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Nlj't fra bestYrelsen
stabelen, - nemlig efnogle punkter blev det
af ting og sager formenLSelskabets historie.
Samtlige borde - ca. 3o - var fulde til bristepunktet, og det. var et
meget varj.eret udbud af photografica, der så dagens 1ys.
Det viste sig at være rigtigt at skille auktionen fra Ioppemarkedet.
De tre timer, det havde åbent, var ikke spor for meget til at orienterer sig, loppe, samt sludre og forny kontakLer til høj re og venstre. Dernæst er lørdag eftermiddag formentlig en god placering.
. Endnr.r et 1 ø r d a g s a r r a n g e m e n t er løbet af
terårets loppemarked i Medborgerhuset. På
en succes. Først og fremmest var udbuddet
1ig det største, vi endnu har præsteret i

Mange, sågar også den med både sommerhus og småbørn, havde fundeL
frem. Mange kom - jovist - men slet ikke nok! Lokalet var lidt for
tomt . Vi havde regnet med, at der ville være sort af mennesker og
høj røstet tale, men der var eftermiddagen igennem masser af plads på

dansegulveL. Mange af selskabets medlemmer har bagefter givet udtryk
for irritation over, at den så gu' da var smuttet for dem r og hvis
de bare havde været ordentligt opmærksomme, ville de også været kommet.

0g hvad er nu det her for noget? Er bestyrelsen for dårlige til at
gøre opmærksom på, hvad der sker? Almindeligvis oplyser vi kun om
kommende arrangementer i 0bjektiv - på en helside med alle sasonens

Is fordi vi tror, at næslen a 11e bruger lommebø9er
nu om dage, og dels fordi et brev til samtlige medlemmer koster over
6oo kroner i porto og papir. Derfor har bestyrelsen nu besluttet r at
give s r a r r a n g e e n t e r n e mere omtale i 0bjektiv I - måske en heI side
tj.l en begivephed som loppemarkedet. For dernæsL - en uge før - at
sende et postkort til. alIe i tokalområdet, hvilket for København vil
sige a1le på 5jæl1and.
For arrangementer på Randbøldal kro må Jan Klinksgaard svarer om
det så skal være he Ie Jylland og Fyn, der er lokalområdet , el1er om
mindre kan gøre ciet. Under alle omstændigheder er det ikke sidste gang
der al-holdes Loppemarked i DFS'regi.
Lysten er der, tingene er der, og de, der kom frem, havde en på aIle måder udbytterig og hyggetig eftermiddag.
aktiviteter.
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en stox del af den sanme spænding bexage De|es
n;oder De er , fifer
og snukt, ax btrnenes g7æde
hjerxe og tanke. Det er saa naturligL
c)qsaa er moderens. og skOnheden i dexxe forhold bTi.ver ikke nindre
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erindrer jeg Deres bemæzkninger cm De7.es
,i€st. J den forbindelse
j'l]teresserede student, og jeg indser gadt,
sAn, den fotografisk
hvilke; forxræde7igåeder åans opezationer kan forvoTde Dem son prakDe
tisk husnoder. sanxidig forstaar jeg ogsaa den uxilbQjeiighed,
føLer ned hensgn xil ax nodvirke hans li7le passjon, og at De giog
hvox han ikke konmer Deres dispositioner
vex han frie tOjler,
naturJige Onsker paa t!'æ-rs, o-a nexop i anledning af d:isse kombinerede forhold, hvor jnteresser og sgtnpaxier ofxe kommer ti7 ax brgdes
ned hinanden, finder jeg grund ti7 ved. disse -Iinjer at bringe en
og anden mæg Tende tanke,
JuTen er vinxetens stø.rste begivenhed indenfor dex inximere famiden kaJder paa amaxOrfoxografens
TieJiv, og deL et da kun rineligL
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hjælpeniddeT: Magniun. For amaxAT f oxag r afen betgder dette navn overvindeisen af mirkets magt, nen trods sjne Tgsende egenskabex har Magnium i en ringe grad skinnet inod sig. I husnodetens hevisthed er
na,lnet ikke af nogen helt heTdiq kfang, det betgder en række uTejTigheder - kotx.saqt aarsag xi7 indre uover€nsstenneTset me77em hende ag den fotograferende.
Det viTLe da maaske være naturfigt
e7J"er i hveri faTd forkTar7igL, on husnodexen vi77e gde nogen modsxand nad juJefotografetingen
at tanken on den vofder hende noge'n bek]nog det er foxstaaeTigt,
ring. - Nu er De, kæTe ftue, en af disse husmOdre, og De cr tiTlige
klo,l nak til- ikke at nadatbejde Deres sons pa.ssior. De indset, der
hez:ved kunde skabes et å.r jst i d.ex gode forhold nellem Dem cg ham,
en dishanoni, son naa fozebggges. og derfor et De raadt'i7d oq ikke

sikker paa. hvorledes De bOr gtibe sagten alt far ax f a.a den ordnettil begqe parteJs Tige stote ti. lfredshed.
-raad i SøE
Maa jeg da i besked.enhed sQge ax Eive Dem ex ptaktisk
ind i et saadant spor, ax man
at fire studentens foxografering
undgaard a7t, hvad De naa finde ubehageligx. Dexxe kan nemTig godx
gtres ned de moderne hjæTpenidier, det sxaar til raadighed, og fox
skaT jeg fortælLe Den lidt deron.
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naa Dem xil^ at fære f otogEaf js,k kunst , for detefxer at docere denDe viTde da svare og sikkext ned god grund'
ne for amat|rfotagrafen"
Ungdomn'en !:aat udfaldet viTde blive et andet end dex tiJsjgtede.
ger ikke inod beLæring af en ikke praktiserende noder, nen jeg skulLe tto, den til gengæLd vi7 vide at skatte en nodet, son forstaar
sin str,s inxez'esse', og son fotstaar den saa godt, ax hun aner åans
Onsl<e-r on kontr)l"ettering af det tekniske udstgt. ag nexoP T ed at txæffe det rette valg, naar hun ltringer de genstande han behivet.
At. ncdeten santidiq bliver i stanC tiJ. ax befri sig sefv tor forskeT.Iige smaaærgel.ser^ kan kun være hende .en anfedning ti7 eD sxiT7e xriumf, som er.væEd at xage med. - Jeg nævnede f,t Magnium fordi den bringer neget .iAjnef aldende u-lempe.r og santidig er uundvæzi stuen. De hade:" rAge'n, den trembringer
7ig ved juiefotcgrafering
og endnu mere alL det stOv, den spxed.er over stuens mibfer. Derfor
tjenex De det fæ7les fornaal bedst ved. aL forære anatOTfoxogtafen
en saakaTdx "ROgsæk", hvori baade rOg og snavs eftet endt foi.ogtafering kan bæxes borx og rystes ud af vinCuex. Rggsækken kan kobes
fæxdigt i handeTen, men De kan agsaa seJv lave dent og i saa faLd
finder De anvisningen paa dens ti.TdanneTse ag præparering nod brand'
hefte for januat 7915.. Lave. De sækken
fare i "Anat'r-Fotografens"
ag De kan faa xaad ti7 ogsaa at spenselv, kosxer den ikke stort,
dere -.: I"tagniunlanpe , son sætte.r antQxen i. stand t i.1 at gOte s in
optagefse. naax han Ansker dex, saa han bogsxaveTigt taLt kan ta'
dF
leder i sfuerne.
^iFb7;kRhi.1
Da jeq nu har nævnt en ngttig ag vitkeJig refornerende genstand,
xif at nævne
en mod.er seiv kan lave, vi7 jeg bengtte leiligheden
en anden og nindst Tige saa betgdningfuJd - nenTig en vekselsæk.
te !'ed, hvor besværIigt det e-r, naar forsxuen pludeliø ska-I være
mQrkekamnter, og ingen dAr naa åbnes dettiT - et arranqement. der
naa træffes, bTox d.er skaJ nlægges pLader i". I4en alx dex besværl"ige kan udelades, om De favet en vekselsæk- Denne fremstiTTes af
svært sort Lesting, i to 7ag, hvert Lag rned sine onhVggeTigt 12d-
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forte sA'mme. Sækken danner en pose ned to ærmer og minder i farn
og stø.rref se om et unævneiigt kLædningsstgkk?, hvis tavn bcAgnder
med ltRef orn
Ætnterne tgnkes ved den gdexste åbning sannen ned
en elastik,
saa de.kan skgdes op on og holde sig fast an atmene paa
anatørfoXogtaterr,
som derefter haandieter sine pTader ind.e a sækkens morke xun - a1tsannen noget han selv ved xede paa- De ved ik._
ke hvox bekvenX det e-r. nåa.r anatøxfoxografert i sfeCet for mOrke:kammer kan bengLte en l/eftse-Zsæ.k cA sp-isesxuebordet. og om De som
ti77ægsgevi-nst giver ham en ftenkaldertank
tiJ standarcfxenkaideise, viL han ogsaa være i stand tij at fTenkaLde sjne plade'^ uden
morkekanner. - Jeg kunde agEaa fcxesjaa Dem, at ofre et foxstOr_
relsesapparax
son åruEres direÅte i forbindeTse ned det foxogtafiske
'
karera, nen foteLObig sgnes jeg de nævnte ud.veje fo,^ at sfippe af
ned l,lagniunrOg og mirkekammer rumner gode jd.eez tij jujegaver,
som
opf gl"der den fer nævnte dobbelte hensigx. Derimod viJ Deres personlige apfindsomhed ag iagtageTsesevne - son begge s/rærpes ai Deres
Onske on at bevare sgnTige ni.nder om bLrnenes jul i:.i7 iie, tjd, hvox
bQrnene er å-Zevef voksne - ?æ-re et herljgt
suppjement tiJ juieEaven, hvis De ved fotograferingen
assjsterer
sorn scerleinstrukt,z.
juJebifi.ederne
idet
absoTut maa være genrebiLTecrer med en eiTer artden hand].ing, sram f artaLf e,r Hvad disse biTTeder skaT fortælle ved ingen bedre end De s€J-v,
derfor beder jeg Dem Lade Deres iagttaq€f-<€r, feTeiser oq de dexåt
frenstrtringeflde Ons-ker konme fzem i farn af gode irieer ti.i ju]emoLivet - og De s.ka? se, hvar heTe fanijien
aq ikke njnd.it Dc seiv
g1æde
vJ7 faa
af tesultatetne
- en g7æde, som jkke bjiver mjndre,
naar De efl:.ex nogl"e aars f or jd)b, .qenser biTlede rne f ra ju j.en Ig.lS,
Jå. dette var nit fcrsJag ti7 næglinq nelLem Xo pazter indenfar
faniTien, me11en hviTke d.er aLxfcr ofLe er fare fat frenkonsxen af
j stedei for et gensidigt forrt|jeliqt
e-n filLe
trikt.ion
sanarbejde.
Je9 trat nit faxeTag er genske gcdX, jeq ved, fotoqrafie:t
ingen
steder kar saa.stor betettiqelse
sam indenfoz faniLiens ptivate Iiv,
jeg sxoLet på naderens forsteaeJse derat og ttar paa zesultat af
hendes ir.rteresse f az sagen.
o9 saa sendet jeg Den xii slut de beCste hi]-sener og jule4)nsKer,
Der es heLgivne H,-w.

AmetQr -Fotograf en. December 19 75 " Hans hiaari$'
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Da ørn

0chsner måtte vige pladsen på grund af alder som første
biblioteka r for kort og billedafdelingen på Det Kg1. Bibliotek, blev
hans afLøs er Ib Rønne Kejlbo.
Ke j lbo har lovet at fortæl1e os om billedsamlingens opbygnirrg og
brugen af denne samt muligheden for'at den nu bliver udskilt fra
bogsamling BR. D.v.s. at flyt,te den til Kronborg.
billederne g1æder vi os ti1.
Denne muli ghed for at få "luftet"
Måske har Ke j tbo rrogle gamle f ine billeder at vise os den af ten?
B.i
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.Riqnot Mydtskov er nok kendt af de fleste i SeIskabet.Vi

har

vist alle stået. og beundret de fine teaterbilleder udenfor Det Kg1.
Teater. Teaterfotograferingen er vel, nok det der står hendes hierte
nærmest. Men Rigmor Mydtskov er også kendt som cien seriøse port,rætfotograf , hvis billeder bærer præg af fint udførL portrætkunst.
Som Kg1. hoffotograf er hun stadig den fineste eksponent for disse
billeder af kongehusets medl-emmer.
of f icielle
Vi g1æder os til en fotohistorisk aften med gamle erindringer fra
bi. a. de skrå brædder .

7

2l-3.
I anledning af 4o årsdagen for Danmarks befriel-se i 19115 har vi
denne af t,en en f otohistorisk f ilm på programmet.
Danmarks be f rielse el-1er Da englæncjerne kom.
0le Brage fra Dannrarks T.V., en god bekendt af Selskabet vil holde et li1le causeri onikring emnet, i f otohistorisk perspektiv.

18 -4.
At f,å sæsonens sidste arrangement på plads har givet det stakkels besLyrelsesmedlem sved på pancien.
Han har til gengæ1d lovet os en helt, speciel aften.
Vi har de største forhåbninger til at han må l-øse sin opgave.
Sær'1ig meddelse vil blive udsencit sammen med auktionslisten i
april 1985.

seprember

mødet: ,Mødgrgferat

D.F.5.s første møde efter sommerferien bestod "som skrevet Stårt'
af f lere enkeltaktiviteter.
Præsicjenten, Ancireas Trier Mørch bød
velkommen, ikke mindst til de nye fremnødLe medlemfirer cg fortalte
onr de komnrende måneders aktiviteter.
Heref ter blev de 6 rrkonstruktører" af Daguerreotypikameraet, hvis endelige plads er blevet i
Herning, iakket for deres irrdsats og fik overrakt et farvebillede
af "Kassen" - optaget af Sigfred Løvstad og fremstillet af H-Color
Desuden var def en flaske mundgodt. Billeder fra Danmarks fotomuse
um bl-ev fremvist af Flemming Berendt, som desuden viste 3o dias-op
tagelser fra verdens største fotomuseum i Prag. Inter-Kamera.
Man bl-ev vist inrponerede over Kino-samlingen.
tfter kaffepausen fremviste Niels Resdahl nogle dias fra Berlin og
London. Til sicist, udenfor programmet viste Tom Schrøder hvordan
man kan fotografere uden optik. Hulkameraet var midlet og en række
næsten surrealistiske
billeder var blevet resultatet. 2o flot,te
usæcivanlige dias. Tom har f ør vist talent i den retning.

8

"KonstruktØl_erne" får deres velfort.jente

0ktober

belØnningl

Loppemarked.

Det indvarslede Ioppemarked var desvæfre gået i glemmebogen, i stedet for kal.enderen, for en deL medlemmer. Læs "Nyt fra Bestyrelsen".
Ellers må man sige de herrer opstillere havde støvsuget skabe og
skuffer. Rigeligt med I'isenkram" og til rimelige priser. God id6

at acjskille auktion fra loppemarked.

0ktober mødet:

Da r/i a1le så dobbeltl
Erik Nørgaard havde kaldt sit foredragrfDrømmen om kærlighedens
g1æder" en titel som præcist dækkede det vi oplevede. Nørgaard
t,alte først løst og fast om sine bøger og om hvordan næsten 6o af
dem er blevet ti1. Stor samler-mani og en evne til at vise os andre de pudsige sider af vor "moralfr. Andreas Trier Mørch havde prof essionelt l-avet, en dia-serie af Nørgaards materiale, som blev vist.
En f otohistorisk interessant af t,en i sel-skab med de j lige damer og
en rigtig f oto-sam1er, der kan f å noget ud af sit mat.erial-e.
Det bør ikke glemmes, at Erik Nørgaard har fået Cavling-prisen for
sine humanistiske reportager om vore retsforhold. Tak ti1 Erik Nør-

gaard for en fin aften.

I
November mødet:

En byvancjring i København 1851-I879.
Nogle af de ældst kendte stereoskopiske billeder

af København,

fremvist ved bagprojektion og brug af bril-1er.
Dette arrangement, som begyndte med en opfordring i "0bj ektiv"
Dec.BJ var nu bl-evet ti1, at, Cl-aus Neble fremviste I'Dansk Fotohistorie'r i højeste klasse. Enkelte billeder var svage, og deres
stereoskopiske virkning problematisk
men det skal huskes, at vi
så billeder der var over 125 år gamle. Nogle fotografer må have væ.
ret aldel-es uvidende om betydningen af at have mel1em og forgrund
i et stereobill-ede. Det kan undre.
CLaus Neble havcie elegant, spundet små annekdoter og kommentarer
til det enkelte biil-ede, hvilket forøgede oplevel-sen.
Adskillige gæster var indbudt, b1. a. museumschef, Steffen Linvald,
hvis utallige bøger om Hovedstaden og dens omegn er velkendte.
Andreas Trier Mørch havde bistået med affotograferinger og teknisk
hjæ1p. Jeg gætter på, at der ligger mange timers arbejde b"g denne
fremvisning. Hvad med engang at se tlfelts billeder?
Under titlen frFarmors Kjøbenhavn" ser vi to billeder fra serien.
Dia-serie
lydbånci vil f oreligge i begy,ndelsen af l-985.
,,med

"Din for evigt"
på Erik Nørgaards nyeste bog. Disse vidunderlige erotiske postkort der gengiver marrdens drøm om kvinden, denne smukke, slanke og altid villige skabning er meget kyndigt udvalgt blandt tusinder.
Billederne er en fryd for øjeL og en behagelig drømnret,ur tilbage
til rrde Ecde gamle dage'r. Fotohistorisk er mange af disse postkort
et bevis på fotografernes fantasi og udtryksfcrm i hine tider.
Bogen er desuden krydret, med [.Jørgaards tørre humoristiske kommenaJl-e pletskud. At bilJede cg tekst til tider smel-ter samtarer
men, fremgår af føLgende tekst fra et postkort afsendt lilleiuleaften l9oB:
Kære Martin. Som du ser, er det et nyt kort i serien ofir herren og
damen bag paraplyen. Nu går det, vist snart galt, mon ikke?
Fandt du støvl-erne, jeg stillede i gangen? Kærliq hiLsen.
DIN f0R EVIGT. Mette.
DIN F0R EVIGT EN P0STK0RTDRØM, dett,e er titlen

Err oplagt MANDELGAVE der vil blive "spist" af rnanden i huset (kon en
må Eodt se med). 222 billeder til "mancjen, der har set ALTII
(I2o sider heftet. Kr. 98.oo)
F.B.
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"Flohmarkt"i Hamburg
Lauge Poulsen og'Jan Klinksgaard.

Endelig rrærrner tiden sig, i<lokkerr er 2a "L5 f redag den I september. Vi sidder og verrfer på invasion fra Nard-jylland samt et
par københavnere. En håndf uld medlenrrner har anmeldt deres ankomst
til Sønderborg. Stedet. hedder Ved $keIIet 3o.
Min kone r Beth har sørEet f or et veldækket b orC , dei: står parat
til de sultne herrer, der komrfier langve js f ra. Poul E1mer, 01e Knudsen, Niels 0ve Rolighed CIg Erik Rømer l':ar anmeldt deres ankonist "
Der spises og skå1es på en god "Loppe-tur" til Hamborg.
Klokken bliver hurtigt, langt over 12 incien vi har fået set os mætte på det medbragte "isenkrafit".
Næste morger' er vi klar til den sidste ciel af turen mod Harnborg.
Det er lørdag og klokken er 7,3o, Kruså-grænsen ligger indhyldet
i en køL:-g september-morgentåqe. Fire biler parkerer ved siden aF
hinanden på placjsen ud f or Syd-bank, De er ankomnret med ganske f å
minutters mellemrum, ffter et kort go'mor'n og ttogJ.e få ordvekslinger om praktislce spørgsmål bliver den ene af de fire biler anbragt på den modsatLe eicie a{' ve jen. Den halve snes mennesker, der
og så gål- turen
udgør, selskabet,,, fordeles i de tre øvrige biler
sydpå gennem grænsekontrollerne og ad E.3
Flå1et er Foto-Flohmarkt et marked meci brug t, f otoudstyr i Hamborg Haus, Eimbi..it,tel,

De

rrdanske

hol-d"
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Foto-flohmarkt sl.år d,ørene op K1. l-3,oo" Man er altså i rigelig
De;r skal nemliq
gotJ tid. l,len det har oqså sirr "Fotoforklarillg""
oqså være ti.d tj.1 at studere de bugnende udstiiJ.ingsviduer i storbi-ens f otof orret.riinger, 0g det bliver de r - ef t.er at man har f ået en tår termcikaf''fe og et stykke medbragt brrød på rasi-eplacisen ved
l-lolmmoc,r en snes krlometer rrord f or Hamborq.
Men allerede verj 11"Jo-ti.cjerr rul.ler de danske l.:iler op foran
roMan skErl
l-{ermburq*Haus ef ter en kort f oto-seightseeing -i byen.
nemlig vinre i god tid", betror de, cier han ptØvet det' før, kammeraterne,
Fot.o-loppemarkedet er ikke p*rrengeret på: f orhånd. Det sker i Iøbet af 5 minutter, efter at f 1"øjdørene til. clen store sal- er blevet.
åhnet kl. \3. F-oto f oIkeL venter i err larrg kø udenf ur med deres t j-i
tiijer omf,angsriqe pekkenelliker. De komrTier fra rræsten a1le eqrle af'
f orbLrfidlepuLrliken og altså også I'ra cjet 1j.1lr+ kongeriqJe nrod nord .
Når clørene åbnes, vakler l"olk irrd mt;d der'es tunqe byrcjerr som de
næsten med 1;;nets hast fordeLer på rækkerne af.Lange borde, der
he'refter -l bc,Qst,aveligste forstarrd L:ugi'rer af afverclens fotosager.
0E så går den vi.lde jagt ef ter Cen eller de ting ' nlan mersl- brærrdende ønsker sig til sin samling. 0g lrtiis man ikke l<an finde cieL på
f-ctc*fiohmackt i I'Jarmbcrq, så synes elt håb u'Je'
I fire hektj-ske timer * indtil kl, I'V handles cJer, s;å det brager. Kameraer cg D-mark ski tter hæncier j. et et væk og " f olk f ra
gaderi " taqer l-.a1stærkt del i handelen.
Det, er Lræt "team Danlark", der lecler efter mritorvejen norrlpå.
t'fotc-dag" af Cet helt
Pien al-le er ,::niqe oin, at det har veret sn
cgså selvorn det- lar,gfra er a-1. 1e, der har gjort ciet helt
store
store l<up.
Den Rr argså stif'tet. nyL'fr:rbisrde-1-ser. Nu veC marl lidt' bedre, htior
inan kan få J=at i det,t,e elLer hint, Der'skal skaiff;es ting c'g sager'
sendes pr. ef her:krav os\/. Man har fået en n:/ irrspiration i sin hntiby
Hamborqs f oto- f lohmarkt blev stertet. i I91L meC 15 del-1:ngere.
oq fl-e:re tusit'lVecJ det seneste arranqement var c!er omkrinrl 8o
de kit(ke.ie i.ndenfor.
Vi i clet cjanske selskab fik yder'ligere derr hei.t store oplevel-ser
efter loppemarkedets af'slutriing .
In tysk sl-cr.5am1er, Hr, Volkrnann fra l-iambortS i nv ite rede s j.rnpr: 1"then al-1t: de dansko cieltagtrre på restaulrent. Da vi ha.vde fået p;akket
bilerne kørt.e vi rundt' i bYen.

L2

Arne Jørqensen og Jan Klinksgaard
er fordybet i den store handel-.
Det første sted vi kom til i Altona var lukket, men det, lykk edes Hr. Volkmann at finde en restaurant i St. Pauli. Restauran
ten var meget flot.
Efter, at vi har bænket osr 13 mand ialt giver vor vært os
spisekorteL og beder os bestille efter eget vlag, alt på hans
regning. Vi var lidt skeptiske, havde han mon penge at betale
med?

Vi tog ehancen. Den helt store middag blev serveret og inden
1ænge gik snakken livligt
om fotografica. Det viste sig at Hr.
Volkmann blandt samlere var kendt under navnet "Nachmonster'l
der hentyede Lil hans natteliv.
Efter 2 timers fornøjelig samvær omkring "isenkramrr gik vi
tur på "Reeperbahn", hvor Hr. Volkmann var guide.
Det blev igen sent, men man var blevet en god oplevelse rigere og kunne konstaterer at, der sandelig også findes behagelige
tyskere.
Vi glæder os alle til næste års tur.
Måske var det værd at tænke på for københavnerer flu er de forberedt i god tid.
Atelierbesøget i VolIeUddrag af Flensborg avis 17/9-84,
rup omtales i næste numaf Lauge PouLsen.
Med tilladelse
mer af t'objektiv".
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Fotohistorisk Odvsee i tlSA
0plevelser fra en rejse i Amerika, sommeren 1984.
af 01e Schelde.
En rejse i USA kan give den fotohistorisk
interesserede mange
spændencie opteveLser og impulser
ikke mincjst, hvis man r or medLem af . L!-iSA og derigennem har f orbindelse til amerikanske samlere.
Vort første rejsemål gjalt den morsomme tegnefilmmand, Kaj Pindalr som mange fra DFS sikkert husker fra foredraget i foråret
1983. Kai PincJal havde virkelig sin egen sporvognsbane i baghaven
og det faseinerede både mine børn og os voksne. Under opholdet hos
ham i 0akville nær Toronto gav han os J.e j lighed til at se f ilmskolen ved Shericjan University, hvor han dagtigt underviste i animation. Unqe fra hele verden samles her i noqle sommeruger eller måneder for at deltage i intensive kurser i b1.a. derr ædle teqnefilmkunst.
Kaj Pindal førte os rundt i store veludstyrede lokaler med et
utal af tickborde til animation, veLudstyrede studier med kæmpeniæssige trickkameraer og til rnin personlige tilfredsstillelse
og-.
så to rum med almindelige Bolex H J.6 apparater, som det a,nvendte
trickkamera
ti1 øvel-sesf i1m.
Bagefter blev vi ført ned i en lille biograf, hvor Kaj PindaI
lod cs se en halv snes korte el-evfilm fra sidste års produktion
det var en spændende og morsom oplevelse
men harrs private sporvogn hjemme i baghaven var nok det sLørste trækplast,er for vore
to børn på 9 og 12 å", de fik nemlig sel-v lov at styre, rundt og
rundt gik det, mens ieg 1å udstrakt på en 2 I/2 meter 1?nq godsvogn og st+rrede op i den stjerneklare aftenhimmel-.
Næste station var Mr. Ro11" Fricke's hus i Rochester (N"Y. State).
Som medlem af den tyske forening "Leica. Historica" havde jeg mødt
Mr ' Fricke i Staufenberg , hvor han holdt et f rernragende f oredrag
på tysk
om Dr. Nagel og hans kameraproduktion, Rolf Fricke er
storsamLer ( Leica ) og han incibøC os venligst til et par dages op-

hold i Rochester.
I hans indkørseL holdt tr: små !dV-er, den e-ne hed LEITZ den anden LEICA (man kan selv bestemme sin bils nummerplade i visse sta'så vidste Vi, at vi havde funcjet clet rigtige hus, hvad der
ter)
ikke altid er lige let i ciet enorme l-and.
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Kaj Pincial havde virkelig sin
sporvognsbane i baghaven.

egen

Ur-Leica. Kom på markedet i marts I9I4
0princjelig med Kino-Tessar linse.
bag et forhæng
Eft.er en hyggelig middag kom det store øieblik
havde 1ænge blinket en blitz regel-mæssigt en figur i legemstØrbag forhænget
relse, en reklamefigur, stcd og blinkede uafbrudt
hans Leicamuseumr 1i11et
var indgangen til det "allerhelligste"
men overfyldt, ja rent ud proppet med Laica'er af enhver tænkelig
art, inkl-usive efter'ligninger havde Rolf Fricke ca. 35o apparater
foruden en meget stor mængde siældent tilbehør.
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var bslyst i mindste deLalje
samlingen var langt mere omfattende end f.x. den, der forefindes hos Leitz seLv i !r/etzl-ar. Mange af apparaterne havde speciel1e numre, idet visse af dem var givet, som gave af Fa. Leitz til
forskellige kendte personer, b1.a. så jeg nr.175ooo, som for mange år siden var givet til den ene af farvefilmen, Kodachromes opfindere, hele dette udstyr var ved opfinderens død blevet overdraget Rolf Fricke. Blandt klenodierne var også private breve og
fotos fra 0skar Barnack, givet Fricke af Barnacks efterkommeDe.
Fricke rammede en pæI gennem myten om at der skulle findes T0
'fUr-Leicaerrr, hans undersøgeelser viste bestemL, at der kun findes een, som nu kan ses i tr'JetzLar selv havde han hele to f ra
den såkaldte tf0r'-serie (de første 3o stk. fra nr. lol til nr. llo)
j eg Lør slet ikke tænke på hvilken værdi clisse to alene repræsenterede. Mr. Frieke talte med afsky om de - nu efterhånden mange personer, der udelukkende samler Leica for investeringens
skyld
seLv solgte han aldrig et erhvervet apparat byttede til
nød kun noget bort for at erhverve endnu større sjældenheder.
I f ø1ge en f remt.rædende Leica-samler, Mr. Jack Naylor, Boston r er
Mr.. Frieke i besiddeLse af verdens bedste Leica-samling
og efter at have set den, tror jeg det gerne.
HeLe Leica-cameraets historie

På l.ste sal- var Rolf Fricke ved at nyindrette et større fotograf i'sk bibliotek, men da det ikke var færdigt, måt,te jeg nøjes
med at beundre bogstablerne i deres respektive bunker og kasser
på væggene hang originaLe fotos af verdens-kendte fotografer
f l-ere signerede.

Klap-kamera et i funk-

tion.

Kociak

produkt.

t7
Næste dag var hele familien Mr. Frickes gæster hos K0DAK, hvor

han indtager en ledende stilling
i salgsafdelingen
han berettede også en pudsig historie om hvorledes Le,-tz havde dummet sig
i 1972 ved at indgravere de olympiske ringe på Looo Leicaflex'er
UDEN først at have irrdhentet Cen olynrpiske komite's til1ade1se,
så da 2oo af disse camera'er ankom ti1 USA, blev de afvist af toldvæsenet,. K0DAK havde nemlig betalt Jo. ooo g for retten til at. bruge ringene på det da netop fremstillede Instamatic. Først ved Frickes ntel-lemkomst fik Leitz lov til at indføre de 2ao kostbare apparater idet K0DAK indså at et camera til Boo g ikke er nogen konkurrent til et apparat til 2o fi.
f'K0DAK PARK"

er et enormt fabriksområde med op imod 2ao bygnirrger, 19 krn egen jernbanespor (med K0DAK-lokomotiver) og ca. Jo.ooo
ansatte
alene i denne by, der fremstiller filmr papir og apparater
mange steder 24 timer i drgnet, beskrivelsen kunne blive
til en hel ronran.

''K0DAK-PARKf!

et enormt fabri-kskompl-eks.

Georoe f astmanrr

.
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tAST[1AN-house

ter et f remragende , kort og morsomt diasshotu sågar med irrdlagte filmindslag i selve dias-billedet
bl-ev seLskabet kørt rundt
i en K0DAK-bus i ca. I I/2 time under en særdeLes kyndig dames IedeLse. Film rundt om i bygningerne belyste disses speciell," produktion
efterkontroL af ]lo-kaset mørkekammer blev forevist
sette'r m.v. RundL om r.rnciervejs så vi hele tre veludrustede brandstationer med ambulancetjeneste m.v. 0veraLt et virvar af r-Øt og
ledninger, der snoede sig mellem hverandre desværre var der totalt fotoforbud, så jeg kan kun beskrive det hele i ord (man måtte aflevere sit apparat inden rundvisningen, så der var ikke noget at gøre, da jeg jo ikke ejer et Stirn-apparat eLler lignende).
Til sidst bi.ev de forskellige små familiegrupper fotograferet hver
for sig og billedet kunne hjenføres som endnu en souvenier. Dermed var rundvisningen s1ut, hvis man da ikke ville spendere nogle dolLars i K0DAKSs gavebutik, der indeholdL div. hatter postkort,
bæreremme; cykeltasker, digitalure m.v. Vi købte ikke noget, for
allerede aftenen før havde Mr. Fricke overøst os både Grethe og
drengene og mig med et utal af K0DAK-gaver, den bedste var nok en
lineal med indbygget regnemaskj.ne samt en halv snes meget fine
og lærerige K0DAK-bøger om b1. a. fremstilling af slides, diahous,
brug af filtre og meget mere da vi kom hjem, opdagede jeg, at
der var gaver for over l5o g helt overvældende det er virkelig gode bøger, ikke bare reklamebrochurer.
E

f

19

Efter rundvisningen var vi Mr. Frickes gæster ti1 en udsØgt
frokost. i dj-rektionskantinen ( damer måtte kun opt ræcje j- kjole '
finL skul1e det, være).
EASTMAN-house var dagens næste programpunkt " George Eastman's
private kæmpevi1la med en smuk fotohistorisk samling, firle æ1dre
og så det
og nyere fotografier af kendte personer fra fr:rtiden
store sovevære1se, hvor Eastman skød sig i 1932. Man fortalte,
at han skød sig gennern hjertet igennem en pude "Mit arbejde er
hvorfor vente", stod der på en seddel på natbordetl
fuldførL
Vi blev overgivet i museumslederen, Plr. Condax (l) venlig" og
kyndige hænder det interesserede ham meget at høre om Danmarks
nye Fotohistoriske Museum.
Først foreviste han en japansk særudsti1ling, besLående af 4ocr
japanske apparater japansk fotohistorie fra forrige århundrede
op til vore dage, og så førte han os ned i Aladins hule, Eastmanhouse' s kældre .
alle fyldFra gulv til loft bugnede det med kasser og skuffer
te med kostbare og sjældne apparater alene Leica-skuffen indeholdt en Leica "25a" og en "Compur-leica"- begge dele blot lagt
jo, cier var skam noget at se På,
ned, som vi stuver kartofler
meget , der kunne f å enhver saml-ers tænder ti t at 1øbe i vand .
og så havde vi ikke engang haft rejsens bedste fotohistoriske
opleve.l-se den havde vi endnu tilgode.
Scheldes besøg i
Anden del
ttNayl-or's

Museum in Boston.

,ffi
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[t ]iile udsnit af Mr. Naylor's
enorme sanrling.
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Hr. fotograf Peter Lars Petersen
optaget dette stereobilLede
- af et Kapel i Neurc?9tle og anført har
det som Nr. L i hans sqnere
"Stereoskop-Gallerir' - omfattende Booo stereoskopplader,
Ved F. Berendt.

Peter Lars Petersen blev fødL i HelsingØr den L. januar Ig66.
Lige fra sin barndom viste den unge mand stor talent for det at
kunne skabe og se i bilLeder. 12 år gammel i 1B7B kommer han i
1ære hos fotografmester Alfred Rathsack, der senere udvandrer til
Amerika. Her i Frederiksborgr det nuværende Hi]Ierød, bli"ver han ud1ært og får' senere ansættelse hos en anclen fotogra.fmester, Joh. petersen og endelig hos Johannes HauersLev. I 1887 var denne fotograf
Peter Petersen 2I å", dygtig og Lovende.. Han blev derfor tilmeldt
en af Fejsestipendieforeningen for håndværkere og industridrivende arrangeret tur på L6 dage til England.
Man skulle opholde sig 12 dage i England, 5 dage i Neucastle, 4
dage i Manchester og endeJ.ig 3 dage i Liverpool- og Edinburg.
En malende skildring af afrejsen skal her gengives i uddrag fra
ttHaandværkerbladet Nr.27".
Afrejsen fandt sted den 18. juli 1887.

2r

Alrejsen var fastsat til KI. 7 Aften, men over en Time før den
fastsatte tid begyndte Deltagerne at indf irrde sig i Havnegade, hvor
det store Dampski.b "Konstantinr', der var smykket med Flag fra Top tii
Ræling og behængt med B I o s t e r g u i r I a n d e r fra For til Agterstavn, Laa
ved Bolværket, 0mbordst igningen foregik hurtigt og 1et. Hver deltager fik udleveret et SølvembIem med Re j sestipendie foreningens Vaaben
paa danneb rogs far vede sløj fer samt en Fortegnelse cver Deltagerne,
Køjenummer og Mærke til Rejsetøj. Kl. 7 I/4 Iød Dampfløjten for tredie gang, og det stolte Skib sattes i bevægelse.
Rej sestipendie foreningens Formand, Fabrikant Akxel Meyer, udbragte
et: I'Længe Leve vort Fædreland, gamle Danmarkr', der besvaredes med
rungende Hurraer saavef af de Rejsende som af den store ['4enrreskemasse, der havde samlet. siq i Havneqade og de tilstødende Gader.
Musikken spillede rrDer er et yndigt Land'r, og med tusincier af Hatte
oq L o e t ø r k .l e r tilviftedes der de Bortdragende et begej stret Farvel og Lykke paa Rej sen. Det var et gribende Syn, et syn, som ingen af deltagerne vil glemme. Langs Skibsbroen paa Kvæsthusbroen, paa
Skibene i Havnen, i Vinduer cg Døre og paa Altaner saas Hoved ved Hoved, svingende llatte og viftende L o e t ø r k d e r , det ene Leve afløste det andet, Tilraab om rrlykke paa Rejsen", god Fornøjelse" o.s.v.
hørtes uafbrudt, Musikken spillede 'rDen Gang jeg drog af 5ted" , 'rKong Kr istian stod ved højen Mast" o.s.v.. Det var en smuk Af skedshilsen, Kjøbenhavn bragte de Bortdragende, sel v det mest stenhaarde
Hjærte maatte uvilkaarligt blive rørt derved.
Kort efter at .Trekroner var passeret under Salut fra trKonstantin'r,
kaldtes s anrt 1i ge Deltagere i Fællessalen frem paa Fordakket, hvorefter Rej sest ipendie foreningens Formand fra Kommandobroen bød Re jsekammeraterne Velkommen og meddelte i korte træk de af Bestyrelsen
indLil videre tru fne Arrangementer.
0m Morgenen vilde der blive serveret med Kaffe eller The fra Kl.5-8,
Kl. 9 varm Frokost med Snaps, KI. L L/2 Niddag med 2 Retter Maci oq Dessert, om Aftenen koldt Bord og Snaps, men ikke Ø1, thi hvad skulde
saa Restavratøren med sine 21.ooo Bajere, men det blev de Rejsendes
private sag. Køjefordelingen var foregaaet saa.Ledes, at de Ældre havde faaet de bedste Køjer. Bestyrelsen var gaaet ud fra , al alle var
søstærke, og Søsyge var strængt forbudt, det samme gjaldt hasardspil,
og Tobaksrygning var forbudt undtagen paa Dækket. PoIi tik maatLe der
ikke taLes. Vi ere hverken Høj re e 11er Venstre, men Danske, som rej se ti1 England for at hj embringe Erfaringer og gjøre vort Land Ære.
m
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Der var Læge ombord, men han vilde forhaabenLligt ikke faa stor
Praksis paa Rejsen.
Længere fremme i beretningen hedder det:
Med hensyn til Spisningen om Bord var det ordnet saaledes, at
den ene Dag spiste de lige Køjenumre først og den næste Dag de ulige.
I Dag spiser de ulige Nr. først.
Derefter gik Gjæsterne, dbr i et antal af henimod 5o var fulgt med
fra Kjøbqnhavn r og de ulige Køjenumre til Bords . Udsej l ingen fra Kjøbenhavns llavn var i frisk Minde, Stemningen var Iivlig.

Udfor HumIebækbugten begyndte man ivrig at spejde efter et lille
Dampskib rtDanrrl der var gaaet forudr og aom skulde bringe Gjæsterne
tilbage til Kjøbenhavn. rrDan" skulle have været her, men var ikke til
aL faa Øje paa noget 5teds. Mørket begyndte at falde paa , "Kontantin"
sagtnede Farten, Raketter sendtes ti1 Vejrsr o9 - endelig kom det længselsfuldt ventede Skib. Musikken og Gjæsterne gik om Bord i 'rDan", og
begge Skibe fulgtes med futd Kraft ad Helsingør ti1' udveklende gj ensidige HiIsner, Raketter sendes ti1 Vejrs, tre Kanonskud affyres og
sluttelig maatte en Luftballon med lys indeni afsted.
Det var den sidste Afskedshilsen ti1 de om Bord i "Dan' værende.

Peter Lars Elfelt f. Petersefl. Navneforandring I4/II. 19o1.
Født I/I. 1866 LB/2. I93I. ftablerer sig L/6, l89o Købmagergade
og
64, 19o5 flyttet til Østergade 24. Havde også biografbevilling
g

rosserer

bo

r

ge

r skab.

Hans navnkundighed skyides særlig hans optagelse af den store kon-

gefamilies liv på Fredensborg og i hovedstaden. Kg1. Hof-fotograf.
Hvoraf en stor de1 beror i Danmarks FotoMange reportagebilleder.
museum.

Stor samling portrætplader optaget af ham selv eller af tidlige
danske fotografer. Stor serie s t e r e o s k o p b i l l e d e r efter egne og andres optagelser: s t e r e o e k o p - a l l e r i " . med blomstringstid omkring
l9oo. I alt havde EIfelt Eooo' e t e r e o s k o p p 1a d e r . Det Kgl. Bibliotek
hat 72 sidig, trykt katalog fra elutningen af l9oI over hans stereoskopbilleder. Fortegnelsen der er ukompletr 9år tiI nr. 2666.
Danmarks Radio T.V.
S t e r e o s k o p s a I i n g e n solgtes 1965 til
'
rr

G

m

Kildemateriale:
John Philipps billedsamling.

Det Kg1. Bibliotek.
Henrik Dupont.
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fremkalder liveto
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rtarrntr rn TSlshPn \uun
John Philipp og FL. Berendt.
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Dette billåde er optaget fra Rundetårn mod Vor frue kirke.
Bebyggelsen er tæt , der var oridt om plads indenfor vcldene, størstedelen af husene i Store Kannikestræde, står den dag i dag.
I b i l Iedet fornemmer man, at H.C. Andersen eller Ørsted kunne du kke
op omkring gadehjørnet ved rrDet liIle apotekrr - et meget smukt Køben
havns motiv.

Fransk stereoskopisk billede
Fotograferet ca. 1862 .

med

gennemsiqtiqt midterfelt.
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Kongens Nytorv med det nyistandsatte Hotel d'Angleterre.
Det var her hotellets chefkonditor kreerede den berømLe kage til
ære for en'berømt gæst, skuespillerinden Saral-r Bernhardt..
0ptagel-sen er foretaget en sommerdag med lang eksponeringstidt
bemærk de spredte "skygger" af gåencie mennesker.
I forgrunden den såkaldte "STARBUCK" sporvognr som var ens i begge
ender. Det var blot at vende hesten.
Dansk stereoskopisk billede. 0range karton. (Budtz MLiller)
Fotograferet ca. 1B7B-79. John Philipps samiing.
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Fotohistorien
Flemming Berendt.
Der

er mange glæder

let yderligere forøge

at

på fotografica. Denne glæde kan man dog meget
det kan endog blive den mest interessante side af,ens

ved

samLe

hobby.

Fotohistorie d.v,s. viden

de ting man har og historien bag deres frembringelse, kan man kun erhverve sig ved at læse fotohistoriske bøger og dermed
tilegne sig den fornødne viden om tingenes sammenhæng. Jeg har valgt at dele
litteraturen op i tre hovedafsnit: 1. Fotografiens historie. 2. Teori og teknik.
3. Billedværker igennem tiderne.
Denne gennemgang af fotohistorisk litteratur må ikke betragtes som værende
komplet men som en hjælpende hånd i det foto-historiske studie.
Titler der angives på et fremnred sprog findes ikke på dansk.
De ældste værker, hvoraf hovedparten er på latin kan kun under særlige forhold
blive tilgængeligefor ikke vicienskabeligt forskende personer. Der er desuden taget fornødent hensyn til at bøgerne kan hjemlånes fra vore lokale kommunebiom

blioteker.
De første skriftlige vidnesbyrd finder vi alLerede omkring år looo.
Disse hånciskrevne blade, bøger og folianter findes kun i enkelte eksemplarer elLer som unika og er derfor ikke offentligt tilgængelige. Jeg angiver dem her,
for at man kan danne sig et indtryk af, hvor tidligt man har beskæftiget sig med
lyset og dets virkninger og dermed grundlaget for tanken om at fastholde det latente billede.

27
Hassan Ibn Hassan:
Camera obscura.
Ar l-ooo.

Roger Bacon:

Perspektiva De mulfi-

plicatione specierum.
Ar I25a.
Leonardo da Vinci:
Cociex Atlanticus.
Ar 14oo.

H. levede fra 965 til loJB. I begyndelsen af år Looo beskrev han hvorLedes nran kunne anvende Camera obscura i

studiet af soLformørkelser.

B. skriver to hclvedværker som udelukkende beskæftiger
sig med brugen af Camera obschura.
V, Beskriver også brugen af

Camera obscura. 0g giver i
skriftlig form anvisrring af dets brug. Se "Objektiv"
Nr. 23 side 23.
Giovanni Battista:
B. Skrev et naturhistorisk værk på over 2o bind. Det blev
Portas Magia Natural-is.oventkøbeL oversat til flere sprog.
Ar 1553.
Gemma Frisisius:
I dette værk finder man cien første illustration af et
De 'radio,astronomico
Camera obscura. ft sådant apparat bLev anvendt ved solet geometrico liber. formørkel-sen den 24. januar 1544.
Ar 1545.
Z. fremstiller en tegning der viser et spejlreflekskaJohann Zahn:
Oculus artificalis te- mera med teleobjektivl - Man kan undre sig over at der
lediopticus, sire te- skulle gå 15o år før det bliver virkelighed.

lechopium.
1685.

Ar

Johan Schli].zes:
Chemische Versuche.
Ar L745.

S. opdager sølvnitratets lysfølsomhed og Laver i
første kopieringsforsøg.

CarL

S. arbejder videre på grundlag af, Schtilzes forsøg og
skriver en afhandling om brugen af klorsølv. Hans værk
får en grundlæggende betydelse for den videre,udvikling.
T.l^r. var den første sont udnyttede Scheel-es clpdagelse,
hans fader kunne anvende opdagelsen, idet han brugte Camera obscura til at lave skitser til brug for porcelænsde-

tlr1. SeheeLe:

Luft och ELd.

Ar

L777,

R.B. Lichtfield:
the
photographer.
Ar I9o3.
Josef M. Eder:
Geschichte der PhotoTom LrledEvood,

first

graphie. .l--8.
Ar I9a2-I932.

Lucia Fioholy:
A Hundred Yars of

L727 de

korationer.
Dette værk er det mest omfattende og gennemarbejdede i
i nyere tid. Videnskabeligt korrekt,, men svært tilgængeligt som nybegynder. 4ooo sider.
Dette er en fotohistorisk velskrevet bog.
lagt på engelske forhold. Fin b'og.

Hovedvægten

Photography.
1945.

Ar

Raymond Låcuyer:

EL fransk hovedværk, med meget fine illustrationer.
Det er en stor bog med megen tekst. Burde clversættes

Histoire de l-a
photographie.

Ar

til

1945.

Rudolf Skopec:
Photographie im
del der Zeiten.
Ar I94B-49.

uran-

Beamont Neruhall:
The History of Photography.
Ar 1949.

dansk

er en fin illustreret og gennemarbejdet fotohistorisk fra J,839 og frem til 1949. Mange østeuropæiske og sjældrre billeder.

Denne bog

Kan anbefales på

det varmeste. En velskrevet og person-

lig opfattelse af tidens store

mænd.
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Af fotohistoriske

bøger der omhandler et enkelt land
skaL nævnes en amerikansk.

Robert Taft:
Photography and the
Ameriean Scene.

Ar I9tB.

Dette værk er faschinerende skrevet og giver læseren et
indgående kendskab til udviklingen i LiSA i perioden fra

Lg3g

l8gg.

Det n/este og måske ,mest citerede værk er skrevet af Helmut Gernsheim. Denne bog beskæftiger sig med fotohisto-

rien fra

Helmut Gernsheim:
The History of Photography.
Ar J,955. Oversat
til Norsk.

fotohistorie er

teraturen.

Petersen:

L9L4.

Det er en meget velskrevet og let læselig bog, måske lidt
komprimeret, men må bet,ragtes aom et hovedværk i nyere tid.
Da den er oversat til norsk, men desværre udsolgt fra forlaget, må den jagtes antikvarisk. Anskaf den.
Dansk

J.

L839 til

kun beskedent repræsenteret

Men følgende bøger kan rekommanderes.

kortfattet,

i tit-

men fin sag.

Fotografiens forhi-

En

Miehael Langford:
Fotografiens histo-

God dansk oversættelse, med gennemgang

storie.
Ar lBB9.

rie.

Ar

forløb.

af fotohistoriens

1981.

Chr. hlinther:
Fotografiens forhi-

storie.

Ar.

En

at

kortfattet

men præcis

udviklingshistorie.

Må

anses'for

være en god begynderbog.

1948.

Kristian Seeberg:
Loo år i fotografiens tjeneste.
Ar 1962..

45 sider fotohistorisk bog angiver sin beskedenhedr
velegnet som begynderbog.

Bjørn Ochsner:
Fotografi i loo

Her etr der også tale om et hefte i beskedent omfang.
Den er velskrevet og præcis, supplerer de to foregående.

år

Ar

L862-L962.
L962.

Som

vil

men

sagt er dette et tilfældigt udvalg af muligheder og man
selv kunne fincie nye titler i referaneelisterne i cje en-

kelte bøger.
Bøger med Lekst-og bitleder omhandLende fotografiapparater er nok det der inteiesserer de fleite samLere. At kunne genkende sine klenodier. Antaltet af sådanne bøger overstiger langt hvad pladserr tillader. Derfor her kun de lettest
tilgænge1ige.
H.D. Abring:
Von Daguerre.bis
Heute . L-2.
Michel Auer:

Collection.

Ar

24oo apparater godt gengivet, rimelig
rundt i. Uundværlig for en samler.

tekst og nem at finde

I,664 apparat.er lidt småt gengivet. Heri findes apparater
Abring har udeladt.

som

L977 ,

[^1.A. Umståtter:
Photogr. Samlung.

1.45o apparater gengivet i et lille format, men rimelig
gode. Supplerer fint de øvrige bøger i genren.

2g
Michel Auer:
Kameras Gestern
und Heute.
Ar 1975.

En

stor flot

bog med fine

apparater. God tekst.

farvebilleder.

Begrænset antal

'Stor flot bog. Med fine stregtegninger og en udfyldende
Cameras-From Dagu- tekst. Er kommet i Norsk udgave. Kan ikke undværes af en
erreotype to Insamler.
stent Pictures.
Brian Coe:

Aår 1979.

M.Mc. Keown:
Camer:as and Price
Guide.
Ar I9B3-84.
J. Boo apparater.

Myron tnJolf:
Blue Book.
Price Guide.

James Cornurall:

Photogr. Adverti-

sing.

England
lB9o-196o.
2oo apparater

streg.

James CornualL:
Photographische

Anzeigen.

i

ny.

Germa-

185o-196o

Ca: 2oo apparater
i streg.

lit,teratur

vedrørencie enkelte kameranerker er helt uddladt, der må
annoncer i 'lObjektiv".
II'Fotografietrr
det næste nummer af bladet føIger titler på bøger oq værker der omhandler
igennem foto-historien.
Til at supplerer denne artikel anmeldes her en dansk bibliografi som for ganske
nylig er kommet i handelen.
Special

henvises

til bl.a,

Dansk fotolitteratur 1839-L982.
Ved 01e MikkeLserr .
Det har i en del år været sådan , at når man har brug for en liste over dansk
foto-litteratur, gik man på Det Kgl. Biblioteks danske afdeling og bestilte en
uXeroxkopi" af systematisk katalog nr. 2o. Heri fandtes en næsten kronologisk
liste over foto-litteratur for perioden IB39-I959. Når listen ophøtte. i 1959,
var..det, fordi man gik over til kartotekskort, som jo ikke uden videre lader sig
kopierer. Men sagt kort, man fik altså 12 sider A3 format formedeLs Kr. l2.oo
excl, forsendelse. Hermed ver man forbløffende godt dækket ind, uden at oer var
tale om en fuldstændig liste.
Nu er der kommet en rigtig bibliografi opdelt i emner og med et aLfabetisk register. Bogen indeholder knap 5oo titler og dækker perioden lgtg-lgg?.
Der er desværre ingen kommentarer til det indførte materiale. Biblioqrafiens
stærke side er dens håndbogsbibliotek. Før 1959 rækker den dog ikke rldover ovennævnte rrkatalogrr nr. 2orr.
Der er udkommet megen foto-litteratur indenfor de sidste 2o år, cjg meget er kommet med. Alligevel mangler selv almindeLigt kendte ting, som f.eks. Kylle Topps
"Denge,'.i i 0cjenserr fra 1981, elLer f.eks. Rie Nissens rrOm mennesker og mig" fra
1974. Går man tilbage til 19lo erne mangler .Iandets måske mest offentliqqjorte
skønfotograf Sigvart }Jerner. Kun Morten Bo kunne vel gøre ham rangen stiiåig, men
han er til gengæld registreret. Det er Jette Bangs 'rGrønland" ikke! En detalje
er det, når "0bjektiv oplyses at udkomme urdgelmæssigt. Den fejl stammer frå
Dansk Bogfortegnelse. Bibliografiens ringe fejlprocent svarer iøvrigt meger nøje til dens høje standard, som Dansk Bogfortegnelse har.
Når man hertil føjer grundig korrekturlæsning og godt fagligt sproq, så er der
ingen tvivl om, at den vil blive meget anvendt i de kommende år.
Dansk foto-litteratur. 1839-1982. En bibliografi.

Af bibl.iotekar Niels Dejgaard. Medarbejder: Bibliotekar ved Det Kgl. Bibiiotek.
Susan Vej lsgaard.

1984., - (54 sider( format A5) (opl.agstal: 5oo expl),
Udgivet af Bibliotekscentralens forlag, Ballerup. ISBN. 87-555-llll-9.

Pris: Heftet Kr. l75.oo incl.

Moms
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Foto: S. Løvstad, Danmarks Fotomuseum i Herning

En bus i to etager fyldt med glade fotointeresserede kunder
besøgte Danmarks Fotomuseum i Herning søndag d. Z oktober.
Et arrangement isamarbeide med
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Kodak
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LYNG BY frlty*ilQrcgøæn

HOVEDGADEN 47, 28OO LYNGBY. TLF.O2.88 3676

Vi anbefaler os med fremkaldelse og kopiering af alle typer
fotografiske opgaver.

W
-)

Til Deres behagelige orientering kan oplyses, at det gælder såvel
farvefotografi som sort/hvid.
Vore dygtige medarbejdere forarbejder også gerne Deres film fra
dag til dag.
Henvend Dem trygt til en autoriseret fagfotohandler, som vi
har den ære at betjene.
De vil ej blive skuffet.

Med højagtelse
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Hammerschmidt Foto A/S - Risskov - 06 -I7 5200
Fotografi sk etablissement siden 1937

82

Delta karneraer
Dr. Rudolf Kr[igener, Bockenheim, Frankf urt,/M, startede i i885 en
katheraf abrikation. f t af hans mest kendte pr'odukter er f ormentlig
Kriigener-lommekanrera der frernkclm i 1888. Aret efter præsenterede
firmaet et meget enkelt 2-øjet reflexkan'tera (Rollei-type vil vi sige i dag).
Det bar navnet SIMPLfX. 1891 kom magasinkameraet DELTA. Det blev
et navn der kom til at fø1ge en lang række forskellige kameraer fra
Dr. Krr-igener. Her vises 2 Df lf n plaåeapparater. De ei f ra lige f ør,
og efter århundredskiftet.
Det var tØvrigt dette firma cier benyttede den morsomme reklame
med-et kamera forsynet, med 4 hjul .fi. I 19o9 gik Dr. Kriigener sammen med 4 andre fotografiske virksomheder ind i det foretagne der
blev kendt under betegnelsenl ICA kånrerauerk i Dresden.
I 1925 var dette firma med i den sammenslutning af tyske fotofabrikker der kom til at hedde: Zeiss Ikon.
Siqf red Løvst,ad.
rTl

Dr. R. Kriigener's Delta - Cameras

AN LE ITU NO
fiir

såmtliche

Central - lvloment - Verschlusse

sr

fvlillion-Delta- Kassetten ra
Filrn- Pack-Kassetten
Rouleaux - Versctrluss

Allgemeine ttinweisil',',lutnrt

*e"

etc. etc.

Dlesec Hcltchcn

crmcrar bci,,egån.
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ARKS -.

BEssB ?åUåtfiI'|.g[*nn,
t#"i#lfåffi;

r' nu har museet også
tTE E l(-E 1l ll ÅB Ell
LøRDAG / SøNDAG
TIRSDAG-FREDAG
BEMÆRK:

KL. 13,00-17,00
KL. 13,00-17,00
Mandag lukket
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HERREGÅRDSLIV
1887-1900
Udstillingen kan ses på

Danmarks F otomuseum frem til april 1985.
Dele af udstillingerr vil dog være ophængt permanent.
Frederikshavn kunstmuseum vil vise billederne fra april 1985, desuden vil et mindre udvalg af dem være ophængt på Aalholm sfot i heIe sommerhalvåret 1985. ( Stedet med de flotte veteranbiler).
Fotofirmaet I LF0RD vil vise dem i København først i det nye år.
Man kan henvende sig på. telefon ol 28 68 oo om tid og sted.

En dia-serie viI kunne rekvireres fra februar 1985.
Medlemmer af D.F.S. som har vist

I'FLAGETTT

F.B.

med egne specialudstil-

linger i det forløbne å", skal herved have en varm tak for udvist
initiativ.
Holger Duseberg har haft udstilling af rl isenkram" i Bikubens loka1er. Herlev. I maj måned.
Kurt Andersen havde en nrindre ucjstilling i forbindelse med en 3 dages foto-messe i Lyngby storcenter. Kurt Andersen vil i næste nummer
blive præsenteret nærmere. Begge steder blev der udleveret materiale
om Dansk Fotohistorisk Selskab.
Vi håber ikke at Aksel Gram Mø11er er ved at blive en rrf rafaldBh",
rygtet vil vide at han har udstilling af gamle "CYKtLLYGTERilII fra
oldemors tid. Kan ses i hele december. Stengade l. Helsingør.
0le Schelde og Hans Bonnesen, dire kLør for Agfa havde den t+. maj
på 39 årsciagen f or Danmar ks be f r ie lse inviteret til et Dia-shoru med
lyd.
En mc:l:elig og spændende historie fra b e s t t e I s e s t i d e n var her bf evet
skabt perfekt på dias, De af Dansk Fotohistorisk Selskabs medlemmer
der ikke havde mulighed for at komme gik her glip af en fantastisk
dygtigt gj ort dia-serie, Lyd , billed og te kst gik op i en højere enhed , tiI tider troede man at det var en soillef ilm.
Historien skal- her ikke rØbes.
Vi håber at Hr. Schelde vil vise denne også fotohistoriske ttsagtt
en mødeaften i den kommende sæson 1985.
Da bøt man møde op og glæde sig over hvad man kan få ud af nogl-e rulLer film og lidt sved på panden.
Desuden en indholdsrig sommer ferie !
æ
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FAMILIEALBUM.

I

ASK-O-RAMAs juleudstilling 1984 viser billeder
m.v. fra familien SIERSTEDs arkiver, og dermed
bl.a. nogle spændende eksempler fra HERNINGs
relative korte historie. Der er århundredgamle
billed-er fra Tinghusers rilblivelse, gl. gademiljøer
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spændende billeder fra fagenes fest i 1943, Ja-t
en række fine portrærrer fra slægten LII-LIENSKIOLD,
med et særdeles velbevarer DAGUERREOTYPI indrammet i kinesisk lak med indlagt perlemor som
højdepunktet. Billede'rne er garnerei af et udvalg
af familiens kameraer bg mørkekammerudstyr.
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ELLEN M. og HANS GUSTAV STERSTED
finder interessanre ting i familiealbumene.
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CHzuSTtAN SIERSTED, By- og Herredsfoged
i Hammerum Herred 1891-1919, R-DM,

fotograferet af JUNCKER-JENSEN i Kbhv.

umiddelbart efter overrækkelsen af DM-ordenen.
i 1908. (i forbindelse med det første SKJERNÅprojekt !)
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Fornemt dameportræt - et smukt udført og
særdeles velbevaret DAGUERREOTYPI.
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Dobbelt-ramme med AMBROTYPI i imi'eret ibenholg
fremstillet efter patent d. 3 Oktober 1854 af S-PECK-
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Hvad de dog samler påI
For noqle år siden fik jeq i et marskandiservindue øje på et
nydeligt lille fotografi, som var monteret i et 1æderetui.
J"g qik ind i butikken og tog billedet i øjesyn. Det lignede,
i udseende og teknik, et billede som jeq i f orvejen l-ravde i
samlingen. Et amerikansk ferrotypi af en soldat fra borgerkrigstidoo.
Indfatningen var dog af samme type som nogle af mine engelske
ambrotypier. Bitledet, som marskandiseren oplyste var af en-.
gelsk oprincjelse, blev da erhvervet f or en rimelig pris.
Der var dog noget over det bil1ede, som, da jeg kom hjem, fik
mig til at åbne og adskille incifatningen,
og stor var overraskelsen og g1æden, da det konstateredes at billedet ikke var et
ferrotypi, men derimod et af de meget sjældne pannotypier.
Pannotypier blev fremstillet
i sLutningen af 1B5o-erne og begyndelsen af 1B6o-erne efter en tilsvarende metode som ferrotypier.
Den lysfølsomme hinde var såkaldt våd kollodium, som ved passende
eksponering og fremkaldeLse lod billedet fremstå som positiv.
Men hvor basen f or ambr'otypier er glasplacie, og f or f errotypier
en sortlakeret biikplade, så er pannotypierne udført på voksdug.
Andre materialer f.eks. 1æder, har man også anvendt.
Disse bill-eder err ligesom daguerreotypierne, unika altså selve
originaloptagelserne .
At ieq ikke umiddelbart kunne identificere fotografiet som pannotytypir skyldes dels at, billedet er så velbevaret, og dels at det, er
et 1æder-pannotypi, som jeg på det tidspunkt endnu ikke havde set
omtalt noget st,eds.
Ja, således kan nran altså være heldig at qØre et f und,
og selv
om billedet 'fkun" havde været et ferrotypi,
ville det også havde
været en fin 1i11e ting til samlingen.

Peter

Haagen
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Frederikssundsvei 136

2700 Brønshøj

-

Telf. (01) 00 6317

-

Giro 5528437
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Dansk
Fctoqrafiisk
]tIidsskrift
| idsskri
ILJDD[\! I L

verdens ældste fotograf iske tidsskrift
1879 - siden
the vrorld's oldest photographic magazin
since 1879

I

Valdemarsgade 19
1665 København K
Danmark
Ttt.01-2257 95
Giro 5483824

-

TIL GUINESS REKORDBOG 1985.
Ifølge Niels flsruing er Dansk Fotografisk Tidsskrift verdens æ1dste.
Men er det det?
Niels Resdahl gøt oPmærksom på at The British Journal of Photography er EST. i 1854. Den danske rekord er slået med hele Z5 årl
Hvad siger oldermanden?
RETTELSI

The British Journal of Photography

E!tT.

* '1p'"11lngton gtreet. London. WC2E 7DE
Telepboae: Ol-8360731 Teler:2873,4f3
Telegtams: Photometer. Raud. Lond.on

rup

nu

lforbindelse med indvielsen af Danmarks Fotomuseum iHerning blevtidligerefotohandlerog
museumsleder Sigfred Løvstad udnævnt til æresmedlem af Danmarks Fotohandlerforening.
I baggrunden ses foreningens formand, Cai Sørensen.

rtta

ANN0NCE :

Mikroskop-kamera. C0NiTAREX.
Som ny. Sæ1ges. Kr.6oo. oo.
Ivt. Bytte. o2 o9 18.

ANNONCE:

Poul Jørgensen søger stadig smalfilmapparater både af den ene og anden slags samt fiLm. Specielt søger han et pistolgreb ti1 Elmo model_
5 standard Bn/n.
Poul Jørgensen
o5 62 9o 86.
ANNONCE:

BRUGEN

AF GAMLE OBJEKTIVTRI

Indbinding af f .eks. fotokatal-oger.
Tilmeldte medLemmer vil få
Fineste arbejde til foto-vennepriser.
meddelse i begynskriftliq
Fra 5o-75 Kroner pr. bind. F.B.
delsen-,af 1985. F.B.
o2 19 22 99.
De mange nye rnedlemrrer af Dansk Fotohistorisk Selskab hilses herved hj;rt,elig velkommen! Adresseliste vil blive udsendt sammen med
på mødedatoerne i
"0bjuItiv" - April 1985. Man bedes være opmærksom
loppemarkedet.
tit
remember-kort
udsendt
blive
kun
Der
vil
blaået.
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E
Per Ask ftlielsen

EXAKTA rA" (1933).
-den allerførste EXAKTA!
Med snekkeoptik XENAR 2.8/75

40x62

-

Nikkeludførelse.

Præcisionsmontage på fabriken i Dresden 1939af EX AKTA -VP)-'erå. (f oto:EXAKTA-SPIEGEL)

I anledning af Dansk Fotohlstirisk Selskabs årsmøde i Herning
Lørdag-Søndag d. 12-13 Maj 1984 viste ASK-0-Rama en specialudstilling af IHAGEE-kameraer.
Det drejede sig om IHAGEE-kameraer og tilbehør fra disse med særlig vægt på EXA-EXAKTA modellerne. 33 modelLer kunne beses, deriblandt den her gengivne EXAKTA rrArf f ra 1932-33. Det allerførste
spejlrefleks til småbilledformatet 42x55mm.
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EXAKTA VAREX

lr b (1963)
e

f:4.0/2Omm.

TO IIHERNINGSHOLM''-æTAGELSER

MED EXAKTA IIA OG CARL ZEISS'S

FLEKTOGON F: 4 l20MM

II

HERNINGSHOLM'' -INTERIØR

I-{ANDVÆRKEREN AASE
(forår l98l )

vidvtnketoptik.FOMRBl.

FRA SEPARAT-UDSTILLINGEN MED KUNST-

LUND

JENSENs

TEXTILER M.V:

EXAKTA

EXA

er IHAGEE" fællesnavne for en
rf

række spejlreflexkameraer i småbilledformar, der på afgørende vis
har været med til at præge udviklingen på dette for
fotografien så vigtige område.

Småbilledformatet - idag 35mm filmen - er blevet
det altdominerende indenfor både amatør- og proffsektoren, men i trediverne har det krævet mod at gå
imod tidens storformater 0.'dkb. 9xI2 og I2xI6cm.
IHAGEE, Dresden vovede en serieproduktion

i

1932,

først i formatet 40x65mm med modellerne rf Arr, rrBrr
og ffJUNIORrr, - senere i 1936 med de epokeskabende
KINE-EXAKTAmodeller i 24x36mm. Disse var een af
de mange senaationer på forårsmessen i LEIPZIG, og
fik i de følgende år en enorm betydning for småbilled-

fotograf iens udvikling.
EXAKTA-systemet voksede støt gennem årene, og
nåede sit højdepunkt i halvtredserne og i starten af

tredserne, for herefter

at blive lloverhalettt af tilsv.

japanske produkter. I den originale form stoppede produktionen i 1968, hvor firmaet blev indlemmer i den
østtyske fotogigant PENTAGONs organisation.

VACUBLITZ-.SYNK RONISATOR

(1

940)

EXAKTA

/ rOnOlO

m-tvel-erEal-synl-on i sa t o r

FLASH (1960).

m ed kondensa t o r''l
og testsystem. Sammenfoldelig i etui.

ii!iiiiiiiii!::!::ii::i:::r:::::i:::l::lr:i\l::iii::i

IHAGEE KAMERAWERK - STEENBERGEN & co., DRESDEN-STRIESSEN 766
- fabriken, der i Februar 1945 blev jævnet med jorden af US-AIRFORCE.
(foto: EXAKTA-SPIEGEL, efterår 1939)

-

IHAGEE KAM ERAWERK
STEENBERGEN & co.
Navnet stammer fra en fusion mellem det oprindelige
Industrie- und Handelsgesellschaft m.b.h. (grundlagt
l9l2) og forskellige kamera-f'snedkerierfr i årene lige
efter den første verdenskrig. Men allerede inden da
havde fabrikken markeret sig med forskellige kvalitetsprodukter. Mest kendte var navnene PHOTOREX og
ULTRIX f.n 1912-1916. Allerede her 1916 kom den
første spejlreflex frPAFFr, som udvikledes i forskellige
modeller, og efterfulgtes i 1926 af bestselleren
IHAGEE-PATENT-KLAPP-REFLEX, sam t billigudgaven
SERIENFLEX. I 1930 fulgte så fabrikens dyreste udgave
nogensinde - NACHTREFLEX med de enormt lysstærke
MEYER "PLASMATil objektiver på f:Z.o og f: 1,5 !
Efter 20 suckesrige år stillede fabriken om til EXAEXAKTA-eventyret, der dog havde en ufrivillig afbrydelse
i forbindelse med anden verdenskrig. I Februar 1945 blev
DRESDEN sønderbombet af. US-Airforce, med en voldsom
ildstorm til følge. Alle fabriksanlægene blev totalt ødelagte
og mange af medarbejderne blev dræbt.
1947 genopstod firmaet som IHAGEE KAMERAWERKE A.G.
Med financielle forbindelser til bl.a. Holland undgik firmaet
nationalisering som V.E.B. i D.D.R.
På forbavsende kort tid lykkedes det at samle en stab
af. tidligere ansatte, og i et restaureret fabriksanlæg kom
en ny produktion i gang. Det blev til en exportsuckes af
dimensioner, der dog f ik en brat ende i L967 /68, hvor
firmaet flyttede til WEST-BERLIN. Her lavede man først
EXAKTA R"EAL (nu en sjældenhed!) og senere via japanske
COSINA - TWIN TL med en ny og større bajonetåbning.
I japansk regi kom flere modeller, og så sent som Febr.
t984 er der bragt nye "EXAKTA"-objektiver på markedet.
Som et kuriosum skal nævnes at et vesttysk firma
RHEINMETALL i Scimmerda har markedsført et kamera
under navnet'rsYsrEM-ExArr'
Øs T - T y sK p r oci u k t I

EXAKTA

- 66.

(1038)

m.TESSAR f:2.8/80mm

EXAKTA VAREX I r A (1957).
m. BIOTAR f: 2.0 / 58 mm.
Prismesøger med indbygget lysmåler
mrk.lHAGEE, Dresden, Germany.

4T

Centralt drevne drejebænke i maskinhallen
hos IHAGEE, Dresden. Sommer 1939.

(foto: EXAKTA-SPIEGEL).

- leg med foto...
To rrASG'erer', K.E.Hedegaard og P.E.
Nygaard afprøver et bælg-nærudstyr fra
EXAKTA.

En kuriositet - en 38-Exakta med den
famøse navneplade EXACTA
!!
På A-O-R no. 00012, den selvsamme
type, er navneskiltet med I'Ktt (normalt!).

1950.

EXA - "lillebrorrr, med et af de mange
skelsættende IHAGEE-patenter. Her
fungerer selve spejlet som lukker!
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thagee-fl{arnerår$

Ilrofcc Kancrawerlt StcenbcrXfen
I

d

(D Go.

l92ll flyttet Ind I ovcnstarende nye Bygnlng I Dresdcnr .PhotoVlcrtel' og cr nu I Stand tll t to Drlftkomplckrer rt bcrkæftlge Sfi) Personcr.
Forhng vort nye- Skrilt: 'lhæcc lllmcrar. fra Wlrkl. Rat Prot. Emmerlch,
. M0nchen. Portolrit mod Indscndclse al I Kr.
er

Slutnlngen

-

Repræsentent:

CARL HøYER & SøN
KøBENHAVN
DRESDEN

-

STRIESEN
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Vesterbrogade

66

Annonce i DANSK FOTOGRAFISK TIDSKRIFT
årgang 1923-

I

anledning

af

denne udstilling har vi

fremstillet et antal gen-tryk af:

I H A G E E . K A M E R A S(EXPORT)
tte pro-

gram

i Imi f939 ! Den kan
for kr. 25.oo

ASG FOTO

lFr

0versigt over Exakta-modelLerne kan rekvireres ved
freflrs. af Kr. lo.oo i fr'imærker til redaktionen.

F.B.

købes i
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EXA 24x36 mm
med lysskakt-søger, uden objektiv .
med prismesøger, uden objektiv. .

.

.

med prismesøger og målelup (til pinlig nøjagtig afstandsindstilling ), uden objektiv . . .

ENTRUM
pecialfonetning i nyt og
TSTEDGADE

kr.216,kr.337,kr. 438,-

1959

priser

I

oTo
brugt fotoudstyr

24. L65o København vo o1 2L 6t
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Art

De'co

I slutningen af 2o erne og begyndelsen af 3o erne var det. mindste format man kunne anvende* 9xIZ bm, dog kunne man til rejsebrug
nedlade sig til at br,uge et lidt mindre f ormat, men det var især
de udbredte klapkameraer der dominerede.
Derfor var det noget af en sensaLion da de herrer Franke og Heidic'ke kom nred deres 6x6 cm kvadrat f ormat. Konstruktør ernes tanke
var den, at man måtte kunne fremstiJle et prisbilligt og handigt
apparat som modstykke til det tunge at,el-ier-camera, som desuden altid krævede stativ'. Matskivesystemet havde man jo kendt længe, omend det var meget besværligt at arbejde med på grund af det store
lystab.
På dette område lykkedes det, at gøte skaktens åbning og lukning
nemmere og samtidig få lidt mere lys frem på matskiven.
LZo ruLlefilm med 12 billeder 6x6 cm var, hvad man kunne tilbyde
filmmæssigt. Isætningen af film var også btevet moderniseret og
gjort lettere. Det store problem for firmaet var nok formatet 5x5cm.
Der var da intet i 'ffoto-Livet" som var kvadratisk. Det stred
imod alle kunstneriske og billedmæssige regler. Hvad med det gyldne snit? havde man tænkt sig at lade hånt om det?.
5pørgsmålene var mange og i det store hele anså amatørverdenenformatet for noget kantet.
Men RoIlei-Werke ha,vde taget deres beslutning og på samleværkstederne i Tyskland, var man i fuld gang med at producererapparaterne.,
Her skal vi kun beskæftige os med Rolle.i.corden . Den såkaldte folkemodel, tapet-roLIei, kagedåsen elLer når det skulle være fint
Art Dico modellen.
De første apparater kom på markedet i juti L933. Folkemodellen var
den enåstå model der blev fremstillet uden skinbeklædning.
Kamerahuset bestod af udstandset og bukket rudemønstret blikplade.
Den blev udstyret med Zeiss Triotar l:4 r5/75 mm objektiv og
prisen var 88.oo R.M. Det føIgende år langserede man en ny model
med en lidt Iysstærkere optik. Triotar Lz3 1B/75 mm til en pris af
Lo5.oo R.M. FolkemodeLLen blev fremstiltet helt frem til marts 193e
Den blev nummereret fra I .46o. ooo til I.7 5o. ooo.
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Apparatet havde separat filmtransport samt Compur-Lukker med tider fra
l-Joo sec, desuden B og T. Disse Compurlukkere var af en fremr'agende kvaI dag 5o år senere fungerer
litet.
de fleste perfekt.
Fotografisk set er det et enestående apparat. Forstørrelser op til 5ogange 5ocm, er ingen umulighed for
et Triotar objektiv. På bagsiden af
apparatet havde man en nem og overskuelig belysningstabel, der i de
fleste tilfælde var en perfekt rettesnor for anratøren.
I Japan havde man blik for dette
kvalitetskanlera.
at i L928
Nu var det så heldigt
'
rejste en Lysk ingeniør, tnlilly Neumann til Japan og blev ansat hos Nichidoku Camera. En anden bosiddende,
Heilemann fremstillede lukker-komArt Dico-modell-en. Prægtig
ponenter. Et par år senere allierede
ornamentik. Smuk og enkel-.
de to ingeniører sig og begyndte at
arbejde for firmaet Fukada Shokai.
Her begyndte man at fremsti lle en kcpi af Rolleicorden under navnet Prince Flex. Det blev forsynet med en NeoLar .linse I t4r5/75nm
og med en perfekt Compur-lukker, fremstillet af Neurnann/HeiIemann.
0m så det var lukkertiderne, var de ens. Dette apparat blev sendt
på markedet i Japan 1937 oq kostede omkring 165 yen.
Rolleicorden og Rolleiflexen som er udtryk for gedigent tysk mekanisk håndværk vil fremover utvivlsomt bLive et yndet samlerobjekt.
Apparaterne er ikke så sjældne, der er i Danmark sol9t et f orbavsende høj t antal. De er endnu rimelige i indkøbspris.
En type kamera som er meget spændende at samle på.

teknisk fineste model.Ier er de, som er fremstillet før 1951 , efter dette år slækkecie man på k v a I i t e t s k r a v e n e .
Det er selv i dag en fornøjeIse at holde sådant et apparat i hånden.
De

Desuden kan de bruges.
F-.8.
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KODAK

DET AT VÆRE KLAP-SAMLER.

Af Flemming Berendt.

3.

de1.

På grund af d"pressionen i 1929, så man sig nødsaget tiI at udtænke nye og biltigere metoder til kamerafremstilling. Bakelit og
andet "form-press-stof", der lod sig forarbejde i støbeform. Støbning af kamerahuse uden for megen manuel arbejdskraft.
I begyndelsen af I929 fik Anralgamated Photographic Ltd udtaget
patent på det første formstøbte folding-kamera. SamLidig kom Rajar
No.5 på markedet, det var fremstillet af presset sort bakelitr men
havde et klumpet udseende. Aret efter kom Kodak med Hauk-Eye No.2
støbt i brunt bakeLit. Støbet,eknikken blev nu hurtigt forbedret og
det næste kamera, Soho Caciet lignede rosentræ med rød bæ1g, et kamera cier vakte opsigt. FLere forskellige kameraer så dagens lys i
disse år, nogle af dem særdeles pæne og handige. I 1939 kom Soho
Pilot , cjer nærmest var f irkantet , på markedet . Aret e f Ler kom Soho Tuin, der var beregnet til at give 15 billeder på en 72o film.
1935 bød på to mode1ler, Service Gem og Wirgin Babyr det første
i bakel-it. En anden model, Jif f y VP var lavet i sort bakelit.
Aret efter blev et lille fint kamera præsenteret, Coronet Vogue,
det var sammenklappeligt og fremstillet i brunt fionmstof og med en

billedsLørrelse på 3ox51mm.
I 7932 indførte Kodak to nye formater 6?o og 616. Disse to var
identiske med 12o og 115 rullefi1m, men havde en tyndere filmspole,
der gjorde det muLigt at reducere kamerahusets størrelse. Kodak Six
16 og 2o kom samme år på markedet.
Ved Anden verdenskrigs begyndel-se i 1939 var de store formater ved
at miste fodfæste og måtte langsomt vige pladsen for de mere handige
størreIser. Efter 1945 da der langsomt begyndte at komme gang i kameraproduktionen, blev rnan i England præsenteret f or et kamera r der
hed Agifiold med 12 eksponeringer på en LZo film.
Men klap-kameraets æra var ved at blegne for alvor. De sidste modeller fra Kodak var Junior og St,erling samt Kodak 66 disse blev
fremstillet helt frem til 1963. Samme år som firmaet præsenterede
Kodak Istamatic med kassette-systemet.
For sarrlere af Kodak-.kl-ap-karreraer kan anbefales "Catalog of Kociak
and Brounie Canrerasf' Alan R. Feinberg. P.0. Box 27. lnlinnetka, I1linois 6oo93, USA. Med denne bog i huset kan man få stort udbytte af
sin samling.

Fotografen af idag, har et noget mere avanceret og forfi.net
udstir at forevige-nutiden måd, så vore efterkommere kan få et
indblik i vor tid.
Mulighederne er stØrre, både for at rgisg med udstyret, og for
at behytte mulighederne for specialeffekter.
Men samtidig er risikoen for tyveri og beskadig"lse af udstyret
væsentligt fo røget
Derfor er det en god id6 at tegne en spegialforsikring for
udstyret. Både hvis man rejser meget, og hvis udstyret i øvrigt
benyttes jævnligt.
Mange tro r, at udstyret er forsikret under Familieforsikringen,
men er det nu også det?
Er summen for ,,iærligt indbo"/,f,yetækkelige ting" høi nok??
Er der dækning, hvis man ved et uheld beskadiger sit udstyr,
når man er ude og fotografere??
Dækker Bagageforsikringen fuldt ud, når man reiser?
Uanset hvo-rlånge man er væk? Og uanset i hvilket Iand man
befinder sig??
Har man ikke disse dækninger; er det en god ide attegne en
specialforsikring for udstyret i Europæiske.
\ærmere oplysning om forsikringen kan fås på tlf. 01 - 31 27 01
Årspolice afdelingen.

ffi

EUROPÆISKE
RE|SEFORSTKRTNCS A/S

Vesterbrogade 84 ' 1620 København V
Tlf. ' 01 - 3127 01 ' Telex : 1 68 64
Tlgr. adr, Europaeiske . Reg nr. A 86
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F.ffi
MLBOT

Fiemming Berendt.
3. Del.

rrDet forgængeligste af alt, det gængse symbol på alt
det, som svinder og kun har øjeblikkets liv, s kyggen ,
kan nu for tid og evighed fasthofdes i den stilling,
som den kun havde eet eneste øj eblik".
H.F. Talbot.

Anden deI af det nittende århundrede begynder med jull-revolutionen i 183o og ender med f e b r u a r - r e v o I u t i o n e n i L848.
Slagordet for denne periode blev realismen, den udråbes af Europas

millioner, der forsøger at tilkæmpe sig politisk frihed.
4 store op findelser så dagens lys i årene omkring l84o-5o. Telegrafen, GasIyset, Fotografiet og h u r t i g - t r y k p r e s s e n . Indtil nu havde
Europas hovedstæder ligget i mørke r når solen var gået ned.
Gasblussene flammede op i London, Berlin, Paris ja endog så langt
mod øst som i t'Jien holdL lyset sit indtog. Håndpressenr der hidtil
havde været den eneste trykkemulighed og derflor en begrænset udbredelse, blev nu afløst af den mekaniserede hurtigpresse. Den blev opfundet af en tysker, men blev første gang anvendt i England - den
første avis, der ikke var Iavet af menneskehånci y var "The Times".
0rd, billeder, Iøgn og sandhed blev samlet i denne mekaniske edderkop, som sluger fordøjer og udspyer til sidst et budskab til a1le verdenshjørner. 0rd og billede bliver magt.
Litografien hoLder sj.t indtog. Det blev muligt ved hjælp af litografien at fremstille billeder Iigeså hurtigt som tekst. Men man
var stadig afhængig af en kunstners fantasi eller mangel på samme,
når noget skulle gengives. Krig kunne afbildes som en heltedåd.
En løgn kunne anskuel.iggøres som sandhed. Nok var det subj ektivt t men
det endelige gennembrud i gengivelse af virkeligheden må vente til
året 1819.
Daguerre's opfindelse af Daguerreotypien havde doq sin beqrænsning. Det var et unika, d.v.s. man kunne ikke kopiere billedet og
man kunne he1ler ikke trykke det, man manglede simpelt hen et negativ. Derfor blev Fox Talbots opfindelse, der beroede på imprægnerede papirark med sølvnitrat det store gennembrud for fotografien.
Den såkaldte negativ/positiv proces.
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Lacock Abbey, oprindelig August.iner kloster. 5. Km syd for Chippenham i t^Jiltshire ved Avon. [ngland. Grundlagt L232, i det 16 århundrede omdannet Lil herresæde. Er i dag museum for Fox Talbot.

29. juni 1844 udgives verdens første illustrerede bog med titlen "The Pencil of Naturerr af Fox Talbot.
I Danmarks er Daguerreotypien i rivende udvikling. Aret efter i
1845 kommer Talbots anden bog på markedet i Enqland 'rSun Pictures
in Scotlandrr - denne teknik for dog aldrig rigtigt fodfæste her i
Iandet. Et samtidiqt tidsbillede ti1 forståelse af perioden set med
Den

danske f orhoLd
Det Skandinaviske Selskab"holdt festmiddag i Dyrehaven. Fra Københavns omegn var over l4o hestevogne strømmet til hovedstaden.
Det enorme vogntog strakte sig fra Frue kirke op gennem Nørregade
og et langt stykke ud Langs volden. Vogntogets første stop var Frederiksdal I hvor der spistes frokost, næste stop var Erimittagesletten , som man nåede frem til ved middagstid Her var der rej st et enormt telt ' der kun.ne rumme 1.5oo personer.
Der b lev i kke sparet på de ædIe drikke. 578 flasker rødvin og 5o5
flasker champagne blev drukket og det hele afsluttedes med kanonsalut og festfyrværkeri. Denne de1 af festen var forbeholdt det Københavnske bourgeosi, men Københavns almindelige befolkning havde nu
også arrangeret sin folkefest. Store ankre med øl og anden drikkelse samt svi.nekød og brød blev budt de københavnske borgere i den
flere dage Iange fest. På festens sidste dag samledes københavnerne
i Carstenses Tivoli.
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ge t af Bouille'i Bazar Nr. 9.
Daguerreotypi, optage
Det. Kgl. Bibl-iotek.
45
Tivoli. Sommeren 1B4i
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bLev kalotypien p etenteret den. 2o. august lg4l.
eneste der anvencite me t o den var Hippolyt.e Bayard r hvis
mest kendte billeder er af V irrdmøl-lerne på Montmartre.

IFr ankrig

Den

I
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Det var her i københavnernes nye f o r 1 y s t e 1 s e s p a r k man kunne blive portrætteret af D a g u e r r e o t y p i s t e n Bouille'2 ) i h"n" telt for 4 Rdl
omkrinq Joo kroner, hvilket denqanq var en stror sum penge. En anden dansk daguerreotypisl ved navn Mads Alstrup'/havde netop åbnet
atelier på ChristiansborE tæt ved Marmorbroen, her kunne det gode
borgerskab blive'rtaget afrrsom det hed. Mads Alstrup reklamerede med,
at hans bi I leder kunne måle eig med de bedste optaget i Paris oq
[dien. Hans billeder havde en lidt gylden tone, der gjorde dem mere

livagtige.
Den 27, juli 1845 kunne man i en Københavns avis lese følgende: Fra
klokken 9-6 optages a g u e r r e o t y p i p o r t r t t e r i mit atelier, beliggende på Christiansborg ved l'{of teatret nærmest llarmorbroen.
Det rrbemærkesrr, at jeg leverer portrætter for 2 Rdl styk, lige så
gode i enhver henseende, som de, der koster , Rd1. i TivoIi.
Allerde på dette tidJ.ige tidspunkt var der konkurrance på markedet.
I Tivoli var dagens fest ved at være ti1 ende og da man gjorde besøgstallet op, bLev resultatet at 14. ooo mennesker var gået igennem
t I I e a p p a r a t e r n e . Da byen på dette tidspunkt havde et samlet indbyggertal pe I25.ooo, vi1 det alt.så sige at hver tiende indbygger
var gået i Tivoli for at fej re de svenske og norske studenter.
Hvor mange der blev D a g u e r r e o t y p i e r e t denne dag er uvist, men at der
har været tale om et tocifret antaL er hel t sikkert.
Fox Talbot blev gammel nok til at opleve de store fremskridl, hans
opfindelse indebar. Der skul.Le dog gå mange år, før det " forjættede
land" var i sigte. Målet, at kunne optage fotoqra fiske billeder ikke kun i sort hvid, men også i farve, samt mangfoldiggøre dem med
D

æ

æ

bog og

t ent rykpr essen.
Fodnote:
t. Det Skanciinaviske Selskab foranledigede møder mellem de skandinaviske studenter for en forbrødring af de nordiske folk. Mødet i 1845 var det som vakte
størst røre for bevægelsen.Men først i 1856 hed det: for fremtiden er krig
umulig mellem skandinaviske brødre.
s

de Bouill6 født i slutningen af det 18 århundrede
Nancy, billedhugger, litograf, akvarelmaler og fotograf. 1845 formåede
Georg Carstensen iflg. Tivoliavisen for lI. maj og 9. juni "en tidligere bekendt i Paris", daguerreotypisten Boui1l6r til at komme herop og daguerreoty-

2. Bouill6 fra Paris. Victor

i

piere i Tivoli, hvor pavillonen ville blive belagt med et tæt sluttende glastag, så der kunne optages portrætter i al siags vejr fra 8-5. Han lukkede op
den 2. juni, men åbenbart med for høje priser, idet han den 12. juli meddelte, at han nu kun ville tage 3 rdI.. B. Ochsner: Fotografer i Danmark.
J. Mads Alstrup. (l8o8 - marts 1876). Ab medio aug. 1842: Rosenborg have ab
nov. 1842: St. Kjøbmagergade 66 (fra 1859 kaldt no. 11).
Ca. 1844: Christiansborgslot ved Hofteatr6t nærmest Marmorbroen. Ca 1845-ca
1847: Østergade 28 (43) ca. 1847-ca. lB48: Lille Kongensgade 27 og 53 (38)
ab ca. 1848-1859: Østergacie 78 (4). B. 0chsner: Fotografer i Danmark.

Litteratur:

Danmark

i fest

og glæde. Tiden l82o-187o.
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F. Berendt.
bedre kendt under navnet NADAR .
Gaspard F6lix Tournachonl )
"11"r
Nadar var en berømt og yndet portrætf otoqraf , især f or det pari.siske bourgeois. Harr var selv republikaner.
portrætfotograf er han en af de første og helt store i port,rætkunstens udøve1se. Nacjar var meget impulsiv, men også en banebrydende nytænker på mange områder. Ved hjæ1p af kul-buelamper,2)
optog han de berømte bilLeder fra Paris'katakomber, men her skal
vi beskæftige os med Nadar som den første fot,ograf, der bruger kameraet som redskab i et personligt intervieu.
I dagbladet ,Le Figaro"J ) publiceres i 1886 verdens første fotoreportage serie. Den udvalgte var ingen ringere end den verdensberømte kemiker Michel Eug6ne Chevre"ul4).
Han var fødL i I7B6 så fotograferingen fandt sted på hans loo
års fødselsciag. Chevreaul gjorde en .Fremragende indsats b1,a. på
medl-em af Det Kg1, Danske
farvekemiens områCe. Han var tillige
Som

Videnskabernes Selskab.
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Intervieuer er den gamle Naciar, der i sin samtale kommer ind pa
hans høje alde r cg syn på kontroversielle spørgsmåL.
Denne serie billeder viser os for første gangr at kameraet er
i stand til at gengive ikke blot personen, men også menneskets
o

ånci

!

Teksterne

må

tages med forbehold for nøjagLighed ved oversættelse

Fodnote:
L. Franskmand. FødL Gaspard Pournachon. Begyndte

sin karriere i Paris 1842
at skrive humoristiske artikler og tegne illustrationer, hjulpet af fotografi. Blev professionel fotograf i 1853, først som kompagnon med sin broder, men efter et par års forløb som eneleder af et stort elegant atelier.
Eventyrlysten- aktiv under den politiske revol-ution i 1848, tog de første fotografier fra en ballon i 1858n skabte en luftpostservice under Par'is'belejring og tog nogle af de første fotografier af Paris katakomber ved hjælp af
elektrisk lys i 1851. Han var en fremragende portrætfotograf'.
2. Kulbuelyset frembringes melLem t,o stykkulspidser, som efter at, være bragt
i berøring med hinanden i en elektrisk strømkreds atter fjernes nogle få millimeter fra hinancien. Herved opstår en lysbue melLem kulspidserne, som kan
opnå en meget stor intensitet, Lysvirkningen hidrører væsentlig fra en hvidglødning af kullet i forbindelse med en forbrænding af dette.
3. "Le Figaro"- En rænkesmed. Den første avis med dette navn udkom i Paris
1826-33. Det omtalte L.F. udkom fra 1854. Det rnest læste boul-evard blad i den
med

franske hovedstad.
4. M.E. Chevreaul-. FødL 3I/8-1786, død 9/4-IBB9. Banebrydende indenfor fedtstoffernes kemi samt farvekemiens område.81.a. direkt,ør for de berømte franske gobelinfabrikker. Tildelt utallige udmærkelser for sine videnskabelige

bedril'ter.

Dette portrætbillede gengiver

den

1oo årige mands stadig Levende

talitet.

vi-

At blive loo år er ingen
hed der er flerel

hemmelig-

æ

Jeg har

altid

KUN

drukket vandl

vil aldrig afvise noget, fordi
jeg ikke kan forstå det.

Jeg

Trods

det, at jeg er

dyrker foreningen

Men

l_

formand
Anjou.

for vin-

jeg vil forlange, at man giver
at jeg får syn for satror det.. o..

mig beviser
gehr føt jeg
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Vist er

ungdommen

men

letsirrdig

var vi ikke også det?
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Kun stige tænd er is ættes I
HOVEDGADEN 35 . 2970 HøRSHOLM
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Flemming Berendt.
Den store sociale fotograf Brassai døde i sit hjem 84 år gammel,
sommeren 1984 skulle blive hans sidste.
Brassai blev fødL i UnEarn år 19oo. Efter endt skolegang viste han
kunstneriske evner og havde studieophold både i Berlin og Budapest

omkring sLutningen af den første verdenskrig.
I begyndelsen af 192o erne kommer han tii Frankrig, der bliver
hans andet fædreLand. Han sLår sig ned i Paris hvor han møder Andr6 Kertåsz som også er fra Ungarn. De to landsmænd udvikler sig
sammen kunstnerisk og i begyndelsen af 193o erne begynder han og
Brassai at fotograferer det Parisiske natteLiv.
Fra Montparnasse til Montmartre skildrer han ved hjæ1p af sit
kamera de udstødtes samfund og tilholdssteder.
Underverdenen, bordell erne, caf 6rne de f attiges usl-e sociale kår under Paris' broer bliver indfanget af hans varme og fortællende blik.
I rnange af hans bilLeder ser vi illustrationer
til den amerikanske forfatter Henry Millers verden. Erotisk stærkt, menneskeligt
hårdt
men livsbekræftende i sit indhol-d. Man lades ikke uberørL
af hans bill-eder.

lil:::::,:,tr:l

F1ådens mand'skab

pa

landlov,
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"Livet" har sat sit sPorl
Brassai boede i perioder hos maLerne Picasso, Braque og Matisse.
Disse tre så berømte mal-ere satte sit umiskendelige præg på hans
estetiske billedopfattelse.
Mange af hans udendørs billeder bærer
præg af en malers kompositoriske billedopbyqning.
Foruden Andr6 Kert6sz var Henri Cartier-Bresson en af Brassais
beundrere. Bresson var i besiddeLse af den sarflme menneskevarme må-.
de at skildre og afsløre det svage menneske i et upåagtet øjeb1ik.
Det intinre livs udfordringer var endnu på den tid rnuligt at gengive via fotokunsten. De føIgende generationer bliver anonyme, fns
Løj, ens væremåde og en styring af sit liv bestemt af de kommercielle interesser.

58

Disse billedreportager som her blev skabt i 193o erne og larrgt,
op i 4o erne er blevet et enestående vidnesbyrd på en nu forsvundet. tidsepoke, som trods sin fattigdom og fornedrelse var kulturbærencie for den nye generation der 1o år senere blev kastet ud i
den verdensomspændende krig.
.
Fotogr'af en, f ilosof f en, digteren og ikke rnindst mennesket. Brassai Levede i sine sicjste år et beskedent og tilbagetrukket liv
og fik lov ti1 at l-eve det 1ænge. Han har efterladt et tidsdokument, hvis bredde vi endnu har tilgode aL opleve.
Forhåbentlig vil man i frans hjemland finde det opportuntat vise
hans bilLeder f rem påny. Det- g1æder vi os tiL.
En epoke 'af Frankrigs billedmæssige fotohistorie har fundet. sin
endelige af slutning.
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AF PER ASK NIELSEN.

O IN

O

STUDIEBESØG TIL''INTER-KAI'IERA'"
PRAG 1984.
AF FLEMMING BERENDT.

ATELJEIVIUSEET I KOPPARBERG.
O
- ET SVENSK MUSEUM.
KøPRE.
o- FOTOGRAF
ni rnucr PouLsLN.

IIAMLE OBJEKTIVER.

'idnsrr

RAPPoRT.

BILLEDE
t^ UNIKT
roToHIstoRISK
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Bestyrelsen er ved at udarbejde en ny adresseliste ovet Selskabets
medlemmer. Denne gang udvidet med angivelse af samlerområder eller
særlige interesser, idet dette kun oplyses, hvis medlemmet selv ønsker det. Ideen lader tiI at være s1ået an, idet 6o eller 1/3 af Selskabets medlemmer har meldt tilbage på nuværende tidspunkt.
Af forskeLlige grunde kommer adresselisten ikke ud før sammen med
"0bjektiv" - april 1985. Muligheden for at få særlige op.lysninger med
atm.
eksisterer indtil udgangen af januar 1985.
God jul
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nil[ulAll il'$ foto$ort'lce
ABEL CATHRINES GADE 25
TLF. (O1) 24 6270

1654 KøBENHAVN V

PHOTOGRAFIGA
Skindergade 41

' Tlf. 01 - 1262 52

