtagelse. Et 'bugnende
bord med ',isenkram" af enhver art, her behøvede man ikke at lede læn-

ked

ge efter sine favoritter.
Der blev handlet ivrigt på iysk og sjæ1 landsk maner i næsten 2 timer
l-. styk Bu11's Eye skifLede ejer, flere engelske maghonikameraer var
at se r 6t medlem havde en skov afl )'95o kameraer til meget rimelige
priser. Der bJev handlet 1iv11gtKlokken I6. )o begyndte årets g e n e r a I f o r s a I i n I - bestyrelsen havde
kun et enkelt ændringspunkt på dagsordenen.
umiddelbart efter at Per Ask Nielsen var blevet valgt til dirigent
fik Selskabets præsident Andreas Trier Mørch ordet.
Præsidenten redegiorde for årets enkelte arrangementer og påpegede
at et par af disse var gået lidt skævt bI.a. på grund af en streike
i medborgerhuset, men han konkluderede, at sæsonen som'helhed havde
været vellykket. Af mangel på "isenkram" har man besluttet kun at
afholde to auktioner samt eet loppemarked i den kommende sæson'
Man vil forsøge af nye kanaler at fremskaffe mere "isenkram"'
A.T.M. fortalte også, at man har planer om en ekskursion til det
tekniske muaeum i Malmø. F. Berendt er i gang med en tilrettelæg9eIse. Rosende ord til vore annonceb idragsydere o9 redaktionen af 0b jeknr

tiv.
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Sel-skabets kasserer Niels Resdahl Jensen aflagde beretning offr de
økonomiske transaktioner i det, forløbne år Det bl-ev fremhævet at
en del aktiviteter,
som først vil bære frugt i de kommende år havde krævet en de1 kapital. Her tænkes på det store projekt omkring
sanrt
Stirn-pladernes præsentation i form af en billedudstilling,
Dansk Fotohistorisk Selskabs gave til Danmarks Fotomuseum en kopi
af et Dagueereotypikantera i anlednirrg af museets åbning.
vil desuden blive vist i Næstved og på et senere
Stirn-billederne
tidspunkt i København. Desuden er en T.V. udsendel-se ved at falde
på plads til September. Derfor den lidt slunkne pengekasse.
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Hertil kommer, at omkostningerne for et
get sig op på Kr. 29 .oo pr. nummer.

nummer

af objektiv har sne-

De tilstedeværende medlemmer gav spontanL udtryk for deres store

tilfredshed med bladet og dets lirrie, man foreslog derfor en mindre
kontingentforhøjelse også for at kompenserer for portoforhøjel-ser.
Forslaget kom senere til afstemning og blev vedtaget med stort fler
tal'

'

Daguora.,

7.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8-

(

ifafge

vedtægter . )

vaTg af dirigenx
PræsidenLen aflægger berexning '
Det rev,iderede regnskab foreTægges
Afsxenning om indkomne fozeslag
vaJg af bestgtelse

Valq af xo revisorer
fasXsæXtelse af kont inqent
Evt

.

ad. 7: Per Ask
valgtes. Det konstate-redes at generaLfoz^Iie-lsen
sanl"ingen var TovLigX indvarslet og, at den var besluXningsdqgxiq.
ad. 2: Præsid.enten redegjord.e for det forlebne års aktivixexer og
pZanerne for d.en konnende sæson. Der vil forelebig kun blive afhoTd.x to aukxionex, samt 6t Joppenarked i ned.borgerhuset på Øsxerbto. Endvidere er d.er planer on en 6nd.agstur tjl.
MalnO's tekniske museun.
Præsidentens bereXning blev taget ti7 efterretning.
Der

vår

fi

1 ^h.iat.+;r,

ad. 3: Kasse-re-rens revid.erede regnskab bJev godkendt. Der blev frensat Qnske om en kapitaL på ca. Kr. 5.ooo.
ad. 4: Dex bTev vedxaget at ænd.re sel.skaåets vedtægter således af
S 6 får fOlgende ordlgd:
"cenerafforsanTingen er selskabets højesxe ngndighed. ceneralforsanTingen er beslutningsdgqxig uanset antallet af frennedte medTemmer. Afgivne fuTdmagter skal tæl_7es med som frennedte. Den afho 7de s
(StemmetaL: for 58 imoa O, 4 undLod at stemme.)
Samtidig bl-ev fAJgende tiTfQjeTse til vedtægternes $ Lo ved.taget:
"Denne åesl-utning,

skaJ ved en skriftJig

urafstemning,
b l-andt se-Z skabets med l-emme r , godkendes med. 2 / 3' s na j or itet

.

Bestgre-Zsen genval-gtes

ad.

5.-

ad.

6: Rey:,soe rne genvaLgtes

ad.

7: Det bLev 6nstemmigt vedtaget

.

at fas tsætte kontinsentet

ti l

l-25 og 175 Kr.
ad.

8: Et f orsJag omkring angive-Zse af medl-emmernes speciel-Le interresseområder, i ad.ressel-isten vand.t ikke gehQr.
Jan Klinksgaard opLgste om pf aner f or jgske medl-emn€r , b7.a.
et efterårsmQde, foppemarked i Hamborg samt besQg hos en fotograf i Gråsten.
Biblioteksl-iste
FL. Berendt.

over

seJ.

",Xubets

bQger m.m. kan rekvire-res

hos

Sign: And-reas Triet' MQrch / Steen 5. Niel-sen

Eft.er næst,en 1 I/2 times debat og afstemning beqyndte sultert af
melde sig. Klokken 1B . Jo var det, f est,lige middagsbord f ærdigdækket
og selskabet kunne tage pIads.
Micidagen var særdeles veltillavet
og blev serveret hurtigt og
elegant. Det var rigelig med mad og dessert,en var sublim.
Under middagen fik Flemming Anholm af 0le ScheLde overrakt en
auktionhammer i træ som erstatning for lighter, kuglepen, bærepind o. s. v.
Flemming kvitterede med en til lejligheden b"gået apoteose hvis
første vers til melodien: Nu dages det brødre, Iødz
Nu flagres der brødre, vi mødes påny
til arbejde og en bid brød
i Hernirrg den inspiratoriske by
der tænder min digteriske gIød.
Jeg hilser jer velkommen alle i får
en mindrig'u/eekend i år.
0rd der til fulde blev opfyldt.
Klokken bl-ev næsten 2o.3o f øt den store auktion kunne tage sin
begyndel-se. Flemming Anholm svirrgede lystigt den nye hamnter som
det havde været Thors. Budene blev både mange og høje til g1æde
for selskabets slunkne kasse. Sjove bemærkninger, gode råd og
pudsige indslag krydrede luften de føLgende timer og endte med
et rekordagtigt sa1g.
Klokken 24,oo"klappede"de fleste sammen.

Daruk Fotchistcrisk Selskab
tr'ortegnelse over de af nedlemrnerne udbudte fotcgrafika
ved auktionen lørdaq, den 12. nal 1984.

Nr.
2:
5.
+.

?.
9.
. 7.

11.
12.
'l?

14.
15.
16.
17.
18.
19.
.-1o.
2L,
2?.
21.
24.
25.
.
28.
29.
Jo,
11.
27

52.
t1 ,
14.

1R
7'7
?a

.io.
41.
42.
43
++
ta,

4().
47.
4e,
49,
lo.
52.
55.
54.

_
Box Tengor 5x7 15. Zeiss Ikon l9Jo

Topcon IC 1. Auio f zL,8/55,tider defekte

Ivlire"nda D.f

Loca5

l{o.

. f :1,8/5o, lukker defekt

2-F_oldi{re=4utgslaphlg

Iplgrlffel

YLLZ pL.K2m. Kap. Aplanalr

lJ:. .r.ruger l)ella

uKompJ-el

Zeiss Ikon 5x9 klap-i,konta. Tes.J ,5/75 n.søger.
lukker defekt.
Ica. 9x12 pladekam. Novar f :6,8/L7,5. Teddy 145
GNOM diapro.iektor. Leitz vj. 1929

Pathe B
envlse
Kodak Vest Pocket med griffel
Ernerna:'r:r F.o1f L. Klap 4 , 5x5

og taske
(s

jælden)

19L6

oz.

2.og

t5o

loo

6oo

t?5

B/c

2oo

i 1;;

B

ur-o 126

I

I Jto
,2a
I Zocr

!8t
,io

Ågia Isonat - P.apid, rn. BT
B
Lodak I'ro
1 Jun:-oi m. griffel
B
],eonal 'lo:<15 n. l<a$s.
B
D
G1 . legetøJsfilnllrernvj-ser 35 nsr
B
Jr 5r tn. Btt
Rollclflex 6xc, fessar
13x18 ltiahogni.ka-'uera t'Pbter Knudsenrt tiolnens Kalal. ca.19oo,
Zeiss Proiar l.:9.;r. 2 kassetter.
L\lnigCJm. taske
Rlngfoio Supercine (super 8)
Biiora Stahl-Box 5
1 "r_yiiKepose" meq:lan€,€ sauer.
I sol1d sort fotc-sa.al-e'lasi;e
1 æske ued I Dr. I(r[ger - kasseitcr 8:<]-o
B
Ri.cch Arito-Shot med fjeciernotor op'bik 218/75
B
C
Bel.t.t.ca n. tessar
Dfna.naiic i'oigiLlinder, defek't
9xl2 pladekArnera, ciefekb
Kcdak Retirrette n. B'I
ilindsoi' rn. Bt

C
D
B

D
C
R/.c
bl u
B/C
A
B

lJel-r.;iIcn.BT
lJel-r.;i I c IB. BT
Åkarette fB ro. BT
Pa-Ye'utc ELectron

3oye.' Scrie 'IIif
{{ ro. BT

nm

B/C

riclor:et

B/C

Cub

tinn.h

a(a
//rr

t

lrrlrlror
4sslv.s

dg;1.

n"

Uo
foo

G-

,

go

a

ef,.

8?
8a
8g

%

,?o

2oo

o

i lO
foo
II ltt>

I(ar-lse neci

asse

rneo.

dir-er

olverse sergel

fg-foboo
FolostaJ'!,/
Af beb ja. laolic'f
-4.

-

.

lo

9oo
15oo

'

lioo
8o
2.9

z5
\o

7'

bs

1oo :, lbs
15o __:i {8o
l,t:
Eo

' /.to
I42 ' ',. {ro
55 I 'L<

75
loo I t"o
i

l-oc
loc
15o
15o

\75

t
1 (ro
I

oo
75
5o
5o

.oo
20

3t
b
lo

l3u-L:,-iå

a/

t3o
åli
tno

BT

66, 1u-kkertlder for langscnrner In. DT
h ;1 , 16ii= si;u.nfihr sh.
ågfa l{ovei J-5 r:n, l-r3/Zcm n, taske
Si1)u,Jtis L6 r.Ilr o;r1.. m 4 in
i- j r.'r ( F.us. Ucntax) ,
Ru.s. r,eica rark. KGts
ll:::ri,ia Varex 2ir, prisnesøger, ?./58 n, Br
lr'il':<-rr F, 'ii. søger. Cptj.k 2/5o, sort
Ra bi,r'e II c. lulciicr defekt
Exr.. II, Trioplan 219/5o m. BI
Roll.eiflex, Tes . J,5/75 n, BT, ( før krigsrnod.
Ica .9xl-2 coslp.l'lkker
iiasss nreC diverse sager

3o
9o

r Bo
't 24,
loo
t{o

lrrkker def. m. BT
Itic'rh S:rpe:: Sirc,t 2
br]-c 4)i4, l.uKxer cter.
BTa'ln
BTa'ln iraxei;e
iraxei ;e el-ec br]-c

R)

2to

Lodak Jrurior 62o

:.163. gs'l ici.3

lat

24o

B
A

P
A

2 postkor"u albrut
Riva1., 1uk!:er <ief. m. BT
P.j.cc.h 12tj Autcnatic, lu)'ker def. n. B!

A1

tlo

B
A

6

IU.

rzf

B%
B3t
C

Ågfa Bil}y' Clack 6x9
Kodak Hawk Ele 12o
Icarette 6x!, l{ovar 1or5
Kodak Six 2o Brqwnie C
Kodak Brorrrie 127
Agfa Kalat. Prontor S
tr'e::rania Box, grå, iluplex
l{eo - Fot n. Bt

rr,rrn,v

58,

l8o

_l

ot.
?r.

Hturrert

U

B

lrJZ pladekaro. af træ. Ukendt fab. Rød bælg, spejlsøger.
Bagstyirke roangler. tr'ra onkring f9oo.
B/c
Photograpiry Annual l98or€1
A
62 steleobrlleder 8.5:cl2 b
ske mot.
å
harr.onyISlideproje
Halina Para:roult Viewer
Baldessa lF
A
Agfa tsilly Reeo=C 6x9, fegestar 5r8
B
Kr-rda-L Vest Pocket u.eriffel
B
Koda!: Vest Poclce-b u.griffel,
n. BT
C
Voi.gtlSnCer 5x9, r/oigtar ?,7.
C
Zeiss Ikoa, Cocarette
B
Agfa Bil1y Clack 4x5
B
Kodal Junlor 52o
Ai--r

65.
56. . Yash.ica ld"l II
,7,' Alt1x
n. BT
.tsT
i ie m.
Beireite
53.
5c. Beile
,9.

1914

Tilst. Mln.kr.
B
B
3
B
1oo

Aga
.l&,
7oo
?c

A

o

A

8oo
85o
15oo

A

)

A
B
A

,oo

75o
25o

,s6
lo0

loo
:o

39

{o

Søndag morgen strålende sol- og 2o graders varme.

ter at have indtaget et de j ligt morgenrnåltid, al ros til hotellet begav vi os den 1i11e kilometer over til Museumsgade 3.
Museumsleder Sigfred Løvstad stod i døren og tog imod selskabet
flankeret af to dannebrogsflag.
Det var nok en overLagkelse for de _L1este, at man var nået så
langt med museets indretning. "Nell-erødmandensrr fine, håndgjorte
ideres montre. Firrt at skue. EnkeLte dele
kameraer var opstillet
af museet var færdigopstillet,, medens andre bar præg af en hastig
opstilling i dagens anledning. Mbn er midtvejs i arbejdet.
En f in samling Elf elt,-billeder r optaget omkring århundredskil-tet '
og vakte megen beundrirtg.
var ophængt i det store billed-galleri
Tit anl-edningen var der trykt en plakat i begrænset oplag, kan rekvireres fra redaktionen eller direkte fra museet.
Efterhånclen,som vi havde set os mætLe på herlighederne' samledes
vi i et af de store lokaler hvor 5o sLole var opstillet.
Sigfred Løvstad bød os velkommen og f,ort.alte i korte træk om museets opbygning og de fremtidige plarrer. ft li1le causeri omkring
redaktør Bertel Møller f ra Kolding var på programmet. Vi f ik all-e
et levende indtryk af hvor svært det er at gengive fotohistorie
via et skrif'tligt. materiale, der blot er et par generationer gampå et senere tidsmelt. Mat,erialet vil nok blive offentliggjort
punkt.
Nu var tiden inde tit overrækkelsen af Dansk Fotohistorisk Selskabs
gave til Danmarks Fotomuseum.
Redaktør af 0b jekt,iv, Flemmirrg Berendt holdt en 1i11e tale på sel-skabets vegne
Mine damer og herrer I
Må jeg på D.F.S.s vegne sige tak til Løvstad for denne mulighed vi her har fået, til at besigtige Danmarks Fotomuseum før
dets egentlige indvielse den 3L augusL.
Vi er mange, der har fulgt Løvstads stædige kamp og tro på at
dette museum engang ville blive etableret, at det en dag skulle
btive eE: realitet rhay vi aldrig :betvivlet. Her til lands har ieg
hørt, at det tager io år at nå vejs ende mecj et sådant projektt
godt at Løvstaci hører til de hurtige for ham er det lykkedes på
28 år. TillYkke med det.
Ef

3
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Et fotografi af J.P. Hansen (N0RKA) fotograferet i 1967, som 9I årig
af Fl-, Berendt, blev skænket til Museet.
Hvad er et museum?
Et sted med garnle ting, et sted med sLøvede tirrg, et sted hvor
man opbevarer alt det, man ikke nænner at smide væk. Man vil ku nne komme med mange forskellige forkl-arirrger på dette spørgsmå1
0ver hovedindgangen hænger der et ski1t, hvorpå der står "Home
at det kun kan
Sveet Home" der er det specielle ved skiltet,
1æses af Dansk Fotohistorisk Selskabs medlemmer.
Vi har aLle ting og sager, som vi igennem årene har fået et kær t
forhold tilr ffioget eælges eLler byttes væk, men der bliver alt,id en 1il.1e smu.l-e tilbage, en del vi ikke agter at slipper og
det er rnåske den interessanteste. Tiden rinder, og en skønne da g
skal det. have et blivende hjem.
Da er det vi frusker skilte\t over døren.
Må jeg vær'e blandt de første som vil skænke en ting til dette
hjem. Det er ikke en Leica, men en NICA, det særlige ved Cen err
aL den er DANSK-bygget.

I

originale brugsvejledninq for Daguerreotypikameraetr erhvervet på Det Kongelige Bibliotek bl"V overrakt Løvstad af F1. Berendt.
Foto: Per Ask Nie I sen .

En kopi

af

den

Dansk Fotohistorisk Selskab l"rar også en gave til dig og museet.
Den er endnu mere ycJmyg, nemlig et KASSE-APPARAT.
For over et år siden fandt jeg i en kælder noget gammelt tørt
træ og f ik den skøre ici6, at man måske kunne lave et TRÆ-KASS[APPARAT af disse stumPer.
tt af vore medlemmer Bent MacJsen og dennes far har et snedkerværksteci . Jeg fik gjort de to herrer interesseret i opgaven og de sagde JA. Din gode ven Aksel Gram MølLer havde ieg
udset til aL være den snilde rnekanikus, ham behøvede ieg kun
at spØrge een gang. Niels Resdahl Jensen skikkeliq værktøjsmager
cg irrgeniør var.straks med på idåen" Efter 2 måneders korresponog muaeer verden over endt'e
dance rned alverdens institutioner
det mecJ , åt j eg st.od med 38 breve , men også med den nødvendige

viden til at, gennemføre PIanen.
på Danmarks Tekniske Museum blev der gjort opmålinger og studier. Vi havde dog eet stort problem, der syntes uIøseligtr nem-'
lig de optiske beregninger på ob j ektivet , nren her f ik vi h jæ1p
af et andet medlem civilingen:-Øt tr'Ierner 0lsen fra Danmarks Tekniske Høj skole.
tak til de herrer for at de har villet ofre
Hermed en hiertelig
tid og energi På dette KASST-APPARAT.

Resultatet er blevet et KASSE-APPARAT der ovenikøbet kan bruges.
Må dette APPARAT blive Dansk FotohisLorisk Selskabs bidrag til
at fylde eet af de mange huller der findes i samlingen et hul
der næppe på anden måde bliver mulighed for at lukke,
Til sidst vil vi håbe at Dansk Fotohistorisk Selskab og Danmarks
Fotomuseum vil komme til at berige hinanden i årene fremover,
vi som amatører og I som professionelle, der når det rigtigt
kniber kan henvende jer til os.
Et trefoldigt Leve for Danmarks FotomuseumI TAK.

Herefter bLev KASST-APPARATET overrakt til Sigfred Løvstad, der
med rystende hånd pakkede Cet ud. En replica af Giroux's Daguerreotypikanlera fra IA39 åbenbarede sig for MuseumsLederen og selskabet.
At apparatets tekniske udfrrplse var en overraskelse for de fleste
var tydeligt, tiI stor g1æde for de snilde håndværker, hvoraf to
var til stede.
Der blev skå1et lystigt i boblevand og intet øje var tørt.
Løvstad holdt en Iille takketaLe hvor han gav udtryk for sin sLore
glæde over denne meget specielle gave. Han takkede desuden initiativtageren for hans indsats og fastslo9, at han jo også havde måttet
ofre hvad en stak visiLkort kostede. Jeg lover herved at overrække
dem med gylden hånd.
Aksel Gram Møller havde sin personlige gave med i dagens arrledning,
et vidunderligt Epidiskop mærket Li.esegang. Aksel gav i humoristiske sætnirrger udtryk f or hvordan det var at have Sigf red på besø9.
Roen faldt først over Løvstad, når Aksels bemærkning Iød: 5å tag
den dog med dig. Herefter kunne kaffen drikkes i ro.

sidste time af dette besøgs højdepunkt ebbede efterhånden ud
og vi begav os tilbage til hotellet, hvor endnu et veldækket bord
med frokost stod kLar.
Klokken I3.3o var bussen rede til afgang for hjemturenr efldnu engang var et særdeles vellykket landsmøde afsluttet.
Det sidste vi så var'Løvstads vinkende hånd tiI farveL og på gensyn den 3I august.
Vi ser frem til Dansk Fotohistorisk Selskabs Io års jubilæum i
1985. Det afholdes i København.
F.B.
Den
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:

Møde(eferat

Februar mødet:
Lederen af Danmarks Raciios filmhistoriske arkiv, fuldmægtiq 0le Bra
ge havde sagt ja til at komme og fortæ1le os om hvorledes der indsamLes og efterspores gamle film til deres arkiv.
Vi fik fortalt hvorledes sjældne gamle film havd.e undgået at blive
smidt væk eller ødelagt. Derefter viste 0le Brage en fin samling
gamle tlfelt
film, som var klippet sammen på en sådan måde, at man
Forevisningen blev krydret med sjove og
fik et firrt tidsbillede.
vittige anekdoter om kongelige personersff opf ørsel" i hine tider.
Tak Lil 0le Brage f or denne f otohistoriske oplevel-se.

Marts mødet:
At finde foredragsholdere der udelukkende begrænser sig til emnet
fotohistorie vil til tider være en mangelvare.
Men Viggo Rivacis causerj. omkring harrs karrieres start i begyndelsen af 5o'erne vat'sandelig gået hen og blevet fotohistorie.
Personlig har'jeg haft den glæde, at have været med i en fotokonkur
rence i"Politiken"sammen med Viggo Rivad. På fornØjelig vis kunne
han f ortæ1Le om de genvordigheder I ffiåt'l kom ud f or, som nystartet f otoamatør. At fremkalde en film og huske at fjerne dækpapiretr hvem
glemmer det?
Nei veL r ikke mig.
Viggo Rivad fortalte en kostelig historie om hvordan man redder sin
fastklemte film i en anden mands kones klædeskab ude rri det.9rønne
da er gode råd vanområderr - samtidig med at husbond dukker op
skelige at, f remkalde '
Men det var jo ikke første 9an9r som manden sagdel
Rivad havde medbragt en serie dias optaget på en venskabsrejse til
Kina. Nydelige bil1eder, perf ekt eksponeret og rejse.-fortællende i
indhold, men Hr. Rivad burde have været. sluppet løs på egen hånd
evner kunne have fået lov Lil
således aL harrs social-reatistiske
at, udf olde sig.
fn rigtig hyggelig aften, sammen med et hiertevarmt og livsglad
menneske, hvis evner f or 'rsituationeÅ" er uovertruf f en.
En aften der sent glemmes !
Apritmødet måtte i sidste Øjeblik annulleres pr. telefon på grund
af faglig møde og strejke i medborgerhuset. Erik Nørgaard har givet tilsagn om at komme en anden gan9.

MØDERÆKKEN 1984.
TORSDAG DEN

20.

SEPTTMBER

Første mødeaf ten ef ter sommerf erien, vil bestå af f l-ere enkeltstående aktiviteter.
Danmarks Fotomuseums indvielse vil blive vist i form af en håndfuld dias fra åbningsdagen den 3I. august 1984.
Dernæst vil de medLemmer der skabte Daguerreotypikameraet D . F . S .'
gave tit Museet fort,æl-1e lidt om deres "gerning"
og få overrakt
en li1le t'tak".
Herefter vises en serie dias fra det fantastiske Tekniske Museum i
Prag. Fl-. Berendt har besØgt stedet i sommer. Højdepunktet vil nok
være, st se den verdensberømLe Kino-samling.
Niels Resdahl af'slutt.er aft,enen med at vise resten af sine dias
fra den mødeaften hvor han mistede "pæren".
Indfangede klenodier i sommerens 1øb bør medtages, så vi alle kan
få glæde af herlighederne.
'

LØRDAG

DEN.

6.

OKTOBER.

DANSK FOTOHISTORiSK SILSKAB INDB}:DER

TIL ARETS BYTTI

OG LOPPE-

MARKED.

TIL AT ''STØVSUGE'' HYLDER OG SKUFFER FOR OVIRFLØDIGI GAMLE TING DET GIVER PLADS TIL NOGET NYT ''GAMMELT'I .
MtDLIMMER DER STILLTR 0P MØDtR KL. !4.3a
0G DØRENt ABNES
PRÆCIS KL. 15.oo.
ALT SKER PA EGEN REGNING 0G RISIK0I
MAN OPFORDRIS

VEL
TORSDAG DEN

25

.

MØDT I

OKTOBER.

DRØMMEN OM KÆRLIGHEDENS GLÆDER.

Et causeri om drømmepigens historie i ti-årene omkring århundredskiftet. Mange af de viste billeder stsmmer fra politiets beslagIagte materiale fra I85o til sluLningen af tyverne. Fotohistoriske
billeder der skildrer rrdamensrr ikke så lystige tidsepoke, en 1ystig verden vi andre får et indblik i!
For de som kender Erik Nørgaards bøger, vil v ide at det bestemt ikke bliver kedeligt.
Medlemmerne opfordres til at medtage "1ystige" billeder denne aften.
TORSDAG DTN

I5.

NOVEMBER.

I december Ig83 efterlyste CLaus Neble stereoskopiske Københavnerbilleder fra perioden 185o-l-87o. Resultatet foreliqger
nu i form af en dia-serie på omkring 5o billeder der vil biive vist som dias.
Medlemmer der måtte have erhvervet sig fotohistorisk
]itteratur opfordres til at tag: dette med for fæIIes glæde.
TORSDAG

DEN. 13.

DECEMBER.

JULEMØDET.

Alle bundgarn har været i brug for at skabe årets
HUSK mærkning af alt I'isenkråmrr.

AUKT

I0N

Julebag og gIøg vil blive serveret.
De lystige indslag er under forberedelse,
UofØrIigt program med tiderne kommer i 0bjektivs December

I

nummer.
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Søndag den 28. oktober 1984'
Mommarksve.i 7- VolleruP"
K1

. 1o. oo: Jan Klinksgaard byder velkommen
Alfred Køpkes nyindrettede fotografiske atel-ier vil bl-ive fremvist.
Tager du dit " fotogrej " nled , 8r der
mul-ighed for at afPrØve dette.
På den nedlagLe l-andejendom er der
desuden indret.tet et lil1e fotchistorisk museum med atelier-kameraer. Ln ophængnirrg af b1.a. kongelige portrætter vil være at beskue.

K1.

K1

L2.ooz Værten byder På en 1ille en eller
og der er mulighed for at købe
to
smØrrebrød På stedet.
13 .3o: Det store , jyske L0PPTMARKED tager
sin beEYndelse og guderne må vide
hvornår det enCerl

De deltagende medl-emmer opfordres til at. medtage et gammelt kamera eller anden raritet'ti1
tæ11-es g1æde og beskuel-se.

ILMELDING bestilling af smØrrebrød samt
hvad der måtte være af praktiske spØrgsmå1
sker ved henvendelse til:
Jan Klinksgaard
Ved Skellet )o
64oo Sønderborg. E1ler telefon o4 43 12 43.

T

VI

HABER

AT 5E

MANGE KØBENHAVNEREI

r4

oo

INVITATION!

Ønsket om at igangsætt e nogle fotohistoriske projekter har været under forberedelse i nogen tidr o9 føIgende ideer håber vi at
kunne få tilsl-utning til:

Fotofirmaet MERKUR's historie.
Her er en del forarbejde allerede gjort.
Teknikken omkri ng hvordan man fotograferer med collodiumplade.
Vi vil prøve at gøte de t'gamlett kunsten efter.
Projektet vil b live furgt op med skriftligt
materiaLe i 0bjek-

tiv.
Hr.

G

svane har stillet

.0

faciliteter

3.

Brugen af de "gam1e" objektiver.

4.

G1æden ved at samle på gamle billeder.
Hvordan finder man dem?

tir rådighed.

Fremst,illing af eksempler
hvorfor disse "gamle" glasskår var så gode.

TILMELDING ti I disse fotohistoriske
redaktionen af "0bjektiv"
skriftrigt
ter organiserer tilrettelægge1sen.

pa

aktiviteter
bedes retteL til
el_ler telefonisk der heref-

Det er meningen at "arbejdet" skal gøres som "H0BBy" hvilket
skal forstås så ledes, at der ikke vil være nogen form for tidspres
el-1er bindende tilslutning. .
Vel mødt til et rrfotohistorisk"
TILBUDI

I

Flemming Berendt

Teglgårdsvej

(,49

3o5a Humlebæk.

Telefon oz 19 22 99. Gerne mell-em Kr-. za-zt

ÅÅERKUR
FOTO-PAPTEIRR
givei altid bedste llesultaL
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DAGUERRIOTYPI-KAIViERAIT VAR ANVENDELIGT

TiL

MANGE BEHAGTLIGE

TINGII

WM
'u{ry
r'l g-' Ztt'

NTRUM
peuiaffonetning i nyt og
TSTEDGADE

oTo
brugt fotoudstyr

24. t6,o København vo o1 ZL dl
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Et Daguerreotypi - kam er a,
saa godt som nyt I
Flemming AnhoIm
Naar Danmarks første fotohistoriske Museum i august Maaned aabner Sine Porttene for Publikum, er det en.Begivenhed, som Dansk Fotohistorisk Selskab ser hen

ti1

Forventning, og disse Forhaabninger er berettigede, hvilket vi der deltog i Selskabets Aarsrnøde i Herning i Foraaret kan bevidne. Vi fik lejlighed
til at besøge ltluseet, hvor allerede væsentlige Dele af Samlingen var kommet paa
Plads og udstillet paa forbilledlig Maade. Det bliver en Attraktion for Herning,
ikke mindst fordi der er stillet en pragtfuld stor Bygning til Løvstads Disposition, hvor han har al den Plads, han kan ønske sig, og hvor han kan realisere sine Ideer, en fin BeLønning af et mangeaarigt Arbejde i Fotohistoriens Tjeneste.
Bestyrelsen for Dansk Fotohistorisk Selskab besluttede allerede for lang Tid
med

ville markere den skelsættende Begivenhed som Aabningen af et rigtigt Fotomuseum i Danmark er, ved at skænke Museet en rigtig god Ting, men problemet var at finde paa noget, som var usædvanligt.
Resultatet af 0vervejelserne blev, at man ville donere et Daguerreotypikamera .
Desværre var der intet saadant til Salg, og desuden raadede Selskabets Kasserer
i Øjeblikket ikke over de ca. 8oo.ooo.- Kroner, som ve1 vilde være Mindsteprisiden, at

man

sen .

Man maatte

derfor gaa en anden Vej, og vi vil lade

hvilken Løsning

Ja, - vi

man

Flemming Berendt

fortælle,

fandt.

i

Best.yrelsen drøftet Muligheden for at give Fotomuseet i Herning
en passende Gave i Anledning af Indvielsen i August 1984, men vi havde ikke fundet paa ncrget, da jeg en Dag, da jeg var inde i Byen, benyttede LLejligheden til
at aflægge et Besøg hos Snedkermester Madsen i hans Værksted i Helgolandsgade.
Min Forbindelse med Madsen stammmede dels fra, at han var fast Leverandør af
Snedkerarbejde til Firmaet Superfos, hvor jeg dengang var ansat, dels at Madsens
Søn Bent Madsen er Medlem af vort Selskab. Medens jeg stod og fik'mig en hygqelig
Sludder med Madsen Senior, cg junior, fik jeg øje paa noget Træ i et Hjørne af
Værkst.edet, - Maghonj., Nød og åndre fine Træsorter.
Madsen forklarede, at det var Rester af slagtede fine lløbler, Træsorter, der var
saa gode, at han havde stillet derrr tilside til lejlighedsvis Brug.
havde

har de gamle Daguerreotypiapparater længe interesseret mig, og den tanke
sLog ned i mig, at hvis jeg kunde faa den gode Snedkermester med paa Ideen, vilde det være en exe.Ilent Gave til Løvstads fuluseum, hvis vi kunde faa fremstillet
en nøjagtig Kopi af saadab et Apparat.
Madsen var straks med paa den, saa da vi næste Gang havde Bestyrelsesmøde , foreIagde jeg mit Forslag om at lade fremstille en nøjagtig Kopi af et Daguerreotypj.apparat. Tanken vandt enstemmig Tilslutning, og
0pgave at frem,det var nu min
skaffe de fornødne Oplysnihger om Detaljerne ved saadan et Kamera.
Nu

L7
Jeg troede, at det var en sma.l Sagr men det viste sig, at jeg intetsteds
kunde finde en brugbar Beskrivelse, her og der var der visse Oplysninger ' men
der manglede altid en hel Del .
Jeg vidste, at der rundt om i verden er registreret 12 originale Daguerreotypiapparater, og jeg skrev derfor til Ejerne, Museer og private og udbad mig Be-

skriveJ.ser,MaaIogBi.l-leder,-forRestenvidstejegogsaa,atderafogtiler
blevet fremstillet Kopier til Institutionet, der ikke har været i Stand til at
skaffe sig den rene Vare. Leif Preus i Norge, ved jeg, har engang bestilt en
saadan Kopi i Amerika, men det blev aldrig til noget'
Mine Henvendelser førte nu ikke til Maalet, men jeg kom i Tanker om, at Teknisk Museum i Helsingør engang havde arvet et Daguerreotypiapparat fra Hærens
Officerssko.Ie, eller rettere sagt en Brirnke Træ etc' S-om enqanq havde været et
Daguerreotypiapparat, anskaffet i årene 1B4l-1841 af Skolenvort medfem AxeI Gram t4øller, der ofte har sin Gang paa Teknisk Museum' hvor
engang
han med sin Ekspertise paa det fotografiske 0mraade yder god Hjælp, saa
en Kasse med ovennævnte Løsdele, og da han spurgte hvad det var, fik han det
Svar, at det vidste man ikke. Gram Møller havde dog en Anelse om' at det var et
Fotografiapparat , og han fik Lov at tage det med hjem' Her fik han det samlet
og renoveret og konstaterede til sin GIæde, at det var et originalt Daguerreotypj'-

apparat, ganske vist ikke fremstillet
kant i 184I.

af Giroux, men af

en anden fransk Fabri-

DahanleverededettilbagetilTekniskMuseumkundehanfortælle,aLdervarTa_
le om et virkeligt Klenodie, en Ting maaske til en Værdi omkring Millionen'
Det glædede Museets Direktør K.0.8. Jørgensen saa meget, at han lod det udstilIe i en Montre i Forhallen, hvilket var meget heldigt, for kort Tid efter brænd-

te ellers alt,

hvad lluseet havde

af

sjætdne Fotografica'

Jeghenvendtemigsaati]K.0.8.JørgensenpaaTekniskMuseumogforklaredeham

vorePlanerangaaendeGaventilLøvstadogudbadmigTilladelsetilatundersø_
ge og opmaale nævnte Apparat, hvilket jeg beredvilligt fik Lov til'
indJeg foretog derfor de nødvendige 0pmaalinger og fotograferede Apparatet
vendig og udvendig fra alle tænkelige Vinkler og udarbejdede Arbejdstegninger '
ogdajeEforelagdemitMaterialeforMadsen,erklæredehan'atsaadanetApparat var han villig til at lave med Brug af sit Lager af ædle Træsorter'
skulde IaForuden Træarbejdet var der naturligvis visse Metalarbejder som
om en
ves, og det kunde Madsen naturligvis ikke paatage sig' Det drejede sig
skulde lave
Messingtubus, diverse Beslag, Hængsler, Skruer og Kroge' og hvem
gøre en
det? - Naturligvis Axel Gram MøIIer, og han var straks parat til at
Indsats paa dette Felt, hvor han absolut maa anses for at være Ekspert'

det Navneskilt, der er karakteristisk for alle
TvivlspørgsDaguerreotypiappafater t et ret stort ovalt Messingskilt' 0m alle de
forskelmaal, der dukkede op under Arbejdet var jeg i Korrespondance med fB
doq'
lige Museer og PrivatPersoner, nogle svarede ikket men de fleste gjorde det

Desuden

var der

Prob.Lemet med

at jeg fik ganske Rede paa, f.Eks. hvilke Træsorter
hvilkne Lakering der var anvendt etc.etc.

uden

Til slut

man havde

benvttet.

jeg mig til Leif preus i Norge, der havde lovet mig, at hans
store Bibliotek og Arkiv altid vilde staa til min Raadighed. Der gik flere måneder uden at jeg hørte fra Preus, men en skønne Dang ankom der et meget tykt
Brev med alt hvad jeg havde Brug for, sagen var, at preus i sin Ti.d havde været
i Kontakt med et amerikansk Firma, hvis speciale var aL fremstilre Kopier af a1t
hvad tænkes kunde, og dette Firma havde paa Foranledning af preus foretaget en
henvendte

at lave en Kopi tif preus af et Daguerreotypiapparat. Det blev imidlertid, uvist af hvilken Grund, ikke til noget, men
Preus sendte mig nu hele Korrespondancen med nævnte Firma, og deri var absofut
alt, hvad jeg havde Brug for.
omfattende Research med Henblik paa

Jeg maa rige indskyde, at det var min Hensigt, at den Kopi vi var ved at lave,
skulde se ud som om den virkelig var en Ting fra Tiden, altsaa ikke en ny skinnende Genstand, der straks vilde afsrøre si.g som den Kopi det var. Derfor var

jeg stadig paa Farten for at førge Arbejdet i snedkerværkstedet , og jeg maa siger at de Herrer Madsen fuldtud delte nrine AnskueLser og gjorde et glimrende Ar-

bejde i OverenstemmeLse med mine Ideer.
Mine Studier af de gamle Daguerreotypiapparater viste mig til min 0verraskelse,
at de som oftest var favet af flere forskellige Træsorter, af hvirken Grund ved
jeg ikke' men takket være snedker Madseris gode Lager af fine Træsorter var vi
altsaa i Stand til ogsaa paa dette Omraade at nærme os de oriqinafe Kameratvper.

Et Problem var det Fabrikatskirt, der findes paa de fleste Daguerreotypiapparater
- dog ikke paa det, cier staar i Helsingør.. Det ret store skirt, som skaf være
ovalt, skulde udføres i Messing, og det paatog Niels Resdal sig at fremstille

(foriøvrigt overtog

han ogsaa Arbejdet med at fremstille Messingtubusen, oa
Gram Mølfer var kommet i Tidsnød). Inden han kunde gaa i Gang med Skilter.,
skurde jeg finde ud af, hvor stort det skulde være og hvorledes det saa ud.
Med hensyn til Udseendet kunde Løvstad stille et Fotografi til Raadigheo, som
han havde taget i Kodak Museet i Rochester, og det var jo en god Hjælp, Stør_

relsen var jeg nødt

til at

maale

eiter

en

l/I

Gengivelse

i

en Bog.

Slutresultatet, en Kombination af Messing og Fotografi, blev meget til_
fredsstillende og fremtræder nu paa overbevisende Maade som et (næsterr ægte)
Giroux-skilt. Hammerschmidt i. Aarhus var behjælpelig med at ramme den rigtige
Farve.

Et stort

var Optikken, Linsen, for den kunde jeg ikke finde
nogen Beskrivelse el-ler Beregninger af. Det KongeJ.ige Bibliotek ofrede meEen Tid
paa Sagen' vor Mand paa stedet Hr. Dupont, der gjorde sit bedste, kunde intet
finde

Spørgsmaalstegn

,

Heldigvis er vort, Medlem, Civilingeniør lrJerner 01sen, Chef for den opt,iske
Afdeling ved Danmarks Tekniske Højskole, i Stand til at foretage de nødvendige
Beregninger og har tillige paatageL sig at, fremstille Optikken til vort Apparat,
hvilket vi naturligvis er meget taknemmelige for, saa naar Museet i Flerning nu
er aabnet r ot ogsaa Linsen paa Plads r og det vil fakt,isk være muligt at fotografere nøjagtigt som de gamle Pionerer gjorde".
(Niels ResdaL har indvilget i at være Tekniker og Fotograf ved fremstilling af
det første Daguerreotypi i nyere Tid. Muligvis i 1985. )

Daguerreotypikameraet fotograferet inden
det ovale fabrikatskilt blev monteret.
Saa mange

var

Ordene.

til Flemming Berendts Redegørelse for den vanskeJ-ige Fødsel- kan
ieg berette,'€tt vi der deltog i D.F.S.'s Landsmøde I9B4 Søndag den L3. Maj var
inviteret til et "previeu" af det endnu ikke færdige l1useum.
Efter Rundgangen samledes vi til en Sammenkomst i Museets MødesaL, hvor Løvstad
holdt, en lille ForeLæsning om sit Hjertebarn,
Herefter fandt en 0verrækkelse af Gaver Sted, gode Ting til Museet.s i Forvejen
righoldige Samlinger, skænket af Medlemmer og Venner af Museet.
Med SpændinE overværede vi Udpakningen af vort Daguerreotypiapparat r 09 Begejstringen var stor, da ciet dukkede frem af sin Emballage, og det vilde, erklærede
Løvstad, faa en fremstrædende Plads i en Montre for sig selv.
Fra nu af vil enhver, der kommer tit Herning, have Lejlighed til at se og båundre dette fine Resultat af mange Menneskers forenede Anstren lser.
Som Supplement
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Med venlig hilsen
REIMANN's FOTOSERVTCE

Vi reparerer ALT inden for fotoapparater-Optikker og Lysmåler
samt Antikke apparater.
Specialopgav er udt øres.

t
t
t
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der skulle gå 9l år I

giorde det muligt

Øglt,og i skulle finde
Flemming Anholm.
For et Aar siden kunde vi i Objektiv læse om et opsigtsvækkende Fund af et
Anta] Stirn-plader, cirkelrunde Glasplader med 6 ligeledes runde 0ptagelser
paa hver. Tillige har Objektiv bragt en Artikel om Stirn-Apparatet , hvormed
disse Billeder var optaget.
Da Artiklen om Pladerne blev bragt, var Fundet saa nyt, at vi kun kunde give
en ret kortfattet Beretning om dem, men i det forløbne Aar er der sket en hel
Masse i Sagen, og for at indvie Objektivs læsere i den stedfundne Udvikling
har jeg haft et Møde med Fl. Bererrdt foi at faa ham til at aflægge Beretning
om den spændende og usædvanlige Historie bag de danske Stirn-plader.
Hvordan, spørger jeg, gik det til, at du fik fat i de sjældne plader?

Jo, Forhist.orien er, at jeg af og til handlede i Nærum foto, hvor jeg kom
paa god Fod med Indehaveren, Hr. Halberg. Halberg var ikke selv interesseret
i Fotohistorie, saa en Gang imellem ringede han til mig, naar han kom ud for
Ting, som han mente kunde være noget for mig, - som oftest var det naturligvis
ikke særligt spændende, men en Dag, det maa have været i September 1982, var
han j.gen i Telefonen og fortalte mj.g, at han stod med en nerkelig runci fotografisk Plade med 5 forskellige Cptagelser paa. Jeg gættede straks paa, at det
kunde være en Stirn-Plade, men for en Si.kkerheds Skyld satte jeg mig i Forbindelse med Løvstad i flerning for at faa at vide Diameteren paa Stirn-placerne.
14 cm var Svaret, og den Størrelse havde ogsaa den Plade, Halberg var i besidde.lse af. Pladen tilhørte en Mand, som havde henvendt sig til Halberg, og da
jeq fik denne Mands Adresse, kørte jeg hen til ham. Jeg blev meget venligt modtaget, og manden kunde vise mig et par Trækasser som stod på Køkkenbordet.
Den ene Kasse indeholdt et Antal 9x12 Plader, den anden et større Antal af de
r'unde Plader. Snavsede og støvede var de, men jeg kunde dog se, at nogle af
dem var i saa god Stand, at der kunde laves Billeder af dem.
Jeg var naturligvis meget opsat paa at erhverve disse Sjældenheder og spurgte,
om jeg maatte købe dem. Det kunde der ikke være Tale om, jeg kunde bare tage dem,
hvis det var mig muligt, at gøre nJgen gavn ned dem. Ikke engang et Tilbud om
en Flaske Vin vilde han Acceptere, saa jeg drog afsted med mit Livs hidtil stør-

ste

Fund.

- Ja, men hvorfra havde

han disse gamle Plader, havde han seLv købt

dem?

Nej, han forklarede, at de havde ligget paa Loftet af hans tidligere Hus,
efterladt af Sælgeren, og siden, ;da han flyttede, var de fulgt med til hans
nuværende Hus, men inEen havde nogensinde interesseret sig for, hvad der var
i Kasserne. Han kunde dog fortælle, at de stammede fra et Gods, der hed Raadegaard, ejet af en Georg Barfred-Pedersen.

Godsejer Georg Barf red Pedersen '
i statelig Pos itur. 0pt. ca. IB95
Naa, jeg kom hjem med Pladerne og fik dem støvet af og renset saa godt ieq
kunde r og jeg fik saa lavet nogle smaa Kontaktkopier af de bedste. Der var
blandt andet et Billede af Familien Barfred-Pedersen, der foruden Forældrene
bestocj af Z Drenge og 3 Piger. Iblandt 9xL2 Placierne, som ieg ogsaa gik igennem, fandt jeq et ganske tilsvarende Billede, ogsaa taget i deres Hjemr men 2o
Aar senere. Al-t hvad jeg nu viciste var, at Stedet for 0ptagelserne var Raadegaard r 09 at Billederne maatte være optaget af G. Barfred Pedersen, med et
Stirn-kamera.
For at trænge dybere ind i Mysteriet gik jeg paa Biblioteket for at ki-gge i
,Danske Slotte og Herregaarde" og slog op paa Raadegaard, Beliggenhed Grønland. Del kunde naturligvis ikke passe, saa jeg søgte videre i andre Kilder
og fandt saa cjen rigtige RaadeEaard, der laa mellem Næstved og Tappernøie.
Da jeg kom hjem ringede jeg saa lil denne Herregaard og kom i Forbindelse
med en Fru. Ruge, som foriøvrigt dagen efter skulde rejse til Amerika. Hun
\iar den nuværende ejer af Godset, men kendte intet. tit Barfred PetersenHun anbefalede mig at ringe til Næstveds Egnsarkiv og snakke med en Herre,
der der hedder A. Strange Nielsen, Det gjorde jeg, og han mente nok, at de havde noget Materiale om Raadegaard. Ved den Lejlighed foreslog ieg, at ieg vilde
stille nogle af Billederne i forstørret gengivelse til Raadighed for Arkivet '
hvilket han naturligvis gerne saa, og jeg gjorde derfor Forsøg med at foret.age Forstørref ser af de beclste af PLaderne. Til min Forbavselse viste det sig '
at de med Lethed taalte Forstørrelser op til 3o cm i Diameter uden at vise me-

re Korn eFrd hvis det

havde været en moderne 24x35 [1'1m.

Jeg stod nu overfor det Probl-em , aL hvis jeg skulle alle PLaderne igennem,
vilde jeg faa Brug for Papir for flere Tusinde Kroner. Med Løvstaci som MeIIemm+
mand fik jeq stillet alt det Papir til Raadighed som en Gave fra ILFORD.
Saa nu kunne jeg gaa i Gang med De, det har jeg Lov at sige, vanskelige Forstørrelser. Paa en 8-timers Arbejdsdag kunde jeg fremstil-Ie 4 til 5 af de store ForstørreLser, saa der gik mange Timer og Dage med at komme gennem al-le de anvendelige Negativer. 0prindeJ-ig havde jeg regnet med at jeg vilde kunne bruge 25-3o
af Negativerne, men efterhaanden som jeg fik Tag paa det, kom jeg frem til at
jeg kunde bruge cå. 45 af dem. Ialt brugte jeg omkring J Maanedermed dette Forstørrelsesarbej de .
Sideløbende med dette Arbejde prøvede jeg at komme videre i mit Efterforskningsarbejde, og en af de Ting jeg forsøgLe, var at telefonere til de ca. 15 Mennesker, der stod i Telefonbogen med Navnet Barfred Pedersen, men mærkeligt nok
var der ingen af disse, der kendte nogeL som helst til Raadegaard og dens Ejer.
"

jeg saa ind paa Nærum Bibliotek, hvor jeg kom i Snak med en
Bibliotekarr 09 jeg benyttede Lejligheden til at spØrge hender om Navnet
Barfred Petersen sagde hende noget. "Jo, svarede hun" jeg synes nok jeg
kender det Navn r og saa vidt jeg erindrer er der en Artikel om Familien
i et Topografisk Aarstidsskrift. 0g Biblioteket havde samtlige Aargange
fra IB53 til 1983. Jeg begyndte saa at lede, fra I9B3 og bagud r og allerede
i igBZ Udgaven fandt jeg en Artikel "gamle Søllerød Ejendomme i FamiLien
Barfred Pedersens fje" af El-isa.l4arkvardt Pedersen. Jeg fik Bogen meci hjem,
og paa en af Siderne var der et Billede af Familien rned Navne paa alle de
afbildede Personer. Jeg gættede paå r at denne Elisa Markvardt Pedersen kunde være et Barnebarn, saa jeg opsøgte hende, det viste sig at hun boede i
Holte. Hun var meget interesseret i mit Fund, for hun havde aldrig hørt om
disse runcie Plader. Jeg havde medbragt mine Forstørrelser af Billederne og
da de saa cjem (hun havde tilkaldt andre af Familiens Medl-emnrer) var de ved
at, gaa bagover af Forbavselse. Fru Markvardt Pedersens Bror, Arkitekt Niels
Barfred, blev saa begejsret, åt han stillede i Udsigt at vilde bidrage med
et beløb til det videre Arbejde med Billederne.
En Dag gik

Billederne, som nu er i Fierning, for opklæbning, kommer tilbage til
mi9, skal jeg ud til Fru Markvardt Pedersen, som saa vil sætte Navne paa de
forskellige Personer, der er paa Billederne.
Det ser ud som om det, ikke bliver noget Probl-em at faa dækket 0mkostningerne ved Fremstillingen af Billederne, naar ILFORD giver Papiret og og andre
Sponcorer vil deltage i Financieringen.
Naar

har givet 5.ooo.-Kr, desuden har ILF0RD yderligere
skænket 5.ooo.-Kr, endelig har Dansk Fotohistorisk Selskab givet et beIøb, saaledes at Selskabets Medlemmer hver faar et Billedhefte indeholdene en del af Billederne, saml tekst. )
(Sparekassen S;D.S.
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, jeg haaber, åt det vil komme tit at løbe rundt r og i den Forbindelse
kan jeq sige, at jeg havde 5 af Forstørrelserne med paa Udstillingen i BeLlacentret for nogle Maaneder siden r og her talte Løvstad og ieg med Direk-t,øren for ILFORD r og da han havde set Billederne og hørt Historien og at
der vilde kunde fremstilles omkring 4o Billeder, sagde de, næsten i Mundert
paa hinanden, at det var en Sag for F0TOKINA i Køln om to Aar, men saa er
der jo Tale om Forstørrelser i et Format paa maaske I Meter' Hvem der skal
financiere dette vil Tiden vise, vi haaber paa ILFORD.
Hvad skal der ske med de BiJ-leder, du har fremstillet, 09 med Pladert-re r naar de engang skal finde deres blivende Sted?

Nej

skal først og fremmest tit Museet i Herning som en Gave fra Dansk Fotohistorisk Selskab, men der skal ogsaa et Sæt til Arkivet i Næstved: Pladerne, der jo maa siges at tilhøre mig, skal o{saa til Herning, da jeg ikke
mener at have brug for dem mere, naar jeg er helt færdig med Arbejdet.
Der er de bedst sikret r 09 er til Disposition, hvis der engang ad Aare skul-de blive brug for dem igen. Iøvrigt er det min Tanke, at der skal laves et
ant.al Dias-serier efter aftrykkene, hvilket er ganske nemt r 09 saa kan Herning Næstved faa en Serie. Desuden skal D.F.S have en samt en til mig seLv
som Erindring om Fundet.
De

Stirn-kameraet, som Barfred Petersen har arbejdet med, ciet ved man ikke ret meget om?

åt det forlængst har endt, sine Dage, hvordan ved man
ikke noget offir ingen af FamiLien ved i hvert Fald noget herom. Jeg diskuterede SpørgsmaaLet om Kameraet med Arkitekt Barfred r og hell-er ikke han kendte noget til ,Kameraets Historie. Han fremsatte den Teori, at Goclsejeren
kunde have købL det paa Verdensudstillingen i Paris i 1BB9 r og det Lød jo
ikke usandsynligt, men denne Teori blev kulkastet, da Fru Markvardt Pedersen hos en ganrmel Tante finder en Dagbog, skrevet af Godsejerens Hustru Elisa Barfred Pedersen i 1889 r og i denne Dagbog er indklæbet 6 af de smaa
runde Billeder, Kontaktkopier, lavet efter en Plade, der ikke findes blandt,
dem vi har. Det vil altsaa sige, at Barfred Pedersen ikke har købt sit Kamera i Paris i Eft,eraaret 1889, da Optagelserne her er fra Sommeren 1889.
Nej

,

man maa formode,

En interessant 0mstændighed ved nogle af Barfred Pedersens 0ptagelser er
at de ganske afgjort er taget paa Tid, hvilket Stirn-kameraet ikke var beregnet til, da det kun havde en meget- primitiv Momentlukker. Vi maa derfor antage, åt Barfred Pedersen, der var meget interesseret i Mekanik, har fore-

taget et Indgreb i Apparatet, saaledes at han var i Stand til aL eksponere
paa Tid. Visse Inteiøroptagelser har nraaske skullet belyses i op til et Minut, naar man tager i Betragtning, dt Apparatet havde ringe lysstyrke og
at Negativmaterialet var ret langsomt.

derfor ogsaa gaa ud fra, at Barfred Pedersen har haft et Stativ,
hvor han har lavet en Anordning til at fasthol-de dette runde Kamera der
o
ikke var forsynet med nogen Form for Stativgevind r og han er derfor en af
de faa, der har forstaaet at faa noget, ud af dette primitive Apparat.
Det er evident, at han var en god Fotograf, for Bill-ederne er ve] komponeret, og der er ikke to, der er ens i sit indhold, Han har. ogsaa forst,aaet at lave Næroptagelser saa godt som det nu lod sig gøte med et Apparat
'
uden Afstandsindstilling og uden Søger.
Man maa

'ttt''-tt*ry

Det er typisk, at de Billeder, hvor han selv er med, altsaa hvor en anden
har betjent. Apparat'et, er daarligt sigtet, altsaa med skæv Horisont og lignende.

Saavidt, Flemming Berendt. Som det fremgaard af hans Udtalelser, er der
gjort et stort Arbejde med Behandlinen af Stirn-PLaderne, men det er ogsaa
kl-art, of der endnu forestaar et betycleligt Arbejde før man ,kan sige, at

alle Muligheder, som dette Fund indebærer, er udtømt.
Objektiv skal sØrge for, at Læserne ogsaa i Fremt,iden vil blive holdt
derrettet om hvad der sker i Saqen, - der vil sikkert blive Basis for

unman-

gen spændende Beretning.

EfLerskrift,:
Tro det om de vil I men et nyt mindre hold Stj-rn-plader er dukket. op fra
en person' som er aldeles ubekendt med det første fund.0g på disse
"nye"
plader figurerer personer bL.a. en kendt kunstmaler, som har haft sin gang
på Raadegaard i slutningen af forrige århundrde og som vi ved har tånt
Godsejer Barfred Pedersens Stirn-kamera. Nu foretsår der et omfattende ef-

terforskningsarbejde.

F -[

27

DEN rRSKE rÆMPEHJ0RTI

I lB39 (Samme ar som Daguerreotypikameraet. blev fremstillet ' )
BLev resterne af den Irske kæmpehjcrt udgravet i Hareskov ved
Kibæk. Alder omkring 4oo. ooo år .

At samle og fremskaffe de

nØdvendige Materialer skulde vel næppe volde store Besværligheder, thi ved et Samaråejde mellem Fagfolk og
Amatprer vil det sikkert'vise sig, at Skuffer og
Hyfder indeholder mange Ting, som er værdifulfotogr.fitk Mr*r-.
de for

"t

Det sagde man i

1943'.
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lJlla Eberth.
I l8oo blev t^Jilliam Henry Talbot født.
officer

Hans

far var en exstravagant

dragon

inden Fox Talbot var 5 måneder. Moderen var lady tlisabeth'-FoxStrangevays, og hun giftede sig fire år seenere med en marineofficer Fielding,
der var en ambitiøs mand, til hvem Fox Ta.lbot havde et godt forhold hele livet.
Da stedfaderen sejlede meget og økonomiem ikke den bedste, er Fox Ta1bot opvokset i sin morfars hjem. Melbuty House i Dorset, og først som 26 årig overtog FoxTalbot sin retmæssige fædrende bolig i Lacock Abbey.
Som otteårog kom Fox Talbot på kostskole, og fra denne periode har han skrevet en meget detalieret dagbog, om aLt hvad han lavede, næsten fra minut til minut, og gav strenge ordre ti1 om, al dagbøger samt breve skulle gemmes for efsom døde

tertiden.
hans grundighed i alt hvad han lavede resten af Iivet. To år senere kom han på Harrov, og som 15 årig blev han undervist af private lærere, for så som 17 årig at komme på Cambridge universitet, hvor han i
182I udgik med en førstekarakter astronomi. Aret efter indtrådte han i The Royal
Astronomical Society. I de følgende år rejste Fox Talbot meget og studerede sam-

Dette var begyndelsen

til

tidig kemi og fysik. I London holdt han flere forelæsninger og var en ivrig dematør inden for det naturvidenskabelige område.
I 1825 overtog Fox Talbot Lacock Abbey, som han ombyggede og indrettede, således at han her kunne fortsætte sine studier og forsøg. Til herregården hørte
skove, marker og en landsby i hvilken abbejdere og håndværkere boede.
Det fortæl]es, at Fox Tal-bot var en god arbejdsqiver, og at han havde stor forståelse for det sociale liv i bYen.
Fox Talbot opstillede til Parlamentet og blev valgt ind L L832, hvor han dog
kun sad i t.re år. samme år giftede han sig med Marris constance Mundy. Det var
på bryllupsrejsen til Italien, at Fox Talbot fik ideen til det han siden kaldte
Kalotypi. I tiden derefter experimenterede han med at få gjort papir lysfølsomt
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og få fremstillet brugbare Camera obscpra.
Disse camera obscura blev fremstillet af den lokale snedker på Lacock Abbey'
Joseph Foden. I 1815 var Fox Talbot i stand til at tage det første billede med
sit camera obscura på et lysfølsomt stykke papir. verdens første negative bilIede.
At det blev et vindue er måske ikke så mærkeligt. Materialerne var jo J.angsomme og eksponeringstiden derfor lang. Dette berømmelige karnap-vindue sidder
i en lang biblioteksgang, 09 På den modsatte side findes en kamin, hvorpå Camera obcura blev placeret. I1841 udtog han sit første patent, og i de følgende år udtager han en lang række patenter på sine kemiske processer. Disse patenter er årsagen til at Fox Talbot i de følgende år løber ind i mange retssager
og uatllige diskusioner, og nok årsagen til at Kalotypien ikke er ret meget brugt
udenfor England, men at Fox Talbot er grundlæggeren for alle de følgende og nugældende metoder med negativ og positiv proces' vi bruger i dag, er der ingen
tvivl om. Fox Talbot ønskede licenspenge fra alle der brugte hans metode.

Mrs. Talbot 0g deres \ døtre f,otograferet
den . 19. April 1842. Kalotypi.
tscience Museum. )
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I

rB47 dannes den første Kalotypi-krub i London, hvor Fox Talbot dog nægter
at deltage på grund af sine patentrettigheder , men han åbner sin egen fotografisske virksomhed i Baker street 55, Reading. Herfra udgår en stor produktion af

billeder som Fox Talbot og andre optog. I denne samling af bilLeder findes portrætter af dronning victoria og mange personbirleder af arbejdende mennesker.
rrThe PenciL of Nature"
er også ravet i Reading perioden, og denne bog er cen
første i Verden, udgivet med fotografiske bilfecer.
1851 offentliggør Frederick scoth Archer sin metode med den våde glasplade.
Kollodium-processen . Dette får Fox Talbot til at frigive sin proces tiL amatørbrug' 09 da hans patent på Kalotypi i rB54 skar fornyes afstår han fra at gøre
dette. Imidlertid havde han i 1852 patenteret endnu en proces, som han kardte
"Photoglyphy", en indgraveringsmetode . Pladen bLev belagt med Bichromate i gelatine. Et birrede blev så affotograferet gennem et stykke gaze, og derved opstod
der små punkter, såIedes at der kunne trykkes haLvtoneb iLleder .
Først to år senere offentliggjorde poul prelsch i }Jien sin metode til at trykke
bilJ.eder, foto-galvanografi . Dette udløste endnu en retssag, hvor Fox Ta]bot
påberåbte sig sine rettigheder, men denne gang tabte han sagen og samtidig lys-

ten til at udvikle flere metoder i den fotografiske kunst.
Roger Fenton udkaslede $anken om at photographic society og Fox Talbot brev
opfordret tiL at være dets første præsident, men afsJ.og. Efter de mange skuffelser han havde mødt med retssager trak han sig helt tirbage på Lacock Abbey, rnen
var dog stadig en flittig fotograf. Han hordt sig til sin egen Kalotypi metode,
skønt den våde Kollodiumplade var meget mere udbredt nu.
I 1874 blev Fox Tarbot endnu en gang opfordret. til at være præsident for "The
Royal ,Photographic Societyrr, men afslog endnu engang, og døde j år serrere i Lg77,
han blev 77 år gammel.
Lacock Abbey ejes i dag af "The National Trust". på stedet findes et museum
der sandelig er et besøg værd.
LITTTRATUR LISTT

first negatives, D.B. Thomas, sienee fluseum Monograph,
, 1965.
Guide to Lacock Abbey, The National Trust, rg74.
Urlilliam Henry Fox Talbot t F.R.S. material_ tovards a
The

HMSO

biography. L941.
Gernsheim H. Talbots and Herschel-s photographic Experiment in 1839. 1959.
Pencil of Nature. 1844.
Smith , R . C. . tn/illiam Henry Fox Talbot. I95B .

TALBOT'S LIFE AND \ØORK
r

8oo r r Feb. Born in Melbury,

r
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r

tSrt

Member of the Royal Society of Sciences in Lon_

r84o ro Feb. Dispatch of pictures to Biot.
r84o e3 March. Report by Biot on a new dispatch of

Travel to Italy, experiments with Wollaston's

r

camera lucida.
z3 June. Reginning of photographic experiments.

r84r

Dorsetshire.

don.

18t4
r8t4 Autumn.

Knowledge ofDavy'sånd Wådgwood's

cxperiments.

t814 Winter.

Experiments with blackened glass plates

pictures by Talbot.

84o ?olz\ Sept. Discovery

r84r
r84r

of the latent image on silver
iodide paper.
r8 Jan. Report to the Academy of the Sciences in
Paris.

r9 Feb. Report to the Royal Society.
8 Feb. Patent of the new process in England.
3o Nov. Talbot received the Rumford Medal for
his photographic research from the Royal Society.
],June. Patent of improvements in the process.
Use of the Calotype for enlargements.

with etched-in designs.
t84z
Summer. First images with the camcra obscura.
August. Photograph of a window in Lacock Ab- t84t
r84,
b.y.
Autumn. First experiments with a solar micro- 1844 19 .June. The first photo graphically illustrated
scope with silver chloride.
book: 'The Pencil of Nature' åppearcd in install1856 Experiments with mercury iodide.
ments.
t856157 Investigations in integral calculus.
r84t Publication of the second illustrated book: .Sun
r838 3o Nov. Award of a medal for this mathematical
pictures in Scotland'.
research.
t849 Talbot and Malone took out a patent on the use of
rB jg 1r Jan. First report to the Royal Society on his
porcelain as a picture-bearer.
photographic research.
r 8; r I z June . Invention of Amphitypy.
rStg zr Feb. Report on the preparation of paper. (Use r 8; z r 1 Aug. Talbot released his patent rights.
of silver chloride; fixing'*'ith sodium chloride or r 8 ; z z 8 Oct. Invention of light-sensitivity of chromatic

rStt
t 8, t
r8rt

potassium iodide.)

gelatine. Patent on this process.

and sodium thiosulphate as 6xing agents.

in London for photographic

rStg zo Feb. Letter to Biot on 6xing.
r 8 t , M"y. Publication of the chromatic process.
tStg r March. Statement on potassium ferrocyanide t86z Award of a medal at the International Exhibition
etching

in

coppcr

rStg r t March. Report on silver bromide paper, to
and steel.
Biot.
t87t t4 Jan. The Royal Photographic Societyappointr8r9 e r March. Report on silver bromide paper to the
ed Talbot Honorary Member in England.1877 r 7 Sept. Talbot died in Lacock Abbey.

Royal Society.

Apparater fra Tiden

FAG.FOTO

I HTRNING
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KOD^A,.K

DET AT VÆRE KLAP-SAMLER.

Af Flemmirrq Berendt. 2,

Del-.

I årene lige efter den første verdenskrig t91B blev der fremstil
let mere avancerede kameraerr\ der byggede på de mekaniske fremskrid
der fulgte i kølvandet af krigsårene.
Et af disse var Automatic Ansco film Camera, Af udseende lignede de
de andre , men der var indbygget en f j ederrnotor i bagstykket r som
blev trukket op med en nøg1e. Fitmen blev automatisk spolet frem ef
ter hver eksponering, man kunne eksponere I billede pr. sekund.
Denne opfindelse blev gjort. allerede i IB99 af F. PascaL og L.
Izerahle, men bliver" først kommercielt udnyttet langt senere'
0p igennem 192o erne sker der en sand eksplosion af'tekniske frembrilgeLser. To mocieller af Ansco VP, No. o og No. 2. ApeM VP f ra
1922 var.den santme som Ansco VP og blev fremstillet af Photographie llanufacturers Ltd. i England. I 1924 kom tyskerne med Tengor
kameraet i fem størrelser produceret af GoetLz. To år senere kom
Agfa standar.d ruLlefilmskamerarerne på markedet. Disse modeller var
forsynet med ranlmesØgere og med almindelig speitreflekssøger.
Agfa Speedex fra L926 havde automatisk focus,eringsirrdstilling til

uendeligt når kameraet blev f oldet sanlmen.
I IgZ6 samledes Zeiss, Ica, Goerz, Contessa-NetLel og Ernemarrn som
bLev til Zeiss Ikon der to år senere langcerede Ikonettes, et kamera af høi standard.
Kodak begyndte fabrikationen af en hel ny serie kameraer i Iøbet af
I92o erne.

2 og 3 blev fremstillet helt
frem til Ig34. på dette tidspunkt begyndte de mere lysfølsomme film
og dukke op. Den første og anden generation af kameraer var passå '
Vi er nu nået frem til Ig25 og den origirrale Vest Pocket Autographie Kodak blev afløst af model B, hvor den $ammenklappelige
form blev udskifltet med det traclitionelle klapkamera. Umiddelbart
før dette sker fremstilles der nogle meget interessante special-

Den gamle pocket Kodak og modellerne

modeller.

i 1925 en model udstyret med Compur-lukker
og Zeiss Tessar f : 4 r5 ob j ektiv , clen blev kun solgt i Europa og er
sjælden. ( Special Vest Pocket Autographie Kodak. )
IgZg blev et farverigt år hvad kameraer angik. Vest Pocket serie 3 ,
Kodak markedsfører
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Actual size of the new camera
with anastigmat lens tor

Premoette Jr. Special
A man'elousll' compact catnera, suitecl tbr rvork of the highest
grade. I"itted u'ith Zeiss Iiodak Anastigmat lens-the anastigrntt
tnude expressll' for hand camera rvork, combining speed, depth antl
tlcfinition in it renrårrkable degree.
The shutter is the Kodak Ball Bearing, the finder is a direct vierv, the pir.tures are
size, and their quality is as good as can be had with any size clnrera at
nny price. The carnera is richly finished t-ith genuine Persian llorocco covering, blat.k
lrcllorus and nickelcd fittings. It is the finest, most eflicieut, handsonrest snrall carner;l

'ltix:lli in

)'()u cver sarv.

bLev fremstillet i farverne gtøn, brun, rød, grå og mØrkeblå under navnet Kodak Vanity (forfængelighed,) Apparaterne blev levereL-'i tilsvarende bokse, med spejl, 1æbestift og pudderkvasL i samme farve som camera-et. Desiqnnet af trl_altgr Doruin Tq"gue:
De føIgende 4 år fortsatte Kodak med at fremstille disse farvede
kameraer. En Vest Pocket KocJak model B, blev f remstillet i en boks
med holder til 1æbestiftr pudderdåse og spejl. I 193o fremstilLede man til spejderbevægelsen i Amerika Boy Scout og Girl Scout
i farverne grønt og mørkebtå, med spejderemblem i bunden.
Amerika befandt sig micit i en eksplosionsagtig periode på alle områder og her gik foto-industrien ikke ram forbi.
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Af

f'l

. Ørsted-Bagger.
I

I . Del-,

r or de tørre tal for lysstyrke m.v" alt
det spørgsmår fra tid til anden hvorfor

sel-skab med ligesindede

og dog
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du?

Jeg fotograf,erede i mine drengeår, når jeE kørte ud i nat,uren, hvor en tid
som spejder skabte stabler af fotografier. Så kom krigens å", hvor særlige fotoopgaver ikke havde motivets kvalitet i fokus.
I mange år blev det et Canon Demi der 1å i lommen r o9 det kom ofte frem i mit
arbejde, som på rejser i udlandet. Resultaterne, cfte dias, var altid nok så
fortællende som et postkort, men jeg stillede ej de store krav.
For få år siden skete der noget, - det var dyrt, men det, fangede mig i et
net af spØrgsmål r om tekrrik og muligheder, kort sagt 'rFotografica-bacillen,,
havde fået tag i mig som narkot,ika.

Det startede med køb af en japansk 6x6, Jeg opdagede uanset gode result.ater, at det var en eftqrligning. Dette førte så til Rolleiflex og så var jeg
solgt . Det var mig en gåde at dette finmekaniske mest,erværk, der l-evede til
I9BZ med sin I'Svanesang" "Den gyldne Rollei",
siden I?ZB hvor den så dagens
fys
havde været og stadig er et godt værktøj at dette nu er afgået, ved
'

forstår jeg ikke ret.
Skal vi se på fabrikatets historie, skal- vi starte i 192o. Købmand P. Franke og finmekaniker R. Heidicke grundlægger deres firma . I92I bygges det første
kamera det var'ster'eo , men da jeg kun ser med t øje har det ikke min interesse . 1929 bygges det første 5x6 to-øjet kamera vercien indtil da havde set.,
det var Rolleifl-ex. I93I bygges 4x4 Rollei. Specielt, for damer. 1934 kommer
Rolleicord . 1945 går 65 o/o af virksomheden til under krigshandling. l-95o kommer Rolleiflex 6x6 lTr. Tessar 2r8. 1954 Rolleimarin "undervandshus" markerer
25 års jubilæum. 1956 færdigbygges kamera Nr. l.ooo.ooo og fra 1962 er firmasin

'ogyldne dødt'

navnet, "Rollei.-!r/erke"

.

I l95o dør Poul Franke, d. 18 marts, - han var købmanden der kunne sælge
varen r - hans kompagnon Heidecke svigtede ikke god håndværksteknik, en vigtig baggrund når der skal sælges, I L951, blev Reinholdt Heidecke Dr.-Ing ved
den tekniske højskole i Braunschrueigr et-r velfortjent anerkendelse for en bemærkel-sesværdig indsats.

I det følgende har jeg i skemaform, forsøgt at opstille en oversigt over udviklingen for Rolleiflex med angivelse af tilhørende objekLiver. Jeg vil være taknemmelig for påtale af evt. fejl og mangler i samtlige mj.ne oplysninger.
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UDVIKL INGEN FOR ''ROLLEIFLEX''
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Når nran som jeg er udlært håndværker og derefter uddannet som arkitekt,
så betyder den lilte detatje og det saml-ede design en masse, - for brugen r af
gerrstanden, for velvære ved synet og beføling af genstanden.
For min generation af formgivere, var den enkle klare motiverede genstand i
sig selv en skønhed. Der var hvad der skulle være ingen "strømlinier" for
at dække over noget der ikke var. Når så tilmed genstanden kunne bruges og
kunne tåle at bruges, ja så er det korrekt når fabrikanterne selv udtalte
Rolleifl-ex er ikke verdens bedste kamera, - men det bedste til sit formål
enkelt og solidt. At kvaliten har været i top er årsagen til så mange stadig
kan, og bliver brugt.
Tag et kamer'a i hånden du siger tung, nå ja det flyver ikke ud af hånden som plastkasser uden indmad, anno 1984, Rolleiflexen holder sig i ro når
du eksponerer. Har du prøvet at skille er'r "Rollei" må du indrømme der er indmad i kagedåsen. 5e den mærkelige beredsskabstaske efter i sømmene, dette
skønne stykke læderarbejde der er en sadelmager værdi, kan man gJ.æde sig over
når man tager'festdragten på. Når man som jeg færdes på byggeptadser, bruger
man naturligvis den velegnede metalbeholder, - den såkaldte "Tropetaske"
den er luft og vandtæt så den kan flyde på vandet, - tager du til troperne
anbringes en absorberende patron for cpsugning af kondens. Kassen findes til
såvel 4x4 som til 6x6.
Der findes et utal af tilbehørsel-ement.er så det er vanskeligt, for en ikke fagfotograf at se r hvilke opgaver du ikke kan klare. Gæl-der det stereo,
findes "stereoslæde", gælder det panorama, er der et panoramahoved med u/aterpas. Arbejder du med mikroskopi, findes en adapter for samrTte. Har du ønsket
at arbejde med en Z4x36nn film findes en "Rolleikin" 'adapter, - hvor du så
monterer det vel-formede pistolgreb, så du har hold på tingene. Du kan også.
montere et "Pent.aprisme" der giver et retvendt søgerbillede, for sikker vurdering af motiv. På dit stativ har du naturligvis fastmonteret hurtigkoblingen "Rolleifix". At alle former for Korr'igerende filtre findes r er en naturlig ting. Arbejder du med de små Ling anvender du forsatslinserne "Rol1einar"
I.2. og 3 ned til afstand 24 cm.
Med den i Rollei indbyggede "Gossenmåler", er du sikker på den rette belysning, det gælder også anvendelse af solblænden med indbygget måler "Rolleil-ux". En særlig god ting, - finder jeg, er adapterbagvæg for planfilmkassetter. Dette element bruger jeg ofte, da planfilmen er et arbejdsredskab at

foretrække, frem for en slatten rullefilm. Den benævnte T-model- er et særligt bemærkelsesværdigt kamera. Her kan indsættes en maske der giver L6 stk.
4 I/2x6,op$agelser. Rolleicord Vb har lignende masker, der giver L6 stk.
4 L/2x6, 16 stk. 4x4, 24 stk. 21x4o, 24 stk. 24x36 r og naturligvis LZ stk 6x6.

det portræt tager vi Tele-Rolleiflexen frem, med de dertil hørende specielle hængslede Rolleinarl-inser. Dette kamera var gennem en del år
Gælder
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iår vil de kendte 2-øjede
spejlref leks-kameras

ROLLEICORD ROLLEIFLEX
få

et

man

ge nye tilhæn gere

benyttet fagkamera.
En fin detalje er påstik-skakt med binokul-ære søgerlup eller den simple påst,iksskakt, de udelukker beEge generende sidelys. Da jeg ikke er meget for at
gå ud på det dybe vand, har jeg ikke søgt (eller fundet) et undervandshus, så
dette kan jeg ikke udtale mig om. GrundeL økonomiske forhold, har jeg aldrig
haft. mocj på at. nærme mig det spændende Vidvinkel-Rolleiflex, så her må ieg
tie. To sjældne ting skal nævnes, - det såkaldte 15o magasin, fremsLillet af
Machaize i Frankrig, samt det i 1962 fremstillede Rolleicopi for Polaroidfilm.
Der bøt nævnes t,o elementer der fremstilledes som forsatslinser, - "Magnare 4xt'
tel-eforsats, samt "Rollei-Mulare" vidvinkelforsats.
meget

solid motor f indes også for Rolleifl-ex, det er et "DieseJl-okomotiv" af format. Det drives af 6 tørbatterier, kan monteres med ledning for
fjernudløsning cver de først.e 5o meter. Det larmer, ciet virker og fuglen er i
kassen, - strø lidt ekstra foder og fuglen kommer igen, - klar til fort.sat optagelse. For sportsinteresserede skal- nævnes rammesØgeren "RolLeimetex" - der
har du målstregen. For dias bør huskes Rollei for såvel 4x4 som 5x6 i samme
projektor, samt den lille tilsats, - et lampehus med vekselslæde, - dit kamera stiltes på hovedet, monteres en særlig forsatsl-inse og du har en projektor.
En god

Som

i

-køkkenet min assistent

fortæller

om næste

ret

Rolleicorden.

a

Fotografen af idag har et noget mere avanceret og forfinet

ydLtyl at forevige nutiden m-ed, så vore efterkomriere kan få et
indbiik i vor tidl
stØrre, både for at rejse med udstyret, og for
Yil'Sh:9"rne,.el
at benytte mulighederne for specialeffekter.
Y"l :l,llidig er risikoen for tyveri og beskadigelse af udsryret

væsenutgt lorØget.
Derfor er 4et e.n god id6 at tegne en specialforsikring for
udstyret. Både hvis man rejser megeg
bg hvis udstyråt i øvrigt
\r
benyttes
Mange tror, at udstyret er forsikret under Famirieforsikringen,
men er det nu også det?
E r su m m en for,,Særl igt indbo,, /,fyvetækkel
ige ting,' høi nok ? ?
hvis man ved et uheld beskådigeisit udsryr;
!1491aætning
når man er ude og fotografere??
Dækker, Bagagefolsikrinlen fuldt ud, når man reiser?
uanset hvorlænge man er væk? og uanset i hvi[ket land man

jævnligt. '

befinder

sig??

Har man ikke disse dækninger; er det en god ide at tegne en
<)
specialforsikring for udstyrel i
l)lærmere opjysning om forsikringen kan fås på trf. 01-3127 01
Arspoilce aldettngen.

Europæiskå.
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Fotografiet som billede og historisk

kildemateriale.

Af G.0.
KAPITEL

Svane
DANSK MUSTUMSTJENISTI

Adskillige bl-andt os husker radioens store hørespil fra begyndelsen af 5o'erne med deres formidabel t illustrative lydkulisser,
som, det da blev muligt at udruste hørespillene med, takket være oen
vågnende båndteknik.
De scenerier, vi dengang dannede os for vort indre øje, husxes
endnu ganske tydeligt og vi er i stand ti1 rumligt at genkalde os
scenerierne og j ævnføre dem med de samme scenerier, vi oplever under genudsendelse af det samme hørespil, uden at bemærke nogen rumlige forskell-e mellem de erindrede scenerier og de qenoplevede.

v husker jeg - forhåbentlig korrekt - det natlige sceneri for an den sagte vindomsuste egyptiske sfinx i G.B. Sharu' s: rrCæsar og
Kleopatra". Cæsar, . i PouI Reumerts skikkelse, har ikke særlig cæsarisk anbragt sig højt oppe i sfinxen's favn - måske for at fø1e oig
lidt mere guddommelig end i det daglige - da BodiI Kjers stemme driLagtigt gennem natteluften høres påkaJ.de sig Cæsar"s opmærksomhed oppe fra sfinxen: "Ganile mand , hvad laver du deroppe"?.
Sceneriet er for mig bevaret som indbegrebet af en nat i antikken
under Ægyptens tirrdrende stjerner og kølige natteluft: rumligt som
Iydligt. Måske bare fordi det hele er tankespind og ikke lader sig
konfrontere med virkeligheden.
Ganske anderledes synes det at forholde sig med virkelige oplevelser. Det kan ofte virke overrumplende og forvirrende at gense loka.Liteter, der har stået urørt af mennesker g-"nn"t generationer, o9 nvor v
måske ikke har opholdt os, siden vi var børn elIer unge.
I sådanne situationer er det oftest forskellen mellem de rumlige
s t ø r r e I s e s f o r h o 1d , sådan som de huskes, modsat de umiddelbart genoplevede, virkelige ruml-ige proportioner, der forundrer os r mere end
mulige forvanskninger meIIem det erindrede og det genopleveder tænkte rum, netop fordi disse r irtuelle rum som sagt er uden virkeligt
f ysisk f orbillede.
Således genså jeg i slutningen af 5o'erne Vordingborg by og havn t
hvor jeg ikke havde været siden sommeren 194or da jeg sammen med
andre DVL'ere cyklede Sjælland rundt i sommerferien, næsten i professor Vilhelm Andersens fodspor, hvis jeg må udtrykke det sådan.
Sef

I'OBJEKTIV'' APRIL 19B4 BLEV I.DEL AF DENNT ARTiKEL PUBLICERET
DISVÆRRE HAVD[ ''SÆTTIR-NISSEN'' BYTTEI OM PA EI' PAR AFSNIT.
DERFOR BRINGES DEN NU I 5IN HELHED.

I

efter at vi drenge var ankommet til Vordingborg
nogle timer forinden om eftermiddagen, fandt vi efstanden fra bo1værket I hvor vi ead på havnen, og over tiI 0ringe, meget etørre end
vi hevde forventet fra skoleatlaeset, ligeEom vi fendt havnen af god
størrelse og med ftere skibe.
Men aom voksen, næsten 2o år eenere, kunne jeg overhovedet ikke længere genkende Vordingborg havn og fj ordindløb i den virkelighed, jeg
D6n sommeraften,

nu så.
Sceneriet paseede , men de rumlige dimensioner og afstande over til
0ringe var unægtelig nu af langf. mere beskedne proportioner end i
erindringen.
Det var virkelig en frapperende oplevelse !

I virkeligheden forholder det sig altså rigtig skidt med vores fysiologisk, dannede rrlatenterr billede i hukommelaen. Dete genkaldelse
for det indre øje synes åbenbart underkastet en geometrisk defekt,
hvis skavank bliver desto tydligere des længere tilbage i tiden, hjer
nen skal oplede et erindret synsindtryk og des mere forvanEket deeto
mere detaillerigt,
synsindtrykket var.
Vi kunrre måeke kalde denne defekt for "Tideforvrængningenrr.
Dette faktum er naturligvie 6n af forklaringerne bag maler- og tegnekunstens og siden fotografiens opkomst.
Allerede tidligt har menesket indeet denne avaghed ved Ein hukommelse. Fra sanllinger i museerne kan vi nemlig sLutte, at nutidens men
neskeart tidligt opnåede evnen tiI at udtrykke sig igennem billedsproget og sikkert på et tidspunkt, da vi atlerdde beherskede et talesprog
Vi ved endda, at også den klassiske r eUropæiske neanderthaLer betjente sig af et billedsprog og at dette har været brugt i rituel forbindelse.
Billedets mytieke form var imidtertid ikke helt eagen for vores tidlige forfedre, der levede i Syd-europa, da ietiden var på hæld dernede. Man var jæ9ere og levede ikke af ånd alene. Det var åbenbart heIle
ikke nogen mangelvarir denganE! Men man udfører alligevel en bedrift,
der betegner et vendepunkt i billedfremEtillingenE historie. Men opgigi.ver at udnytte billedet etene tj.l sakrale og mytieke fremstillinger
og går bogstaveligt over til yderligere at bruge det eom minutiøE erstatning for virkeLige objekter ude i naturen: man rykker m.a.o. opleringen ef stamnene jægere bort fra jagtområdet og ind i klippehulen, der jo således bliver skoleEtue, foruden eikkert allerede at være rrkirkeEaltt. Så var men eå rart fri for at skremme vi.Idtet og kunne
etudere det i fred hjemme i ly for vejr og vind.
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I ter "

, jeg her taler om, er

naturligvis alle de kendte klippehuler fra departemenLet Dordogne
i Syci-frankrig og A I t a i r a - g r c t t e n i Nord-spanien, der sik-kert alIe befolkedes af r o - a g n o n - e n n e s k e t .
Det ejendommelige ved billedkunsten er nu, at der * trods de e flerfølgende tusinder af generationers hårde materiefle kår ( slutningen af 5yd-europæi sk istid e11er Magdal"eni6n, som perioden kaldes i
Frankrig, ligger ca. L5ooo år tilbage i Liden ) overhovedet irrgen
mærkbar ud vik ling finder sted inden for maler- og tegnekunsten i Europa , før Leon A lber ti som den første opstillede lovene for LinearperspektiveL i 1435 .
Tegne- og malekunsten i Europa så at sige står i stampe igennem he1e dette enorme tidsruml
m
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Hvorledes mangelen af kendskabet tiL l inearperspek ti vet kunne gi ve
sig udtryk, får vi en god opfattelse af ved at studere middelaLderens
kalkmalerier i vore gamle kir.ker.
Et andet eksempel på mangel af perepektiv i biIledet, har vi i Bay-

eux-tapetet fra ca. år lIoo.
Vi skylder tegneren, maferen og bitledskæreren, qeniet Albrecht Dijrer , der levede fra 1471-1528.og hans samtidige, trniversai geniet Leo
nardo da Vinci, der Levede fta 1452-I519 vores moderne male- og tegneteknik cg vor dckumentariske genreskildrings minutiøse tighed med
motivet.
Herhj emme møder vi scrm en syntese af disse arbejder med Iinearperspek
tivet Abi-ldgaard og Eckersberg i begyndelsen af forrige århundrede.
Der f a.Ider mig på det.te sted et sti k irrd af Albrecht D rer, der san
synligvis frører hjemme i hans perspektivlære fra 1525.
Illustrationen viser et sovegemak med alkove i baggrunden og en forne
person i sit højsæde til venstre i forgrunden.
Til højre for modellen, viser Dtirer en portrættegner i færd med at af
tegne den fornemme mands kontrafej.
DeL bemær kel sesværdi ge ved st.ikket er imidlertid ikke dets minutiøse
gengivelse r hvi l ket jo overhovedet er karakterisitisk for Diirer, men
d6t apparat, Di.irer viser portrættegneren benytter under aftegningen
af sin model. For der foregår simpelt hen en aftegning og ingen f rihåndstegning.

+,g

Tegneren er vist stående foran et hoftehøjt krradratiek borc.

Yderst til venstre overfor tegneren ses en kvadratiek træramme af
samme kvadratiske må1 som bordpladen og fasts kruet til bordkanten
ved et slags pianohængse1, der ses at fø1ge he 1e bordkantbn.
Rammen står vinkelret på bordpladen o9 er fastgjort til hver sin
bordkant med to kraftige øskner, der er anbraEt på 45o.
Foran rammen , mod tegneren sea en tuechkop r og i rammen er der såmænd sat et tnaneparent tegnemateriale, som tegneren er ved.at føre
sin tegnepeneel henover.

det bliver mere interessant endnu !
Regnet fra tegneren og altså modsst billedplanet befinder der eig en
prismebænk, aom vi må forestille os udført af træ og som\'"r anbragt i
en afstand fra tegneren, der svarer tiI I/4 af bordpladens tværmå1.
Spindelen i prismebænken bringes til omCrej ning med et ovalt bet jeningsgreb. Lodret på prismebænken findes en medbringerslede forsynet med 7 indEtillingBhak i højden og viB not løber en lodret forskyi
delig stav, eom ud for tegnerens venstre øje er forsynet med et sigtehul. menE hana højre øje fø19er pensel.frringen på billedplanet.
Men
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Der er næppe tvivl orT'i r at dette'tegneapparat er Dtirer's egen konstrukt,ion, ligeså lidt som der næppe kan være tvivl ofrr at det er fremj. hans eget billedskærerværksted.
stillet

Konstruktionen er genia.l til

sine

pe

i v t e g n i n g og
hulkameraet !

rspekt

fik naturligvis

ter.Ligninger. Et af dem var
Ændrer vi nemlig perspe ktivapparatet så1edes, at sigtehullet i St.andarden flyttes over i en Iukket kasse og vi der:nest anbringer matskiven på del aksiaLt modstående plan baq i kassen, har vi nemlig opfundet hulkameraet og tegneren vil naturligvis se nøjagti g det samme
perspektiviek korrekte billede som før, men nu på hulkameraets matskive i stedet.
Dette var et ubet.inget fremskridL for tegnerne, der på den tid ikke
mestrede p e r s p e k t. i v t e g n i n g e n , men dog nu kunne ernære sig ved at kontrafeje oq tegne for 1æ9 til b I o k s k r e r i e r n e .
Albrecht Dijrer's første bud til af le kunstnere, der fød: rrForlad
ikke naturen i den tro, at- du kan finde noget bedre hos dig seIv,
kunsten I i gger gemt i naturen, den , der kan drage den ud herfra, han
har grebet denrr kunne nu opfyldes, ligeså vef som kravet. om minuti øst kcrrekte if lustrationer til kompletlering af t ekste r og almindelio støtte for hukommel sen-.
ef

æ
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Nu opstod der naturligvis snart en række problemer med hulkanreraet. Forsø9t.e man at gøre billedet på matskiven mere lysstærkL, blev
bi lledet bare diffust for tiL sidst heLt at forsvinde fra matskiven,
såfremt man vecjblev at øge hufdiameteren: og så var der naturligvis
t.iden, det tog at aftegne et motiv-. Med hensyn til den ringe lysstyrke, klaredes dette problem af l,,Jollaston, der i I812 anbragte den sinrp.Ie menicus på hullel-s plads i kameraet og afblænde til f:I6. Billed-

kredsen var 4oo og systemet virkede fint i solsk.insvejr, når bare
Iagde et mørkt k1æde over hovedeL, mens man tegnede.

man

, som denne objektivtype kom til at
hedde, alIøsLes i 1829 af Chevalier's akromat, der jo lo år senere' t
I839 gik hen og blev det. første fotografiske objektiv.
lYe.niscen, eller

1a n d s k a b s

Ii

nsen

Daguerre's kamera og vel samtlige efterfølgende konstruktioner er
kendt af dette SeLskab og skal naturligvis der lor ikke omtales nær me re her. Derimod er der en hel deI at sige om det sidst ankomne komplement ti] kameraet : nemlig den fotografiske plade og fi1m.

til genstandsaf tegning, med
afbildningsskala for genstandsforhold op
Lil 1:1.
Instrumentmager Georg Brander, Augsburg

Udtrækskarnera

L7

69.
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Kapitel II.
Den fotografiske emulsion har undergået væsentlige forbedringer siden Daguerre's og Collodi umpladens tid,
Hvad der har betinget f orbedringerne , er naturligvis udelukkende udviklingen af nye basematerialer, nye, tyndere emulsionshinder med stadig finere korn trods øgede hasLigheder og en stadigt forbedret teknologi bag fremsti l l ingen af vore plan- og rullefilm.
Ser vi bort fra Daguerreotypiet og o I 1 o d i u p I a d e n , som de f ærreste
af os næppe har større chancer for at komme til at beskæftige sig fysisk med i sLørre udstrækning, kan vi konstatere, at den største f orskel mellem de tørre plader o.a. typer fra slutningen af 187o'erne og
til først i dette århundrede de.l.s me.Ider sig for basematerialets vedkommende: nemlig glas og c e l l u.I o s e n i t r a t , dels ved emulsionens hårdhed, manglende antihalering I gråtonebalance cg langt grovere korn, saml
endelig formaternes t.alrighed og ujævne må1.
Det er kJ.art, at evt. kompenseri.nger af det anciente negativs falske
gråtorrevalører indehofder et antal problemer, b1.a. af kulturhistorisk
vægt: herunder om der af denne grund i det he Ie taget bør oprettes-?
Så 1ænge negativerne blot skal a ffotograferes i måIestoks forhold 1:1.
er det temmeligt problemfriL aL fremst il1e et duplikat efter det originale negativ, men der kan allerede opstå probfemer med opIøsningen
p.g.a. kornet i ori gina len ved 5o o/o reduktion som f . eks. hvis man
viI reducere fra 18x24 cm. til 9xl2 cm.
C

m
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Et godt middel mod grove korn i oriqinaJ.en er at f remka.Ide negativet. Men metoden har den svaghed, at den ikke vil kunne anvendes , såfremt negativhinden er overtrukket med lak, hvad man ofte gjorde, nårman havde fremka ldt negativet. I så fald må laklaget fjernes først.
Er negativhinden imidlertid ubeskyttet af noget Iaklag, udvandes negativet først grundigt i I5 minutter. På dette tidspunkt sikrer man sig
at negativet er helt fri for rester af fiksernatron, da disse i så f ald
må fjernes.
Efter udvandingen bleges negativet på sædvanlig måde, skylles på ny
grundigt i 15 minutter, efterbelyses med 5oo uratt i tre minutter og
fremkaldes ti1 slut i ens sædvanlige negativ fremkalder og fikseres t
hvorefter negativet udvandes grundigt "
Som bleger kan AGFAC0L0R CN II udmærket anvendes, hvis man har lidt af
den på hylden og man ikke sel v har mu I i ghed for at fremstil.Ie sine egne bleoebade.

Metoden med omfremkaldning er også glimrende når det gæ1der at
reducere kontrasterne i et hårdt negativ, hvilket er en typisk egenskab ved mange ai de gamle negativplader, h vad der iøvrigt ofte var
en nødvendighed dengang, idet man almindeligvis ikke forstørrede slne
negativer, men k o n t a k t k o p i e r e d e dbm.
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Der er imidlertid altid en risiko forbunden ved at fremkalde er an-.

cient negativ, især g I a s n e g a t. i v e r n e .
5kønnes rregativet imidlertj.d uden fotohistorisk interesse, men derimod menes at indeholde kulturhistorisk in formation af værdi, mener
jeg, man skal indhente tilladelse til at omfremkalde for at få den
maksimale opløsning hentet ud af negaLivet.
Man skal. da bfot inden omfremkaldblsen huske at optage en sikkerhedskopi f ørst.
De store k o n t r a s t f o r h o 1 d , som nogle af de gamle negativer måler , kan
imidlertid også over kommes på anden måde end ved omfremkaldelse: nemlig ved korrektion af negativets tætheder i de aktuelle områder ved
hjæ1p af afmaskning. Maskernes tæthed udmåles densitometrisk og fremkaldes således, at det. færdige negativ j.deelt holder densiteten o,9f
o, o5 D af hensyn tiI at kunne kopiere negativet på gradation normal.
Metoden kræver stor øveIse og dyrt apparatur og lemper sig denfor næp pe for amatører.
I sådanne tilfæ1de må korrektionen da ske ved sædvanlig afmaskning af
f o r s t ø r r e I s e s a p p a r a t e t s lyskegle eventuelt e fter fulgt af en f lerbadsfremkaldelse af forstørreIsen.
0ptisk kopiering I af de anciente negativer er i øvrigt at foretrække fremfor k o n t a k t k o p i e r i n g , så fremt negativet skulle være et større o1as.
negativ, f . eks. af format 18x24 cm.
Grunden herti I er, at de gamle negativer ikke er tilstrækkeligt plane
til at kunne tåle større tryk, hvad de vil blive udsat for unoer en
k o n t a k t k o p i e r i n g , ligesom glasset efterhånden er blevet ekørt og fælt
ridset og revnet, så at der kun skal et relativt ringe tryk Li1 at forvandle ne-gativet til pulver. K o n t a k t k o p i e r i n g bør derfor altid f orudgås af en optisk sikkerhedskopi.
Inden a f f o t o g r a f e r i h g e n finder sted , må man sikre sig at kamera og
originalbord er nøjagtigt justerede ind efter hinanden.
Kameraet, hvis mah ikke har et rigtigt reprokamera, skel absolut hænge i lod og være fastgjort til en solid, vibrationsfri reproeøjle og
både originalbord og filmplan skal være i vatter på begge akser.
'
Man ser ofte påstået, at originalbordet skal være ensartet udlyst.
Dette er imidlertid forkert. 0riginalborde\ skal være kraftigt udtyst
i hjørnerne og have aftagende lysstyrke mod midten for at opveje objektivets naturlige lystab ud mod renden.

i
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Endelig skal man være opmærksom på, om objektivet holder den rigtiqe
brændvidde og om dets billedkreds er til.strækkeliq stor til at dække
det format, der skal affotograferes.
Eksponeringen må foregå med største forsigtighed for at undgå uskarphed , hvis man kopierer med kamera på reprosøj 1e, da b e I y s n i n g s t i d e r n e
er lange. Eftersom man naturliqvis bruger et rigtigt reproob jektiv
til sin a ffotografering og disse er uden fukker, eksponerer man ved
hjæIp af timer og behøver således overhovedet i kke at berøre kameraopstillingen under eksponeringen.
Inden man går i gang med sin optiske kopiering, må man have klaret sig
hvilket negatj.vformat, man vil have sin negativsamling kopieret over
på og jeg må sige, at jeq har set aldeles uantagelige Iøsninger på
dette probiem i form af håbiøstudstidte kameraer, i et til fæ1de med
ujustereret og beskadiget optik, eller modsat gode kanreraer, men aIt.
for små og til almindeJ.ige fotografiske rullefilm.
Der er imidlertid to ting, som man absolut må have kJ.art for sig,
inden man beslutter sig for , hvilket negativformat, man fremtidiq vi1
gå ind for.

For det første og tilsyneladende sværeste, må man have et sådant
kendskab ti] sin egen neqativsamling, at man forlods har en opf atte.lse
om, h vor stærk en reduktion, negativerne vil kunne tåle.
Dernæst må negativerne nummereres med blivende nummer og deres fcrmat
registreres. Dette sidste er særdefes vigtigt, da man derved samtidig
opnår en første oplysning om hvilken brændvidde, der brugtes til op_
tagelsen.
Denne viden herom er nødvendig af to grunde:
I nformationen i negativet kan tænkes at s kul le bruges på en tegnestue
tiI rekontruktion af en historisk bygning el. andet lignende og der
skaL derfor . rekontrueres, ved hjæ1p af c e n t r a l p r o j e k t i o n . D,v.s. at
fotografiet, der må være af rimelig størrelse, nu benyttes omvendt og
udgør birredet på matskiven, hvorfra det proj iceres over på tegnepJ.anet
Den anden grund bliver dermed ganske indlysende, hvor fine detailler
man t-i.1 sådanne studier vil kunne forvente at få med i rekontruktionen. Her får vi for lidt med. hvis vi går frem efter størst tiLladelige spredningskreds for fotografien: nemlig brændvidden : Looo.
Vi må i stedet have væsentlig bedre op1øsningsevne, hvad vi rimeligt
opnår ved at d-ividere brændvidden med 2 5oo. For en brændvidde oå l5o mm
giver det således en opJ.øsninq på I5r7 lin.ier pr. mm elIer bedre Br3
lin.iepar/mm. Endvidere må der tages hensyn til, at opIøsningsevne og
b e t r a g t n i n g s a f s t a n d står i ligefremt forhoLd til
hinanden, således at

den ideerle betragtningsa fstand altid er lig o p t a g e o b e k t i v e t s brændvidde, men da N0RMALAFSTANDEN er sat tig. ned 25o mm, må vores 9xl2 cm.
negativ således forstørres 2x til 18x24 cnr , for at vi kan opnå det ret-

te perspektiv i fotografiet.

Forinden vi belyser negativet, må kameraet være indstillet
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fu 1dstændigt skarpt på objektet. Her er ingen dybdeskarphed at 1øbe an på,
så indstillingen
skal være pinlig nøjagtig.
Man indstil-1er ved hjæ1p af 1up, der helst skal- kunne forstørre lox
og være fokusabel.
Sæd.vanligvis viI der for det tekniske kamerae vedkommende vise sig
problemer med at bedømme skarpheden p.gr.a. difuseionen i matgJ.asset.
Dette klares ved at bede sin glarmester om at opskære et planglas til
sig med samme mål som matskiven. Husk at få afkappet hjørnerne, helst
på 45o , da man e.Ilers vil få ødetagt sit reproobjektiv, såfremt planglasset skul-le dumpe ned i kameraet.
Indstillingen sker here fter let og efter samme princip som i den astronomiske kikkert. Til tilretning af forlægget efter negativformat.et på
billedplanet, kan man 1ægge et stykke kaL ke eLler matfolie over planglasset og indtegne negati vformatet på dette. Husk tiI sLut at beregne
forlængeJ.sesfaktoren og at multipficere denne med belysningstiden for
uendelig og husk at selv små udtræk har stor indvirkning på negativets
sværtning.
Fremkaldelsen af negativet er et kapitel for sig. Den foregår i rødt
lys , da der kun bruges blåfølsom el.Ier ortokromatisk teknisk planf ilm
og under overvågelse gennem 1up for de krævende negativers vedkommånde
Endvidere bør der altid anvendes planfiJ-m med polyesterbase: aldrig
acetatbase. Det ville svare til at smide skatteborgernes penge ud af
vinduet ! Den val9te planfilm har afgørende indflydelse på duplikatets
opløsning, kontrast og korn og bør derfor altid udvæIges med omhu.
1øsnirrg, kontrast og korn bør der for altid udvæIges med omhu.

Et vægtigt problem ved a f f o t o g r a f e r i n g e n af glaspladerne er deres
indbyrdes uensartede måI indenfor samme format. GlasnegaLiver skal afmaskes om kanterne, inden de affotograferes, da ruheder og små skår
og revner i kanterne virker som prismer og derved kaster falsk lys
over negativet under eksponeringen. Forinden man starter en kopiering af en ny n e g a t i v s a 1i n g , må man derfor have sin opmærkaomhed
rettet mod dette forhold.
Denne vanskelighed med måIafvigelser gælder dog kun plader f ra
forrige årh., da man havde den uens tomme og fotograferne ofte selv
opskar deres negativer e fter forhåndværende kassettet, som ikke ualmindeligt kunne være fremstillet hos I a n d s b y s n e d k e r e n - .
Fra slutningen af det første tiår af dette århundrede indtræffer der
nemlig en væsentlig forbedring af forholdet med den almindelige indføring i Europa af den ensartede meter, ligesom s t a n d a r d i s e r i n g s b e stræbelser både indenfor det tilbageblevne tommeområde og meterområdet begynder at gøre sig gældende med deråf følgende ensartede tolerancer for olademålene.
nr
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Glasnegativet er et skrøbefigt og tungt negativ. Et lgx24 cm.
gJ"asnegativ f. eks. vejer netto ca 175 9r. r o9 man når derfor hurtigt
oD på en anselig belastning af sit gulv- og hyldeareal.
0gså af pladshensyn kunne man tænke sig, det måtte være ønskerigt at
opgive glasnegativet og hertil yderligere få standardiseret negativformaterne til kun at omfalte 6t negativformåt: altså fortrinsvis
9xI2 cm. eller 4x5".
En udvej , jeg har arbejdet med på det sidste, kunne være at over_
føre negativhinden fra glasbasen ti1 den moderne estarbase , hvilket
for enkeltstykker er lykkedes over forventning. En anden negativbase,
man gerne vi1le slippe af med , errce.If u Losenitratbasen p. gr.a. den_
nes høje eksplosions- og brandfarlighed samt a fgi velse af skadelige
gasser. Forsøg med overføring af negati vhinden fra celluloidfilm til
den samme estarbase som før omtalt finder.for tiden sted: men oer er
endnu ikke fundet nogen røsning, der sikkert forbinder neqativhinde
og estarbase var i gt med hinanden.

Det anciente fotografi dokumenterer nok den mest betydelige om_
væltning af vores kultur, der tilmed sanmen falder med opkomsten af
fotografien: nernlig overgangen fra landbrugssa mfund tir industrisamfund og den dermed fremstormende udbygning af k o u n i k a t i o n s n e t tene i byerne. Men arki verings forholdene på vore museer og lokal_
samringer er ikke altid tilstrækkelige ti1 opbevaring af dette uvurderlige materiale.
Vi kunne alle ønske, at der snarest blev fundet en betryggende 1øs_
ning på dette betydelige problem og at der ikke må gå a1 for lang
tid inden specialister kan gå i gang med den nødvendige professionelIe kopiering af dette enorme materiale
I cienne sammenhæng bør vi ikk.e overse, at der i observatorier og laboratorier er foregået en systematisk fotografering indenfor snar t sagt
ethvert af de mulige videnskabelige fagområder i rigeså lang tid sr.rm
portræt- og I a n d s k a b s f o t o g r a f i e n har eksisteret I fremmest indenf or
astronomien og mikroskopien.
Disse samlinger bør ikke glemmes, når der måske enqang bliver penge
tiI at sikre museernes fotogra fiske samlinger.
Afsluttende artikel føfqer i. 1985
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A BIE,VRES, LE, MI-]SE , F'RAfuTQAIS
DE,

LA PHOTOGR.APHIE,

E.t besøg ved Jaques Daquerre'6 l'rus i
Bievres ved Faris,

Rejsebrev fra JØrqen Gregerse

r qanf amhop l-983 var vi så heldige aL bo 5 dage i Paris cg da
vi havde hørb og læst om museet i Bievres, var deL hel-t naturlig!,
aL vi vi.If e aflægge dette et besø9. Efbe.r at vi førsl havde henvendt
oS i P a r i s ' t u r i S t- k o n I o n oo rtarpfian i D S.B.'s re j Sebureau på ChampElys6es , lykkedes a+, f å klarhed på hrrilke sLaL j. oner, v j- skul1e skif
te på, f'or at ende i Brevres, Vj- skulle først til Versail.Les*Chentier, en af byet:s tre si;at-i.on*r, Cerfra ned den 1i11e bane nrod Damuvyvvttlvv

pierre , til Bievres.
Vi arikom lll Bie\rres ved elfeve-tiden - i øsende regn! Statlonen
lå uden for den megeL lilIe by. Vi bestilLe en taxi, - sLationforsLanderen bemærkede, aL der eikkerL ville gå ca. 4o ninrrLter, inden
den kom. Detrte vist,e sig al have sin rigtighed, da det va;. byens
eneste !axi ! .
MuseeL 1å ca" 2 km fra c+-aLionen, så klokken var to minutL(.)r i
lolv, da vi svingede i.nd på gårCspladsen - og nruseet lukkede præcis
kL, f2. I - 16r stod vi i øsende regn og så ind i al herligheden,
der runnede .L2oo I{ameraer og 25o.coo dokumentfdtografi.er.Den vagthavende beklagede, men det var umu,Ligt at undgå lukning,
- vi var velkommen igel! k1, 14,oo, Da vi. havde faste aftaler for eftern:iddalen i Pzrris, målte vj tage skuffed e borf;, nen alligevei tilfredse med at vi. dog havde fundet nuseeb cg nu kan give sledsbeskrivelsen videre LiI interesset"ede mecilenner.
-qå hvls i idonmer 1,il Parls, så tag Luren tiI Bievres.
Iuiuseet her åbsnt fri:r !:1, Lo.co-i2.co og fra l.4.orr-l8.co, dog 1ukke'r ii.r$Cag
I{
0c.nny og; Jøt,gen Greger$er)
L yneby
cr .c
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Aug. l9B4 åbner DANMAR.KS FOTOMUSEUM i disse hyggelige bygnlnger Museumsgade ), Heming. I den anlednirq viser ASK-O-RAMA en rd<ke billeder'
der illustrerer aktiviteter i årene, sorn gik fonLd for Itdt?mrnens'r opfyldelse-
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FOTO{ISTMISK SELSKAA

overdrager sin gave - en fornem kopi af DAGL,ERRE'r KAM€RA
fra l8l9 - tll Danmarks Fotomusatms ledef g, LøVSTAD.
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APRIL 1981. Danmarks Fotomuseum (første qanq?) udstiller 0å den store
fotoudstilling i MARSELIS-HAI-LEN1, Arnr:s.
DK 74OO

H

ERNI NG. BREDG. 13.15'T LF.O7,125514

ASG-FOTO har Sept.84 været LElCA-specialist i25 år. Det feirer vi med
en special-udstilling i ASK-O-RAMA, hvor vi til årets jr.rle-udstilling har
sikret os et samarbeide med en lokal billedsamling af høi karat.
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DAIJMARKS FOTOMLISEL]M
Af,

Flemming Bererrdt.

Indvielsen af Danmarks Fotomuseum blev en festlig begivenhed.
Klokken I6.3o den 3I. august 19B4 begyndte de mange incjbudte og
gæster at indfinde sig i Museumsgade 3, hvor en flagsmykkeL gade
omkring museet og et vel-spillende F.D.F. orkester farøgede den
festlige stemning, der liqe fla starten prægede denne dag. I museets foredragssal var opstillet loo stole cler hurt.igt blev besat
193 personer' var tii stede for at være nred til at indvie museet.
Formancien f or Danmarks Fotomuseums bestyrelse, Hugo E, f4adsen
bød velkommen til byerrs borgrnester N ,0. Hansen og 1-rue samt de ti1stedeværende. Hugo E, fastslog at. Herning by med dette museum var

blevet i besiddelse af en 13'er og at, byen havde fået et stykke
guldrandet papir. På Løvstads vegne var han stolt og glad over at
kunne stå her og være med til at virkeliggØre hans I j-vsdrøm.
Sigf red Løvstad, saml-eren der ikke gav op r og som alLid havcJe et
primært sigt.e rned sin gerning.
I disse olympiske tider hr.vde man fremstillet en lidt højere rapo til talerstclerr , omsvøbt i rødt k1æde med et I tal på, herefter gav han Løvstad ordet.
Sigf red

stad takkede hermed kommunen og ikke mindst N.0.
sen for deres indsats og støtte til projektets gennemføre1se.
Løv

lJan-

Fotografisk Forening, Fotografisk Landsforbund, Fotobranchens Leverandørforening, Danmarks Fotohandterforening og naturligvis Danmarks Fotomuseums Venner samt ikke mindst de hundreder af fot.oin-
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tereserede privatpersoner der igennem årene har ydet. sit bidrag til
virkeliggørelse af museumstanken.
Borgmes
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heder der havde være
Han fortalte levende
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dets historie
US e et f or indvieL.
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Hugo

f, overrdkker

Salen var tæt pakket.

Neofoten.

Foto: Birgit

Madsen.

for Danmarks Futohandlerforening Cai Sørensen hyldede
ligeLede s Sigf red Løv stad f or resultatet og var overbevist orlr r a.t
det vill e blive til stor gavn for fotobranchen. Løv stad blev herefter ud nævnt til æredsmedlem af Fotohandlerforeningen.
Forman den

N.0, Hansen fik af Hugo E, overrakt et Neofot-kamera
mecJ påsa t sølvp1ade ti1 minde om dagen. Den berØmte kobber 5 øre
fulgte rl ed i en rød uldtråcl , et nobelt symbol på Herning by- det
hele und er stor jubel.
Borgme ster
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Ta11Øse gaver og pengebeløb strømmede til museet. dagen igenFlern I
en oPtæ11ing ud på de små timer viste, at der var indkommet et beIøb på over 7o. ooo Kroner. BRAV0:

De indbudte gæster biev nu budt på vin og kager hvorefter man
langsomt sivede ud i museets lokafer for at tage samlingen i øjesyn. Desværre l-ader disse f å sider ikke mul-ighed for en nærmere

beskrivelse

men må vente Lil

en

anden gang.

Billedudstillingen
HerregårcjsLiv 1BB7-l9oo bl-ev modtaget med meget stor begejstring. Tilstedeværelsen af 7 efterkommere fra s1æg-,.
ten Barfred Pedersen var yderligere med til at, kaste glans over
arrangementet.

Klokken 19. oo havde Venneforeningen inviteret til en fest.lig
sammenkomst på Østergårds hotel, hvor levende musik, god mad og
drikke forøgede den fine stemning.
Formanden for Fotomusets Venneforening Bent Christiansen takkede
alle for de bidr.ag og gerninger der var blevet begået. omkring skabelsen af museet og overrakte bl- . a . borgmesteren et f arvef ot.ograf i
af "Ne11erødmandens" berømte småbilledkamera fremstillet, 1ænge før
det legendariske Le j-ca.
Borgnresteren tog igen ordet og takkede for de gode forhåbninger man havde til museet og med hensyn til det guldrandede papir
var det nok så meget de kulturelle aspekter der talte.

Sigfred Løvstad takkede derefter de tre medarbejdere som i erl periode havde væreL tilknyttet
museet under dets opbygning de modtog et erindringsbillede om begivenheden. Til sidst modtog Flenrming
Bererrdt et fotograf i af "NelLerødmanden" stående i sit værksLed
ved cire j ebænken , som tak f cr sin indsats . Det hele under ståerrde
akklamation.
Familien Barfred Pedersen bl-ev endnu engang hyldet for deres personlige tilstedeværelse med l.:lapsalver.
I aftenens Iøb blev hele tre sange afsunget og flere personlige
taler afrundede denne festlige aften. Der blev danset frem til de
små timer.
Abningen af en tilsvarende udstiiling i S.D.S lokaler i Tappernøje har ligeledes været, erl fin succes med mange besøgende.
for de I tre første
. I93. Lørd. l-ll-. Sønd ,

Besøgsta1

dage:

Fred

237

.

59

PRÆ,CISION!
Kun helt moderne hi*lpemidler benyttes af

!'rederikssunrlsve j I jb.
ol 5o ø1 \7 . ?7oo !lr.
Jpec: ..L,eica,Ro11ei., Kodak, kobo t, lxak ba, Zeiss.
Jo irs erf arj n61 , f a,t1ært.
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