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Nyt fra bestYrelsen
Lørdag den 11. maj afhol,der Dansk Fotohistorisk Selskab generalforsanrling og l-andsmøde j medborgerhr-rset på Østerbro.

bekendt skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlinge n, anmeldes een måneC før, og bestyrelsen vil gerne i a1
freCsommel-ighed
anmelde ihverttilfæ1de eet. Som det fremgår af
vedtægterne blev D.F.S. stiftet den 2. december I975 og fylder
med andre ord 1o år med udgangen af 1985.
Som

At det skal f e.j res er klart
men hvor og hvordan? Nogle f orslag
er allerede Cukket op (prøv at sætte fest- foran forskellige ord)
men vi vil gerne have flere. Hvem har tid og lyst til at være med?
Tilstede ved den stiftende general-forsanrling var 7 personer og i
dag er vi over 2oo. 0m meClemstaLlet bliver stående Cer, ef l-er Cer
f ortsaL kommer f lere ti1, bliver spændende og se r nren mon ikke vi
er ved at nå et mætningspunkt? Mærkeligt er det, at der tilsyneladende ikke firrdes t.ilsvarende forenirrger i de andre skandirraviske lande vi kan ihvertfald ikke finde dem. Den eneste forening
vi rigtigt har kontakt med er Club Daguerre i Vesttyskland (som
D.F.S. er medlem af) og må1t i forhold ti1 befolkningen, er langt
mindre end D.F.S. Club Daguerre har 67a medlemmer af 6o mi11. Vestt,yskere. Men nok om det.

a1le nye medlemmer, og lad os sanrmen Iave en festlig
dag, 1ørdag den Jo. november 1985.
Lidt om landsmødet: TiIfældet vj.l, at Cafe teatret i maj måned opfører et stykke, TTAMAGERT0RV 4rr, som handler om forfatterinden Agnes Henningsen, der i en periode omkring 1885 arbej dede for f otografen Mary Steen. Handlingen. er 'henlagt til et foto-atlie, og det
er første gang at et sådant bruges Bom ramme for en dansk teaterforestiIling. Stykket er skrevet af Lotte Tarp og er en bearbe jdning
af Agnes Henningsens erindringer.
Velkommen

til

Den l-1. maj har vi tænkt os f ørst at af holde .auktion generalf orsam1ing. Så middag sammen, for dernæst at gå i teatret, som sluttetig
vil servere natmad for os.
atm.
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AMAGER,TORV 4

OPICA I9I7

tt stykke dansk dramatik skrevet af Lotte Tarp med Jytte Borberg som konsul-ent.
For første gang i nyere tici skrives der dansk fotohistorie med
denne opfØre1se.

Lotte Tarp har f øIL sig inspireret af Agnes Henningsens erindringer. Denne vidunderlige kvinde gjorde på sin Lid alt det' som
den gode borgelige moral frygtede mest af alt. Hun engagerede sig
i kvinciens kamp for frigørel-se og værdige l-evevilkår.
Agnes Henningsen skrev bøger og holdt brandtaler i radikale kredfri
sor men cjet værste var, at hun ville gøre kvindens stilling
i forhold til manden, ikke mindst på det seksueLl-e område.
Et sted skriver hun:
"Jeg arbejder for den størst mulige frihed i elskov,
som ciesværre er mit eneste faqtt.

4

I de tre ro1ler ser vi Susanne 0ldenburg (Agnes Henningsen)
Ursula l-lolbæk ( Else ) Lotte Tarp (Mary Steen ) .
4" er adressen hvor stykket udspilles. tt f otograf isk
atelier og miljø. Agnes Henninsens møde med og arbejd" for fotograf en Mary steen, som var en særdel-es dygtig f otograf .
Mary Steen biev Kg1. Hoffotograf og det samtidig med, at hun var
aktiv kvindesagskvinde, hun var den første kvinde, der blev indvalgt i den stiftende forsamiing ti1 'rDet racjikale Venstref'.
Hun var Iesbisk, og sammen med Agnes Henningsen gjorde de oprør
imod den traditionelle
kvinderol-le. 5om Agnes Henningsen kæmpede
for kvinciens erotiske frigøre1se, så drejede Mary Steens kamp sig
om retten ti1 erhvervsarbejde og uddannei-se-- disse to kvinciers
kamp skal vi opleve i dette fotografiske miljø.
'f

AMAGERT0RV

velkommen til

en teater og fotohistorisk

aften

Foto: John R.
I

Johnsen.
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Agnes Henningsen og Kvindesagen

Litter aturen og l{vi n defr igørel se

Mo**,
Mary Steen.

Prinsessen

af

Vr/a1es.

1/4-1939
Steen , Mary Dorthea Frederikke.2B/Io-1856
(ab.
Hoffotograf
te/q-fAeA)
Kongelig dansk Hoffotograf
for H. M. Ur. Victoria og H. K . H. PrinSeSSen af lnlales.
(Bjørn 0chsner. Fotografer i Danmark)

"Cafe Teatret.s" scene er opbygget som et fotografisk atelier
fra tiden omkring I895.
er udlånt f ra Danmarks Fotomuseum
De fotografiske rekvisitter
i Herning. S. Løvstad. Atelier-kameraet er udlånt af Arne Reimann.
Regi og opbygn-i-ng ved Flemming Berendt. Teknisk vejledning af
baggrundstæppe Rigmor MyciLskov.
RePro: John PhiliPP'

6

Møderefe rat
December mødet:

Arets julemøde havde samlet omkring 5o medlemmer der i nogle timer
hyggede sig omkring det opstillede rrlsenkram" - ialt 86 numre.
Auktionaritrs Flemming Anholm brugte hammeren flittiqt
i velkendt stil
Det meste bLev afsat til priser der viat må betragtes som rimelige.
Flemming Anholm havde, traditionen tro, skrevet - ja, 1æs selv:
Snart er dette Aar nu gaaet,
meget har vort Selskab naaet,
kan man sige stolt,
og blandt mange store Glæder
nævner Jeg med særlig Hæder,
dengang der blev holdt
Aarskomsammen hist i t-lerning.
Løvstads anerkendte Gerninq
skulde ha'sin Løn.

Hans Museum skulde indvies,
hans Forventninger sku'indfries,
Svaret paa hans Bøn.
Derfor havde vor Forening,
helt naturligt da, den f'lening,
vi sku'møde frem
med en usædvanlig Gave,
men hvad sku'man egnt'Iig lave?
Den var ikke nem.
Berendt hade
Men tilfæIdigt
Ærind i en Sidegade,

og der gik han rred
i tjr. Snedker Madsens Kæ1der,
og der verr', siom l-rah fortæller.
og sonr vi rru ved,
lige netop hvad han søgte,
havde søgt med Lys og Lygte:
paa Hr. Snedker Macjsens Guller
Brædder f yldt med 0rmefruller,
saa rltan kan forstaa,
at han glad siq slo for Panden
nrenshan raabte "Ja for Fanden,
nu skal det nok gaar
Kos teskabet s Rena i ssance:
Nu skal det skam ha'sin Charrcc
for al genopstaa
som ert Mjnde om Dar;iire,
jir,ja, seradan skal cJc't \ra'r'rl"

ffi

tsest.yrelsen samledes r vor straks gelassen
og Loved'at finansiere Kassen,
ti1 14adsen.
saa Bererrdt iled'tilbage
Snedker Madsen, kære Mester,
gaa i Gang med disse Rester,
for jeg ved, at De kan 6ave,
derfor vil jeg gerne have
om De venligst vilde Jave
mig Bh r saadan cirka, kasse,
knap en Alen viI vist passe,
men bemærk dog, kære Madsen,
der skal være Hul i Kassen,
og omtrent i Hullets Midte
der skal 0b.lektivet sitte,
der skaJ altsaa være PIads
til et stort Forstørr'IsesgLas.
Spar nu ej paa 5øm 0g Skruer
og hvad man iøvrigt bruger,
Lim skal der vel ogsaa til,
gclr det bare som De vil,
- og gi'det. en Gang Lak.
Prisen rager mig et Hak.
Skiltet laver jeg nok sel'
f otoqraf isk, l''led lidt
Held
ser det sikkert ud præcis
som det ægLe fra Peris.
Madsen tømrede ihærdigt,
og ti I I iden var det færdigt ,
smukt blev Værket emballeret
og til Herning transporteret,
og som vi alle ved
ved en. smuk Højtid'lighed
overrakt Museets Gruncier,
som blev glad for dette Under,
- tænk, en splinLerny Dagære !
bedre ku'det ikke være.
Løvstad, næsten rørt til Taarert
som et Unikum det kaarer
og gi'r Kassen Hædersplads
bag en Mont.res Panserglas.
ilq der tror jeg nok den staar
i cle næste loo Aar.
MORAL E

:

Srre'dkcr Madscn fik fidusen,
der cl Penge man!le Tusirrd
j at lave dert ant jkke,
hvi s man hørt'r t i I de kvi kker.
[iaa maaske r'ru [ladserr f ik

llorl paa r)ri Arrtik-tarbrjk.

Herefter blev der serveret jule-gLø9, kaffe og julebag lys på bordet
og J-angsomt bredte stemningen sig. Der blev snakket livligt
om den
kære "hobby" og pludselig var klokken blevet 23.oa det var b1evet tid til at sige god jul og godt nytår til hinanden!
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Januar mødet:

Første bibliotekar ved Det Kgt. Bibliotek Ib Rønne Kejllio og dennes
høj re hånd Henrik Dupont var aftenens .gæster.
Kej Ibo indledte med at fortæll.e om Bibliotekets Kort- og Billedsam.ling. Han beskrev samlingens opbygn j.ng, registrering og den udacivendte p u b I i k u s - s e r v i c e . Der access ioneres over 5o. ooo enheder pr
år, en mængde der med det nuværende a k t i v i t e t s n i v e a u er en stor belastning for en personalestab der er reduceret med 7 personer i 1øbet af nogle få år. Som tidligere beskrevet i "0bjektiv" er der næsten færdige planer for en udflytning af billedsamlingen til nogle
bygninger der rømmes af militæret på Kronborg ved Helsingør.
Dansk Fotohistorisk Selskabs medlemmer ser med g 1æcle at disse planer bliver realiseret indenfor nogle år. Forhåbentlig kan vi vær e
behjælpelig med nogle aktiviterer når tidens fylde kommer.
E fter Kej Ibo's inciledning eå de omkring f5 fremmødte medLemmer en
serie dia-bi.Lleder illustrende forskellige fotografiske teknikker
fra Daquerreotypiet frem gennem de næste 5o års fotogra fiske billeder . Supplerencje den fine dia-serie fik vi forevist o r i g i n a I b i 1 1 e d e r
af f .eks. Fox Talbot, lYargaret Cameron, Peter Elfelt m.m. - sandelig
en spændende aften i selskab med rrprofessionelle håndværkere".
m

Februar mødet:

Det var med ator glæde og forventning en talrig skare mødte op for
at møde den kendte fotograf RIGM0R I,4YDTSK0V - og vi blev sandelig
heller ikke skuffede.
' Fru Mydtskov, der er af fotografelægt, og som tidligere sammen med
sin mand, nu alene med sin unge aøn bl.a. foretsår teaterfotograferingen på Det kongelige Teater, viste sig - helt uden grund (efter
min mening) - at vere et nærmest selvudslettende og beskedent menneske, der bestandig kom med undskyldninger overfor rrdenne kompetente forsamling af mændrr. De dias ! 6x6, som fru Mydtskov havde udvalgt
tii aftenens emne var a 11e meget smukke og interessante, men fru Mydt
skov var meget kritisk over for sine egne arbejder - det overraBkede
os a1Le, at fru Mydtskov fortalte at det var første gang, at hun så
sine egne billeder på et 1ærred - til deglig igennem mange år havde
hun udelukkende set sine (meget smukke) billeder som papirbilleder

og/eLLet som plakater.

Rigmor Mydtskov fremviser originale
meget interesserede medl-emmer.

fotografier for

Et af de fine "Royale-'billeder" beundres på skærmen.

de

1()

Fru Mydtskov begyndte med at præsentere sin unge aøn,. der nu er begyndt at gå i foræIdrenes fodspor for at uddanne eig til fotogra f ,
derpå sagde fru 14ydtskov, at hun var meget nervøa ved at stå overfor en så stor forsamling af rrherrerrr, langt hellere ønskede hun at
rrskjule" sig bag et kamera, der kunne give hende en professionel distance tiI forsamlingen. På 1ærredet vistes nu først enkelte s/hv.
fotos fra fru Mydtskovs barndom og ungdom som f o t o g r a f a s s i s t e n t hos
faderen. Så kom en række yderst interessante billeder af den kongelige familie, især husker jeg nogle fra I'Kuppelsalenrr med et "skakbræt'r af et gulv og med dronningen i centrum i en "umuligrr ekotskternet kjole - desuden vistes et billede, der gjorde det klart for
os under hvj.lke tekniske og rummæssige vanskelige forhold det morsomme og levende billede af dronningen og hendes mand og drenge var
blevet ti1. Det var en stor glede at se en række smukke portrætter
af kendte skuespillere - både af ældre dato og næaten nye i farver.
Fru Mydtskov arbejder meget med Hasselblad og to eller tre f la.sh med
paraply - desuden er en trappeetige o9Bå et vigtigt hjælpemiddel.
Fra atelieet husker jeg især et ekægt bilLede af tre nok så bekendt
herrer, Erik Nørgaard, Herman Stilling og Jørgen Nørgaard - alle tre
kom op til fru Mydtskov lige før ju1, hvor fruen var udmattet af utal
lige juleoptagelser, nu kom de og insisterede på at få en speciel
strand-baggrund fundet frem, og så måtte fru Mydtskov igang, trods
overtræthed, men de tre var blevet foreviget med hver sit hvidvinsglas og hver sin - selv-tildelte - d a n n e b r o g a o r d e n , siddende f oran
en herlig I'strandrr.
Fru Mycitskov havde en god hjælper i sønnen, der ekiftede ce manqe
5x6 dias, hvergang ordren venligt lød.

Efter par.rsen var der lejlighed til at se en lang række teateroptagelser fra trjagners rrParsifalrr - hovedsaglig taget med Nikon under
meget vanskelige forhold, d. v. s. under selve foreetillingen og uDE N
biitz. Især fa r v e o p t a g e I s e r n e stod meget levende - og sa vi samtidig
fik Iov at høre noget af den filhørende musik, så var oplevelsen en
ron nydeLse. .
Det var en glad og begej stret præsident, der efter sidste deI kunne overrække den obligate flaske som tak for en strå1ende aften.
Under kaffen var der J.ejlighed til at ae atore opklebede papirbil_
leder , b1.a. flere af de billeder, vi netop havde set som dias - oesuden nogle snukke plakater, der dog efter fru Mydstkovs mening havde
tabt en del kraft i forhold til de fotografiske originaler - dejliqt
var det nu alligevel alt sammen.
Ole Schelde.
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Farmors KØbenhavn
John Philipp og Fl. Berendt.

Holmens kirke blev opførL under Christian den 4. regeringstid.
Kirken blev irrdviet den 5. september I619 og som der står

skrevet:
"Ti1 brug f or a1le dem som bet, j ene Hans Ma jestæLs, Flaade,
Tøjhus, Bryggers, Bagers, Bødkerhus, 5medejern og Stal-dene".
Den kvadratiske bygning i baggrunden er den første Studenter-

forening.
Billedet er optaget ca.1874.

Budtz Mijller og Co. Kg1.
Svensk og Norsk Hoffotograf.
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Børsen, en af de smukkeste bygninger i norden blev opført i årene
1619-4o - J.igeledes under Christian den 4.
Formå1el med bygningen var at have et udsalgssted for varer der ad
søvej en kom til København.
Det meget specielle dragespir blev opsat i årene L624-26 en sindrig
konstruktion der blev udført af tømmermester Vidt Kragen. Flere gange
blev børsen ombygget og i 1858 indviet påny som Københavns børB.

Billedet er optaget i slutningen af 1875, den op fyldte børsgrav
er blevet tiI Slotsholmsgade der munder ud i Knippelsbro.
Fotografen er steget høj t til vej rs og har måttet eksponere sit apparat mindst et par sekunder i fuld sollys. Bemærk de store sejlskiBudtz Miiller billede.
be til venstre i billedet.
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lukkeren

Spalte
Søges:

Nytårsgave til Danmarks
Fotomuseum

TELE ANT0N fz5r6, 27o mm Compur I
eller lignende.
Cote Cucul-iza. Østergacie 35.

Et længe næret ønske går i opfyldelse. Danmarks Fotomuseum i Herning får eget reprokamera.
Den 10. januar (ved middagstid)
modtog Fotomuseet i Herning et reprokamera. Kameraet har længe
stået på museets ønskeseddel, og
nu opfylder Agfa-Gevaert dette
ønske i form af en nytårsgave til det
aktive museum i Herning.

956o Haclsund.

G0ERTZ DRAG0R

Linse.

Dobb.

Arrastigmat, llr. lukker.
Ole Knudsen. oZ 36 99 7o

Reprokameraet vil blive brugt flittigt. Det "Ut'lg€" museum, som åbne-

Photography annual L983.
JURA-kyndig efterlyses til specialopgave.
BILLtDtR uanset kvalitet og mo-

de sine døre i august sidste ar, har
hårdt brug for det til fremstillingen af

pjecer og informationsmateriale til
museets mange besøgende.
Det bliver ikke let at finde plads til
det store kamera, som fylder
væsentligt mere end de fleste af den
type kameraer, man ser flest af På
museet. Fotoet giver et indtrYk af
størrelsesforholdet.

tiv efterlyses fra D. F. S. første
f orenirrgsår.
F. Berencit. o2 L9 22 99.
Byttes:

instanratic
tilstand A.

/ptstolgreb'
AGFA Movexoom Jooo tilstand B/C.
K0NICA super 8-3TL n/taske/fiernud1øser, tilstand B/C.
EUMIG 52, titstand C/D
Cinemax BE Autozoom n/tas;ke, tilstand
NIK0N-bæ19 søges.
C. Lassen . o3 97 47 18.
K0DAK

MI4 /tas1.:e

,

A.

EFTERLYSNING:

Unike bitleder af luftballoner der der har været
brugt ti1 luftfotografering.
Nærbillede af Julius Nettbronnerss fotoapparat til duer.
Beskrivelser af dansk ltrftfotografering føt 1925.
F. Berendt. oZ 19 22 99.

DANMARKS F0T0MUSEUM har fået
en pengegave fra "CARLSBERGS

MINDELEGAT

Jacobsen

'

for brygger J, P.
ØL-er godt.

VELKOMMTN

FOTOHISTORISK LÆSNING.

Feilberg i Bruxell-es
har gjort opmærksom på to
væsentlige fotohistorisske bøger:
Susan Sontag: 0n photography, 1977 (Penguin 1979)
ISBN o t4 oo5397 2.
Ges6le Freund: Photographie
und Gesellschaft. Rovohlt
1979 ( oversat fra fransk,
org. I974) ISBN 3 499 172658,
Tom

TIL

NYE MEDLIMMER.

Andrev Daneman
Sct. Bendt6 Alle 47
263o Tåstrup.
Carsten Hansen

Mimosa

Rådhustræde 2
89oo Randers.

Ryesgade II7
?Ioo København Ø.

Jørgen Jensen

Torvet 5
Eooo Arhus C.
Steen Mortensen

Jens

Sommer

Frbg. Bredegade 1.E

Ellegårdsvej

2ooo København F.

2B2o Gentofte.

Hans J. Klein
Søndergade 11
643o Nordborg.

Holger Sørensen
Juniorsgade 2I

59

499o Sakskøbing.
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Loppemarkedl
1l: ApRIL 1985 AFH0LDES DER 5T0RT L0PPEMARKED
MØDES MAN PA RANDBØLDAL KRO.
JYLLAND. @

LØRpAG pEN

MIDDAG KAN BESTILLES. YDERLIGERE OPLYSNINGI.R FAR MAN

VED

12 43. Ved Skellet 3a.
64oo Sønderborg. SENEST DtN I 4gRIL. VELK0MMEN. J.K.

RINGE

f
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r
g
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JAN KL-INKSGAARD. o4 r-D

AT
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STI-JDTE..66.
Lauge Poulsen

Utallige gråstenere er i årenes Iøb blevet smukt foreviget af
den B1-årige Gråsten-fotograf Hermann Ingwersen og dennes fine,
gamle nøddetræskamera fra omkrirrg århundredskiftet. Fotograf Ing\uersen anvencite dette kamera på sit atelier indtil for knap ti år
siden, hvorefter han har overdraget det Lil sin lokale kollBgår
fotograf Alfred Køpke, Studie 66, Gråsten.
Fotograf Køpke har indtemnret det prægtige'og velfortjente fotografiske værktøj i sin samling af, gamle at.lierkameraer på sin nyerhvervede, f,yggelige gamle ejenclom på Mommarksvej i Vollerup ved
5ønderborg.
I en af ejendomntens 1ærrger har fotograf Køpke

forduden kamerasamt rammesamlingen indrettet et stort atetier, billedgalleri
værksted. Det moderne atelier ved privatboligen skal fremover anvendes til speciaiopgaver, cler ikke så gcdt- kan 1øses i atelieret
ved f orretnirrgen i Gr'åsten. Det dre j er sig f . eks . om større reklaefter lukket,id.
meopgaver og eventuelt familiefotograferinger
'rDet er ofte lettest. at samLe en hel familie til fotoqraferi.ng efter f yraf tenr', siger f otcgraf Køpke.
Fotograf Ingversens gamle kamera står imidlert.id ikke og saml-er
størr hos hans unge kollega i Vollerup. Det bliver ofte kørt i st,illing mellem det mocjerne f lash-an1ægs lamper og brugt. For selvom
det i sammenligning med rnoderne kamereer er primitivt i sin konstruktion, så overgås det ikke i skarphed af de avancerede efterkommere.

Søndag den 28. oktober (1984) var den gamle nøddetræskasse

med

det store VoiqLlånder-optik genstand for særlig opmærksomhed.
Klenodiet blev studeret indgående af en snes medLemmer af Dansk
Fotohistorisk Selskab fortrinsvis fra Sønderj ylland r men også
fra arrdre egne af jy1larrd. It par sLykker var kommet Ce Joo-4oo
kilometer fra Hjørrirrg i VendsysseL.
De 2o jyske fotol-ristorikeres besøg hos Alfred Køpke der også
er medlem af Dansk Fotofristorisk Selskab gjaldt dog ikke kun
det ganrle Gråsten-kamera. Sammenkomstens primære formål var at
sæ1ge, købe eller bytte f ortrinsvis gamnrelt men også nuticiigt ka-
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Klin Klinksgaard og Alfred Køpke ved siden af det fine nøddestræskamera
fra århundredskiftet flankeret af de øvr1-ge medlemmer af Selskabet.

Jan

meraudstyr medfemmerne indbyrdes. 0g det var mange spændende ting
og sager, der blev pakket ud af kufferter og papkasser og J.agt
frem på boDdene. 0g så blev der samtidig udvekslet viden om, hvor
der er mulighed for at finde dette elIer hirrt til hinandens sam-

Iinger.
rrDansk

Fotohistorisk Selskab" kan lyde meget videnskabeligt og
højtideligt. Mange med.Iemmer arbej der yderst seriøst og målrettet
både med at sætte sig ind i fotografiens historie oq med opbygningen af deres samlinger. Men der er en særdeles afslappet r kanlmeratlig ånd, der hersker indenfor sammenslutningen med det lidt højtidelige navn. 0q sociaL status og pengepungens tykkelse har ingen
som he lst betydning i det foretagende. AlIe kan deltage med liqe
stort udbytte. Glæden ved at opbygge en samlinq af gamle 'rhusholdrr er ilge så stor som ved at samLe fornemme mahogn i n g s - k a nre r e e r
ni-kameraer.
Gennem et medlemskab af Dansk Fotohistorisk Selskab opnår man kontakL med mange rnennesker, der har en solid viden om f otohistorie '
herunder historiske kameraer - og mange af dem er samtidig meget
dygtige a m a t ø r f o t o g r a f e r , der gerne øser af deres erfarinqer.
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Fotohisto risk fund I
Flemming Berendt.

Egon Larsen med fundet

I

"Marthinus Petersen" var i sin hjemby en ener, der
vel- var agtet, men måske ikke altid forstået og værdsat.
Godtr at tiden har gjort disse ord tiI skamnle. 0bjektiv
Nr. 26. Side 16,
Disse ord, der afsiuttede min omtale af M.P. for et år siden
har vist sig ikke at være overdrevne.
To væsentlige fejl i hans biografi er blevet korrigeret.
M.P. fornavn staves uden frhrf Martinus Petersen. Dernæst har
det vist sig, at han ikke er fødL i Karby på Mors, men i den
lille by Fårtol=t ved Thisted...
Det er ikke så tit, at der kan skrives ciansk fotohistorie,
så
begejstringen var stor, da der takket være Egon Larsen fra Egnsmuseet i Hacisund blev fundet endnu et af M.P.6 hjemmebyqgede "HABAR0T"-kanreraer. Det har også været muligt f,or museet at fremskaffe et beløb på Kr. 4.ooor- fra en lokal bank til at erhverve
apparatet f or "
Martinus Petersen har kontrueret kameraet efter samme princip
som de allerede kendte og beskrevne "HABAR0T"-kamera i 0bjektiv
Nr. 19. Side 9.
Fclto: Marianne Andersen.
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Navn: 1-IABAR0T-UNIVERSAL. M. Petersen. Hadsund. 1947'
1or5cm. Carl Zeiss. Jena' Nr' 25387 82 .
0bjektiv: Tessar Iz3r5
Lukker: compur Rapio. Zeiss Ikon. B-1 sec-I/4ao,
. 7 195a7
Søger: Schneider
Film: 616.
Negativformat: 5ox65mm. 1B optagelser.
Funktion: Enkeltoptagelser el-1er Ir3, eller 5 billeder pr. Sec,
Apparatet er bygget i 1946-47.0bjektivet samt enkelte ancire de1e er taget fra b1.a. et Super Ikonta. Som det vil fremgå af bi 1lederne er kameraet af typen f'Lo-øiet-speilref1eks".
har
En interessant ting ved konstruktionen er at parallakse-feil
han udlignet på en meget el-egant måde. Når man dreier af standsindstillingen "indadtr for næroptagelse, begynder kameraet at "skel-e"
er
og dette bevirker', ai- der ved samtlige afstandsindstillinger
overensstemmelse mellem søgerbilledet og billedet på filmen.
Err konstruktion vi dog allerede kender fra det to-øjede speilref leks-kamera "SUPERBTT f ra 1933.
Kameraets egent,lige grundide, at kunne tage en serie bilLeder
hurtiqt efter hinanden er i dette kanrera yderligere udviklet.
Den indbyggede fjedermotor muligvis taget fra et ur kan irrdstilles således, at det er muligt at, "fryse" en serie billeder.
Noget der betragtes som almindeligt. i dag men sandelig ikke i
1947.
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Foto: F.B.

Kameraets mere ædIe dele er fremstil let på hans fine urmagerdrej ebænk - tandhjul, aksler og andre messingdele barer alle præg
af håndarbej de. De enkelte dele er tilpasset eet bestemt kamera.
Blandt de mange efterladte 9x12 glasplader, som befinder eiq på

Det KgI. Bibliotek, er det
ser nogle af de håndlavede
der mu I i gvis er fremstillet
messingdel ikke passer til

lykkedes at finde en optagelse, der vimessingdele. Fotografiet afelører r. at
endnu et kamera, idet filespor i en
delene i de kameraer, der hidtil ar f un-

det

Forhåbentlig vil der fremkomme yderligere oplysninger omkring disse spørgsmå1, når Egon Larsen fra egnsmuseet får gennemgået de omkring lo.ooo glasplader. Kameraet er udstillet på museet i Hadsund.
,rl
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Herdis Jacobsen
1893-1982
Ib Rønne Kejlbo
Portrætfotograf'en Herdis Charlotte Jacobsen føcJLes den 24. juni
IB93 på Mosugården i det fynske sogn Da1by. Forældrene var gårdejer
Lars Clausen, 1855-194o, og Johanne Rasmusserr, 1855-1927.
Herdis Jacobsen mente at hendes mor, der var en fantasifuld væverske, havde givet hende kunstneriske impul-ser, som senere manifestererede sig i hendes interesse for ''billedmæssig fotografirr, også
kaldet piktorialisme, en fotografisk disciplin, som hun blev en enestående rnester i.
Som ganske ung kom Fierdis Clausen i 1ære hos cien navnkundige fotograf og maler Harald Lønborg, 1B5B-1942, i 0dense. Her arbe;deCe hun
blancjt ander samffieFr mecj t.o andre f otograf elever, nemlig Herluf Lykke, 1895-198o, som senere fik en blomstrencie fotovirksomhed i 0denser og Anders Peter Herman Jacobsen 1o. marts IB93- 13. juli 198o.
Sicistnævnte bl-ev hun gift med den 27. juli 19I6 i valgmeniEhedskirken i Dalby på Hincjsholm. Efter deres uddannelse hos Harald Lønborg'
der varede f ra 19o9--Ig13, tog Herdis Clatrsen og Hermen iacobsen samog Herdis
men til Berlin, hvor Herman Jacobsen blev filmfotograf
Clausen ansat som retoucheuse og fotograf ved en stor fotografisk
anstqlt. I 1914 sagde Herdis Clausen og Herman Jcobsen farve] til Ber1in og rej ste tilbage til Danmark. De bosatte sig i København r hvor
Herdis Clausen fik arbej de i det velrenomerede firma Laurberg o9 Gad t
beliggende på Kongens Nytorv. Herdis CLausen arbejdede i mørkekammer og lavede kulbilleder. Herman Jacobsen arbejdede som pressef otograf ved Folkets Avis, senere,blev han ansat ved BT, forøvrigt som
ciets første pressefotograf overhovedet. De J.agde imidlertid København bag sig i rrogle år, idet de den l. maj 1917 åbnede deres eget
aLelier og fotohandel i Strandgården i Kerterninde. Ate I iet Iå på 4.
saL med et stort ateliervindue, som var ideelt for d a g s I y s f o t o g r a f e ring. Herfra flyttede de tiI Torvet 5, hvor der blev indrett.et f otohandel samt et atel ier i stueetagen ud mod Kirkeristen efter portrættørem Aage Remfeldts b e I y s n i n g s s y s t e m . En fotograf som forøvrigt f ik
betydning for Herdis Jacobsens indstilling til p o r t r t t e r i n g e n .
æ
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I Kerteminde fik Herdi s og Herman iacobsen nær kontakt med f ynske
kunstnere, heriblanCt Johanneg Larsen, FriLz Syberg og Anna E. Munch.
i.I j ø e t har utvivlsomt præ9et de to fctografer, og det er
Kuns t ner
f. eks. sfående, at nogle af Herdis Jacobsens b edste b ifleder er af
kunstnere. Det gælder b1.a. billederne af malerne Aksel Jørgensen '
Svend Hammershøj , Frit.z Syberg, og skuespillerne Georg PhiliPP r IlIona lnli.eselmann og BodiI Ipsen. Fotografiet af sidsnævnte fremhævede Herdis Jacobsen iøvriqt gerne som sit bedsle. Det b lev taget i
m

anl-edning af Bodil Ipsens 5o-års fødselsdag den 3o. august 1949.

Atelieret i Kert.erninde havde stor søgnin9, men trods dette flyttede fotografparret med deres to sønner ltliels og Lars til København
for at få nye udfordringer. At parret begyndte deres virke i København kan man blandt arrdet læse i Kristeligt Daqblad den J' september I9l8:
rrDe to kendte K e r t e i n d e k u n s t n e r e Herdis og Herman iacobsen r som dyrker kunstfotografi og billedmæssig Fotografi som Speciale r har rykket TeltpæIene op og s1ået sig ned i København på hj ørnet af Bredqade oo Sct. Annæ PIads".
m

Bodil lbsen.

(

1BB9-1954)
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placis 2 åbnede den l. august l9l8 i en stor
^+-r'i---+ ^3 c^+ Annæ
9-værelses..le j lighed. Herdis Jacobsen specialiserede sig i portrætoptagelser og Herman Jacobsen i studi eoptage lser af ma.leri og skutptur. Herman Jacobsen blev i 1930 knyttet som fotograf til Glyptoteket
senere tiL Ny a r I s b e r g f o n cie t , Statens Museum for Kr.tnst og Statens
kunsLhistoriske F o t o g r a f i s a I i n g . Sanrarbejdet med Statens Museum for
Kunst tog sin begyndelse omkring L943, da museets russisk fødte fotograf Ratnorusky måtte fIygte .til Sverige. Efter. krigen vendte Ratnousky tilbage til Danmark og de to fotografer samarbejdede indtil
Ratnorusky trak sig tilbage i begyndelsen af I95o'erne.
Herman .lacobsen var som nævnt specialist i fotogra fering af museumsgenstande og arbej dede størstedelen af sin tid hermed, men af og Lil
fik han dog t.id til at beskæftige sig med andre opgaver. Han tog for
eksempel under besættelsen det berømte biltede af Christian den Tiende ridende ud af porten på Amalienborg, og ganske vist var det Herdis Jacobsen, der tog sig af u d s t i I I i n g s b i 1 I e d e r n e , men Herman Jacobsen opnåede også at få fotografier anteget på udenlandske udstillinger, blandt andet det stemningsfulde billede rrSommetrr også kaldet
"Dreng der drikkerrr.
AlLerede irrden Herdis og Herman Jacobsen flyttede t.i1 København i
l9l8 var parret blevet internationalt berømt. Deres to første portræLter, der blev optaget på en internaLional udstilling, var et af
rrDansk
e r t e i n d e a f e r e n Kurt Tengberg Hansen og et portræt kaldet
Danre", de blev begge antaget på "Xe Internationaal Kerstsalonrr arrangeret af rrFotografische Kring rrIRISrrrr Antwerpen I9t6 og beJ.ønnet
med broncemedal j e. 0gså Herdis Jacobsen måske berømtest.e fotogra fi,
portrættet rrBodilrr, maleren Thorvald Hagedorn-01sens og Dagny Hagendorn-01sens 5-årige datter, blev skabt i Kerteminde.
Mell"em mangfoldige medalj er opnåede dette fotografi at blive beIønnet med den eftertragtede Daguerremedalje tildelt i Budapest I9t9.
Billedet blev indlemmet i I'The Permanent Collection of Photographyl
irrThe Royal Photographic Society of Great Britainrr London oq i I'The
Permanent Collection" i USAs I'National Museum'r i Washington.
Portrættet cirkulerede verden rundt blandt andet på v a n d r e u d s t i I 1 i n g
i USA: taJ.rige diplomer og medaljer høstede Herdis Jacobsen for dette oortræt
Det omtafes oq er gengivet i mangfoldige aviser og tidsskrifter.
I rtAmer i ca n Photography r' , oktober 1938, treskrives det såIedes:
rrBodil, by Herdis oq Herm. Jacobsen, Kerteminde, Denmark. A beautiful
C

m

K
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jer: "det, centrale i billedet bøt være det, man finder mest værdif uldt hos modellen, og som man derf or' gerne vil f ast,holde. Det kan
være en følelsesfuld mund, udtrykket i øjnene eller træk, der vidner om en stærk karaktertt.
Herdis Jacobsen foretog por'trætoptagefser i atelieret på hiørnet
af Bredgade og Sct. Annæ Plads irrdtil omkring 197o, da hendes syrr
svigtede. Herefter overtog sØnnen, fotograf Niels Jacobsen, som var
med i f orretnirrgen f ra 1948: Portrætoptagelserne.
Herman Jacobsen, der døde den 13. juli l9Bo, havde været akti.v med
studieoptagelser af maleri og skulptur bi1 han blev B5 år i I978.
Efter Herdis Jacobsens døcl den 3o. maj IgBZt Øfrskede Niels Jacobsen
ikke at føre det berømte atelier videre.
En æra i dansk fotohistorie

var afsluttet.

Ole Søndergaard. (1876-1958)
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Eri-k Fersling.
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fotohistoriens store
puslespil.

At samle er som at lægge puslespil. Efterhånden som man opdager,
at brikkerne passer sammen bliver det. spændende - og dukker der en
brik op, som får noget tiI at hænge sammen - ja, det er bare dejIigt.
Det oplevede jeg for noqle år siden. Jeg havde erhvervet en 1i1Ie samling stereoskopb i I Ieder af fynske herreggårde f otograf eret
af Høeg og Brøns omkring lB7o. På en ferietur til Fyn kørte jeg
rundt tiI disse herregårde og tog billeder med de samme motiver
for at. få en I111e I'Før oq Nu" -samling.
Jeg har en del s t e r e o s k o p b i I 1e d e r fra " S t e r e o s k o p - F a b r i k P. FangeI, MiddeIfart". Peter Lr.rrentz Fangel har nedskrevet sine livserindringer, som Iigger på Middel fart Folkebibliotek. Jeg benyttede lejligheden til at studere hans afsniL cm s t e r e o s ': o p b i I I e d e r og blev
meget betaget af denne stoute og særprægede f 1'nbo, der vel som 1ngen anden har g e n n e f o t o g r a f e r e t Danmark med sit selvbyggede to-ø jede kamera. Det blev tit mere end Tooo plader med s t e r e o b i I -l e d e r .
I begyndelsen af afsnittet om starten på Fangels fotografiske 1øbebane omtaLer han de t.idligere nævnte fotografer Høeg og Brøns.
m
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"Førend jeg 9år videre vil jeg anstille nogle betragtninger
over hvorlecies en Tilfældighed kan have Indflydelse paa et
Menneskes 5kæbne senere i Livet.
Som nævnt S.64 1æste jeg i Bund at der gik et ekstratog
til Paris, at jeg der købte et Stereoskop og l2 billeder
hvortil kom enkelte fra de 5teder jeg senere besøgte og da
jeg saa var kommen hj em og med min Fader besøgte Familien
i Skamby havde jeq Stereoskopet med, hvad der interesserede
dem meget og FotoEraf Høeg )S.5 ) spurgte om han måtte tage
Kopi af Biflederne, hvad jeg gerne tillod. De holdt et f otografisk Tidsskrift hvori der var en Afbildnlng af et ame.rikansk Stereoskop, selvfølgelig ova1t, men Chr . Brøns Iavede
et af Maghoni med runde hjørner og fik deref t.er nævnte Stegmanrt
til" at lave nogle, hvad han vist ikke har villet forLsætte t
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thi pludselig sendLe de mig et Stereoskop og 11 par glas, uden
forud at forhØre om jeq vilde lave demr o9 bad mig l-ave de 11
Apparater og angav betalingen til 2 Kr. pr. Stk. SkønL min Savmaskirre derved gavnede mig meget og jeg hængte i nred at l-ave
dem nrincist I2 timer dagliq kuncje jeq ikke tjene mere encj I Kr, 33
Øre daglig: jeg sendte dem med den Besked at hvis de viide have
f lere lavet saa f orlangte j eg 2 Kr . 66 Øre pr . Stk. Uden Gl-as.

foran Sandholt hovedgaard ved Faaborg ca. 187o.
Det vilde de gerne betale de var meget pænere end Stegmannst
svarede de. Imidlertid havde de nok ogsaa af Ticjsskriftet faaet
FSTSGRAFVSGN?

anvisning paa at lave Stereoskopbilleder, thi de 1od lave en lukket Vogn nred et Hul i Buncjen bagtil, som en Fland lige kunde udfylde saa at der ikke kom lys ind under Vognen benyttedes som
Mørkekammer. Dengang var de Lørre Plader endnu ikke opfunden
saa hver Plade skulde først præpareres umicjdelbart før Brugen
og straks fremkal-des: dertil tjente Vognen som de kørLe omkring
med ti1 Herregardene, først paa Fyn senere i Jylland og fotograogsaa større Fotoferede Stereoskopbilleder ogr paa bestilling,
graf iertt.

- Så faldt en af de små puslebrikker på p1ads. Historien som Iå bag
mine herregårdsbi lleder dukkede op - og ikke nok med det, for den
fotografiske vogn, som også omtales ' mener jeg er med på et af mine
biIIeder.
BiIledet, som er vist her, er fra Sandholt og mon ikke den Iidt
umotiveret anbragte vogn er DANMARKS FøRSTE F0T0GRAFV0GN fra ca. 187o
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Rejse -Ateliere t..
f iemming Berendt.

FffiI**-D+:f

Frankriq

lB87.F

Arsagen til

at disse såkaldte " f'otograf -vogne, bLiver konstrueret og taget i anvendelse, skal søges i, at det fotografiske udstyr bliver stadig tungere og mere besvær1igt at håndtere.
Kcll I od i um-p r ocess en

:

I marts nummeret af 'f The Chemist" 1851, of f entlig gØr FrecJerich
Scott Archer sin kollodium-metode. Fremgangsmåden var den, aL
kollodium blev tilsat kaliumj odici, hvorefter den rensede glasplade blev vippet fra side til sicle, således at vædsken lagde sig
som en film over hele pladen. Straks herefter blev glaspladen
gjort lysfø1som, ved at den blev dyppet i en sølvnitratopløsning.
Den var ofte anbragt i et ståencje bad, som var højt og smal-t med
en buet f orkant, så man undgik af skrabe imod. Nu måtte placlen
eksponeres umiddelbartr ffiedens den var fugtig, idet lysføl-somheden
aftog i takt med,at den tørr",d".
Man tog sit billede og fremkaldelsen måtte ligel-edes påbegyndes umicidelbart efter eksponeringen, her anvendes pyrogallol e1ler ferrosul fat . Til sidst biev placjen fikseret med natriumumtiosulf at e1l-er kaliumcyanid.
Metoden var ikke så komplicer'et som daguerreotypien. Metoden Øgede lysfølsomheden bet,ydeligt, såleCes at man f'.eks. ved lancjskabsfctografering korn ned på en eksponeringstid fra mel-lem I-Z minutter til 1o-12 sekunder"
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J.F. Klingers rejselaboratorium fra 1871.
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Landskabsoptagelse.

R.V.HnnMAN.
PORTRAIT

I UXOSCAPE PHOTOCRAPIIER

75. HtOH STREET.

BR oMLEY

KENT.
elrnr cHARGt
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"or*nflo
'' lo,{NY

Engelsk vogn

fra ca.

1868.

Teltvogn ca. lB7o.
Foruden det store t,unge kamera med stativ, måtte man medbringe
de mange glasplader r o9 som en samt.idig f ortælLer:
"A11e mine kemikalier er fyldt på halvliters flasker og anbragt i kurve som er fremstillet til formå1et. En lille

kurv indeholder tilstrækkeligt
for en dags arbejde: frtre 5oom1
flasker lysfø1somt badr eh med fremkalder, eL glasbad, dyppeværkLøj , træskeer, otte 6om1 flasker kollodium, tre tilsvarende flasker isedike, en 2ooml flaske cyanidopløsning,
en dråbeflaske, en 2ooml fllaske med jernsulfat krystaller,
en 5oml flaske med cyanid krystaller, en 1i11e glastagt, en
pladeholder n en børste, 1 stk. skind og to håndklæderf' .
Desuden må'tt,e man ofte nedbringe vand og så havde vi nær glemt det
vigt,igste n 1 vægt med tilh ørende lodder, et udst.yr der meget nemt
kom til at veje omkring 5a*7o kg
var det en flere dags tur, kom
man frurtigt op på det dobbelte el-ler tredobbelt,e.
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Det er på dette tidspunkt,, at der opstår behov for de såtit at begynde med konstruerecje man
kaldte "fotograf-vogne"
"tel-t-vogrre,r paraplytelt, edderkoptelt, Lrekanttelt, garderoo.s.v.
men snart blev der brug for
bekufferttelL, trilletelt
lukkede og transportable vogne, der kunne forspændes et trækdyr.
den kæDisse "mØrkekammervogne" r rullencje fotograf-atelier
re vogn fik mange hjemmelavede gloser på sig, var skrøbelig og
forgængelige køretøjer, som forlængsL er gået til grunde.
Her i Danmark kencle vi dog noglestykker bL.a. J. Saxtorph's
rejse-atelier-vogn og nu måske cgså Høeg og Brøns fra ea. l87o
Den store svenske vogn vi ser på billedet, er jo helt fantastisk.- Man har indtrykket af at det er hele privatboligen irrc1,
f orspændt to okser i luntetrav.
katten, cjer kører Sverige rundt
Jacob Saxtorp-Mikkelsen.

rezB-1e51)
Søn af apotekeren i Mariager.
Fotogra f, grosserer r offirej sende sanger, med seLvkomponeret
lutakkompagnement, i U. S. A. og
Danmark. Ca. 19o5-oB atelier i
(

København.
( Bj ørn 0chsner. Fotografer
Danmark side. 459)
V:,

øa.k,."
"ll

gennem

l-andet.
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Roger Fenton
tngelsk maler og fotograf
(rere-rB6e)

,{(.
b
ft

It

R. Fenton 0g hans rrVanrr.

En af de fotograf-vogtro,som blev
fotograf Roger Fentons. Denne vogn
var indrettet så1edes, at han dels
bejde i den.
De to fot.ografer Roger Fenton og

mest berømt, var den amerikanske

blev trukkel- af en hest
kunne sove oq dels ar-

og

James Robertson havde sat sig
d. v. s, belejfra Krim-krigen

for at lave en billedreportage
ringen af Sevastopol i 1855.
Roger Fenton tog 36a billeder under Krim-krigen og er den før'
ste som fremviser billeder direkte fra en slagmark. Han viste
samtidiq krigens gru på en måde som rystede verden.
Hans fotovogn var selvføIgelig oplagt skydeskive for de russiske batterier
heldigvis var træfsikkerheden ikke så veludviklet endnu. Det f ot,ograf iske arbejde var ikke f or svæklinge på
den tid. Temperaturen på Krim var ofte oppe på 25-35 graders
varme, så det har været, en ubehagelig vogn at arbejde i. At fremkalde en kollodiumplacie var en "Let sag" i forhold til de bekymringer,man havde for at undgå de dryp der måtte komme fra den
svedige pande.
Eksponeringstiden for sine billeder opgiver han til mell-em
lo og 15 sekunder han "€rrangerederf ofte billederne således,at man
fik det indtryk at det var øjebiiksbill-eder.
Det er forståe1igt, at han modtog nyheden om tør-pladens opfindelse med begejstring i slutningen af lBTo erne.

&
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største "rejse-kamerarr(fggg) U.S.A. vægt 4Bo kg, blev transporteret på en
"rejse-atelier-togvogn". Pladestørrel-se 2r5x3n, vægt 155 kg. Motiv: Pullmann togvogne.

Verdens

Fotografen af idag, har et noget mere avanceret og forfinet
udstyr at forevige nutiden med, så vore efterkomåere kan få et
indblik i vor tid.
Mulighederne er stØrre, både for at rejse med udstyret, og for
at behytte mulighederne for specialeffekter.
Men samtidig er risikoen for tyveri og beskadigelse af udstyret
væsentligt fo rØBet.
Derfor er det en god id6 at tegne en specialforsikring for
udstyret. Både hvis man rejser meget, og hvis udstyret i øvrigt
benyttes jævnligt.
Mange tro r, at udstyret er forsikret under Familieforsikringen,
men er det nu også det?
Er summen for ,,iærligt indbo"/,f,yvetækkelige ting" høj nok??
Er der dækning, hvis man ved et uheld beskadig"r sit udstyr,
når man er ude og fotografere??
Dækker Bagageforsikringen fuldt ud, når man rej.ser?
Uanset hvorlånge man br væk? Og uanset i hviiket land man

befinder sig??
Har man ikke disse dækninge; er det en god ide at tegne en
specialforsikring for udstyret i Europæiske.
Nærmere oplysning om forsikringen kan fås på tlf. 01 - 31 27 01
Årspolice at'delingå

EUROPÆISKE
REJSEFORSTKRTNGS A/S

Vesterbrogade 84 '1620 København V
Tlf. , 01 - 31 27 01 ' Telex , 1 68 64
Tlgr. adr, Europaeiske . Reg nr A 86
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FAG FOTO

Apparater fra tiden

FAG.FOTO
Frb. Alle 29

KØB-SALG-BYTTE
01-22 44 91

Amerikansk Kodakreklame fra
Preus Horten.
Ca. I92o.

Repro:

J. Philipp.
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FOTOMTISEL]M

Rum 2
med fotografica fra IB39-19o9.
Museet er åbent dagl. K1. 13-17 (marrdag lukket)

Fotomuseet kan gIæcie sig over et pænt besøg i 1984. (4 mdr). Det
blev til ca. 2.ooo gæster. Vi håber på endnu større besøg i 1985.
udI1øbet af vinteren har vi færdiggjort yderligere I25 n'til
s t. i I I i n g s f o r m å I . Det er del sydlige rum ( hvor indvielsen fand L sted)
der nu tages ind til skiftende b i 1 I e d u d s t i I 1 i n g e r .
0mkr'ing l maj åbnes en udst-illing af farvebj.lleder fra majdagene 1945
samt lidt mater j.ale fra cje 5 år. Tillige uiser vi maj måned gode biIleder fra TYRKIET, fotograferet af Finn Larsen, Randers. Det er endnu usikkert hvad vi viser i juni, men fta 12/7 LiL 26/7 præsenteres
ARETS PRESSEF0T0. Progranrmet for auqust er heller ikke fastlagt ved
redaktionens afslutning. Men vi tilsigter at have stadig skif tende

udstillirrger.
Mecilemmer af museets venneforening vil blive orienteret

S.

Løv staci
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Bog, land

kort tid står ferien for døren, og hvad er bedre end en tur
tii det skønne SveriEe?
K0PPARBERG er stedet hvor ens fotohistoriske
horisont kan blive
udvidet.. Et af hembygdsf ijreningens 6 museumsaf delinger er et atelier-museum fra lBoo-tallet.
Foruden det velbevarede atelier findes cier en samling f ine apparater f ra århuncjredskif tet, b1. a. et
forstørrelsesapparat lBx24cnr med petroLeumsbrænder.
Desuden kan man g1æde sig over et postmuseumr guldsmedie, skomagerværksted og et grube-mineralmuseum. Hembygdsgården hedder Sijdra Finnfall og er fra I65o med indbo fra tiden. Det hele ligger
i eL naturskønt område med utaLlige feriefornøjeLser for voksne og
børn. For nærmere oplysrringer kontakt vor fotohistoriske I'broder"
Anders Bogland. Laxbrogatan 3-l14oo K0PPARBERG. Tel. oL5Ba/Io9oo.
God tur I
0m

Fotohisto risk OdVs s d i I-ISA
0plevel-ser fra

en

rejse i Amerika, sommeren 19B4
af 0le ScheIde.

Tilbage i Boston - den sidste uge - dagen før hjemrejsen var vl
blevet inviteret til et formiddagsbesøg hos den i samlerkredse så
kendte 14r. Jack Naylor, der dr ejer aF flere fabrikker for automobildele, termostaer m.v. Da vore vennet så brevet med Mr. NayLors
adresse, erklærede de, at Mr. Naylor måtte være meget rig med den
adresse - han boede der, hvor I'pIænerne er grønne, og hvor hvert
hus har si n egen tennisbanerr - sa vore forventninger var spændt til
bristepunktet, da vi præcis kl. 1o ringede på døren til Mr. Naylors
store, Iidt tilbagetrukne hus.
På trappen op ti1 hoveddøren stod to middelstore 1øver på vagt
mod onde ånder. Det viste sig at 14r. Naylor, en høj kraftigt bygget
meget venJ.ig mand , var alene hjemme - straks i entreen fangedes vore blikke af skønne kunstgenstande - kinesiske vaser - et nyt sæt
kinesiske 1øver, nu i forgyldt bronce - en indonesisk skyggespilf igur fra 17 - h u n d r e d e - t a l1e t - og inde i den store, lyse stue ( ovenIys og hvide vægge foruden en kæmpedør ud til svømmepøIen) - så vi
to originale Andy hiarhol i sort format - malerier af en ældre dame I'Det er min sviqermorrr erklærede Mr. Naylor.
Vi fortalte lidt om vor rundrej se, om vore job og om Danmark (DFS
og museet i Herning blev ikke glemt).

Al-le slags effekter der har
med foLografica at qØre.
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Mr. Naylor syntes åbenbart godt om osr for det varede ikke 1ænge
før han spurgte om vi brød os om at se hans hus 0M vi viLle.
I baggrunden stod et meget stort beLragtningsapparat af finest.e udskårne træsorter "Rj-cci Firenze" stod der på apparatet et klenodie fra ca. 1B9o og bag glas langs den ene væg stod nogle få udsøgte t.ræapparater fra forrige århundrede, a1le i fineste stand.
heldigt
På en hylde en dei- af et ægyptisk gravreli-ef, som jeg
var i stand til at datere til ca. Jooo f.Kr. - husets kostbareste
stykke. Køkkenet var designet af fr'uen seLv med fiks udsugning i
køkkenbordshøjde ved siden af gryderne og ført, ned gennem gulvet.
Mr. Naylor fortalte at hans kone efter det 4. de barn havde studeret t.i1 advokat og deref ter iøvrigt f ødt tre børn mere, vi f ølte os som de rene sinker med kun to børn. Gæsteværrelserne al-le med
eget bad var talrige og smagfuldt indrett,et.
Efter en drj.nk sagde Mr. Naylor at NU kom vi ti1 det mere aLvorlige. Ned i kælderen qik det gennem to sol-ide døre, så stod man
i hans fotohistoriske museums forværelse hele kælderen vel- ca.
l5o
var irrdrettet til museum i ordets bogstaveligste forstand.
^2
Mr. Naylor forklarecie, at hele bygningen i virkeligheden var tegnet
og opbygget efter hans samling museeL og dets indretning havde
været bestemmende for det Øvre hus'indretning.

It lil]e

udsnit af de godt

Itooo kameraer

!

"Naylor Museet" blev grundlaqt i I974 af Thurman F. Naylor, som har
samlet fotografica i over 25 år. lvlange kendere anser denne store
samling for helt eneståencje. Jack Naylor udgiver et f otohistorisk
magasin 'The Journal, Neu England Journal of Photografhic Historyr'Hver måned skriver han artiklen tii "CoLlector's Corner.
Hans økonomiske muligheder synes ubegrænseoe.
lYuseet befinder sig i en forstad ti1 Bos ton og gulvarealet er ca.
')
4oo m- med klimaanlæ9. lJcistillet er godt 4ooo camera'er, ca. fooo
billecjer og ca. 2ooo andre saqer tilknyttet fotohistorie - den omfattende samling rurnmes i vitriner med glas Fra gulv til loft - og
belysningen er fremragerrde. Alle u d s t i.1 1 i n g s g e n s t a n d e n e er registreret og identi ficeret - der er flere fritstående, arbej dende udstillingsgenstande.
Den ældste udstil"lede gensLand er et kinesisk "magisk spej 1" fra
ca.960 e.Kr. - det æIdste kendte I'apparat" der kunne gengive et
billede ad optisk vej - udover de udstillede genstande rummer magasinerne 2ooo camera'er og I i qeså mange billeder og genstande.
Museet adresse er: Mr. Thurman F. Nayior.
Cameras and Images Irrternational,
Inc.
Phone. (617 )
P.0. Box 23r ln/altham Station. Boston, MA. o22254
277
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Grethe Schelde får her en grundig undervisning
af Mr. Jack Navlor.

4L

Her

får

man

virkelig indtryk af

bredden

i

Mr. Naylor's enestående samling.
Er der nogen der savner noget??

Efter aftale med arkitekten, der havde fuldført bygger ie t f or
kun tre år siden, I kælderen var der indrettet et folografisk atelier fra ca. lBSo med nakkestøtte og det he le - langs all e vægge
var monLre med glas - del var som at blade i en omfangsrig bog, der
udelukkende handlede om fotohistorie - 1i ge fra Daguerre over de
våde plader - t r e f a r v e c a e r a e t tiI de moderne 6x9 og alle de mindre
formater - al Ie mulige sj ældne apparater var repræsenteret - omtrent som hos Preus i Norge.
Se.lv det kostbare engelske panoramacamera med de krumme trækasetter
og det vancifyldte objektiv savnedes ikke. Al le K0DAK's "Vanity-sets"
kunne beLragtes - STIRN-apparatet med flere runde glasnegativer sås
- spadserestokken - s jæ.Idne flycameraer - L I FE - fologra fen Margaret
Burke [.lhite's gamle rejsekasse og apparat sås - et, nej hele tre
s p e c i a 1a p p a r a t e r til
fj ern fotogra fering af US's Brintbombeforsøg
på 7 miles'afstand var blandt rariteterne o.s.v. o.s.v.
Vort besøg var planlagt til at vare ca 2 timer, men det trak ud
til 4 timer. 0verait havde lYr. Naylor små pudsige historier at berette om næsterr hvert eneste camera, om hver eneste genstand .i. denne
m

spændende kælder

At. se dette riqmandshjem var en smuk kompensation for IKKE at
"Museum of lYodern ArtI i. Neu York.

se
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Interk ame ra.Prag
Flemming Berendt.

Jeg havde i forvejen sencjt et brev til museet og anmeldt mit
besø9. Det viste sig at have været en god disposition. Museets
fotografiske samling er netop for tiden under rekonstruktion og
nyopbygning b1. a. med specialkontruerede sLålmontre.
Klokken lo om formiddagen blev jeg meget venligt modtaget i nruseets forhal af "Interkameras" l-eder Ing. Jiri. Han undskyldte,
at der var noget rodet oq megen håndværksarbejde omkring os.
En fornemmelse af at være en udsendt t'gesandtttfra et fremmed
land gennemstrømmede migo da vi sad overfor hinanden, og han ventede
på, at jeg skulle præsenLere mit, ærinde.
Til indledning fort,alte jeg om Dansk Fotohistorisk Selskabs arbejde samt om opbygningen af det kommende fotomuseum i Herning. Han
lyttede meget intenst og interesseret, især var han ivrig efter
at vide noget om, hvordan vi havde løst problemet med udstillirrgsmontre. Jeg skulle senere erfare, åt han nok ikke havde så meget,
at hente på dette område hos os.
"gesancit" havde jeg medtaget nogle gaver b1.a. en bog med
samtlige fotografiske-b illeder af H. C. Andersen man kender. Den
bl-ev han meget glad f or, og han sagde, at nu ville han 1ære at 1æse dansk ! Desuden havde .j eg lavet 6 s/h billeder af det gamle Københavnn deriblandt nogle optagelser af Peter Elfelt. Disse billeder ville man vise frem f,or offentligheden når museet en gang stod
færdigt.
Ing. Jiri fortalte derefter om museets opbygning og dets historie igennem tiderne. Det havde oprindeliqt haft til huse i et gammelt palæ, Schuatzenberg og var blevet. indviet i L9o8.
Samlingen er delt op meget skarpt i en afdeling udelukkende med
fotografiapparater og udstyr deromkring, samt en afdeling for kinofilm-apparater samt udstyr, desuden aIt. omkring levende billederDenne del af samlingen er absolut den mest imponerende og internationalt mest berømte.
Som
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Lekniske museum.
samt 2 udsLillings-områder med skiftende temaer og i stueetagen findes "Inter Kamera".
De nye stålmontre er her fær digmonLeret og fyldt oP med

Hovedindgangen ti1 Prags fan tastiske
Museet rummer 1 permanent ud stilling
tti-senkramtt.

Den er b.Levet skabt af en mand ved navn C.J. BrichLa. Han var
uddannet ingeniør og var hele sit Iiv optaget og "p1aget" af een
ting, neml i g at samle på kino-effekter. Brichta købte kino-apparater
i Frankrig, England og TyskIand, ja i hels Europa r hvor han kunne
finde tingene. Det b 1ev gjort i en perioder hvor det endnu var muliqt at finde de gamle sager og i mange tilfæIde til overkommeIige pr i ser.
I de omkring 3o år hvor han var mest aktivn samlede han en gruppe
mennesker omkring sig, der havde den samme g1æde for disse ting,
som han sel-v. Disse samlere overlod efterhånden mange af deres ting
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til

dette fantastiske kirro-museum.

før den anden verdenskrig i 1938
måtte man rØmme Schru arzenberg palæet. Et nyt teknisk museum der
på samme tidspunkt var under opfØr-else blev også beslaglagt af
besætt,elsesmagten, det skulle bruges til hovedpostkontor.
Samlingen blev derfor under krigen deponeret i et hus i yderkanten af Prag.
5 år efter befrielsen Fra l-yskerne i I95o beEyndte man atter aL
vise apparaterne frem oq der blev arrarrgeret en meget stor udstilling for at skabe P.R. omkring samlingen. Mirosslav Ma1ik, en ung
og nyuddannet kandidat fra statens kino-historiske universitet
blev nu primus motor i mrJseets videre opbygning. Vi er nu nået frem
tit årene 196a-63, på dette tidspunkt er samlingen blevet til den
største i verden på det kinematografiske område, Man begynder, at
blive kendt verden over.
Da tyskerne besatte landet

På dette tidspunkt bljver foto-samlingen helt, selvstændig og
man giver den navnet "INItRKAMERA" og det bliver bestemt aL navnet C.J. Brichta altid skal være forbundet til museets samlin9.
Der skulle dog gå nogJe år endnu inden det store gennembrud kom.
Der skulle qå 2o år inden museet skulle få den økonomiske ind-

sprøjtning som står i forhold til dets indhold. Der er indtil dato blevet bevilget over 5 millioner danske kroner til proiektet,
og man mente ikke at dette beløb var det endelige.
Prag ''INTERKAMfRA" vil stå færdigt ved årets udgang 1984.

isffi

Hver montre er J-4 meter
lange og ca. 2 ,5 meter høje.
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Vi var nu blevet tørstige, og der bl-ev trukket en dejlig flaske
hver især var nået
sLedlig vin op. Vi skålede på det resultat,vi
frem til-. Ved denne lejlighed fik jeg overrakt en bog beregnet til
studiebrug over museets samling. Denne beror nu i Herning.
fndnu et glas vin blev drukket, hvorefter vi begav os ud for at se
museets samling.
Prags tekniske museum har ti1 huse i en meget stor bygning, man
Selve det tekniske mudeler med forskellige andre institutioner.
seum er omkring 1o gange så stort, som det i Helsingøt. For øieEen om urets udvikling genblikket var der to specialudstillinger.
nem tiderne, meget flot sat op. 0g een om fjernsynets udvikling.
Huset er i funkisstil lidt kedeligt gråpudsetr men meget rummei
1iqt. Den del af huseL, hvor "Interkamera" har lokaler,ligger
stuen til hø j re f or indgangen. Et langt lokal-e med åbent lof t i
to etager og sidegange r offikring Boo-9oo ^2 samt depot og bibliot'ek.
9o procent af samlingen er sat på plads inc. tekst. Det var så

En lav og flad montre til
plancher og små modell-er.

Øverst ses tydeliqt højtal-erens anbringel-se.
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fistrigs htanaus-kamera .
IB9 5 .
') xIZ
jeg
heldigt, at. den dag
besøgLe museet var arkitekten for hele
projektet til stede, og jeg fik af ham en grundig instruktion i
hvordan,han var gået frem i sin planlægning og ikke mindst arbejdet omkring udfærelsen af de mange fine montre.
Hver montre er 3-4 meter lange og godt 2r5 meter høje. Fremstillet i .rustfri
stålprofiler.
Spejlglasset, kan lukkes støvtæt og
al udskiftning af lysstof rØr samt højtalere og e1-udstyr kan ske
uden at der lukkes op for selve montren. Øverst i langprofilen er
der huller, hvor der bagved sidder en højtaler. Hver montre har et
nummer og ved at trykke på en knap kan man få en tekst, oplæst til
den enkelte montre på det sprog, man Ønsker.
A11e hylder er af spe.j 1 og g1as, som kan irrdstilles i den højde,
man ønsker. De enkelte montre passer sel-vfølgelig sammen i moduler, som kan f 1ytt,es. Desuden var der lave og f lade montre til
plancher skrifter
og små mode.l-l-er. Man lagde meget vægt på, at den
besØgende fik en pædagogisk og informativ forklaring på udviklingen af tekniske eller kemiske,problemer. Mange forsøg var eftergjort
og anskueliggjort ved hjæ1p af plast-modeller og gamle tegnirrger
i kopi af de oprindelige.
I alle mont,re var lysstofrØrene afskærmet med akrylglas r så1edes at
man fik et fint modereret lys frem i montren. Hermed havde man
løst refleksproblemet, som vi alle kender ti1. 0mkring Boo apparater var sat på p1ads, de fleste gamle kendinge, men mest. interessant var jo unægteligt de første apparater fra I839-1845 af egen
tjekkisk oprindelse ell-er Østriq-Ungarsk f,abrikat.

4',7

sagt er museets st.olthed den store kino-sam1ing.
I den afdeling, som er på den modsatte side af en midtergang var
montrene f ra gulv t.i1 1of t., omkring t+ r5 meter i hø j den.
Bag disse vældiEe montre stod det ene kino-film-fremviserapparat
ved siden af det andet, jeg talte 9 stk. i de tre montre.
Man havde særlig indrettet en 1i11e kran til at flytte disse tunge
sager. Jiri fortalte, at disse maskiner kunne veje op til over I
ton. På den modsatte side var der mindre montre på tværs, så1edes
at man kunne se j-nd i dem f ra to sider. Heri var anbragt, mindre
optagere og fremvisere.
Jeg skal undlade at beskrive de enkelte apparater, men jeg har optaget det hele på dias, således at herlighederne kan beskues uden
generende glas foran.
Som

Kino-apparater.
For enden af lokalet var anbragt alle mulige former for fremvisning af levende bi1leder. Mange af tingene her er de eneste eksemplarer, der f incjes i verden. Dette område af museet var f or ø jeblikket under opbygningens sidste fase.
Man må tage hatten af for de bevilqende myndigheder, der gØt det
muligt at skabe et sådant museum.
Det er mit indtryk at denne kontakt,vi her har opnået med museet og dets leder, må bære frugt fremover. Ing. Jiri håbede, at forholdene engang bliver sådan, at han kan komme på besøg i Danmark.
Han gav mig også en hilsen med hjem til alle medlemmer af Dansk
Fotohistorisk Selskab og specielt til Kurt Petersenr hvem han kendte via brevveksling.
Det var et meget vellykket besøq,der endte medr ikke et farvel, men
et på gensyn.
F.oto: F.B.
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En Gave.
Jørgen Gregersen.
Da Flemming Berendt i forsommeren var på besøg på Teknisk Museum i Prag, hvor man er ved at indrette et meget stort fotomuseum, så han, at museet ikke havde et eksemplar af de gamle runde STIRN-plader.
Derf or l-ovede han, åt en sådan skulle blive sendt ned ved f ørst,e
tejlighed.
Denne lejlighed kom, da jeg skulle en tur med Lyngby
Kunstf orening til Prag med af re j se den l-5. sept.ember.

Uheldigvis blev jeg syg få dage forinden, så jeq dagen før afrejsen måtte aflyse min deltagelse i turen.
Men det var så heldigtr at, en af mine gode bekendte, hr. Frank Hejndorf , med frue
skulle deltage i rejsen. Så Frank Hejndorf blev "kur6r" og besøgte
museet onsdag den 17. september. Han fik en særdeles venlig modtagelse og fik set det meste af det meget store fotomuseum, der
endnu ikke er åbnet for offentligheden, men dette forventes at ske
i 1øbet af 5-6 måneder. Museet er absolut et besøq værd.

Vi ser Frank Hejndorf, og ingeniør Jitka Honsigova, der på vegne
af mus eets cjaglige 1eder, ingeniør Jiri Cipr rnodtog pladen.
Den sj æl-dne runde glasplade er nu forsvarligt
anbragt i et af de
man ge stål-montre. Fru Kirsten Hejndorf var "0bjektivsrr fotograf
på ste det. .
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SERVICE TILBUD
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FOTOVÆRKSTEDET
**********
Har De problemer med Deres FOTOREPARATIONER
hvor De skal sende dem hen og om de er for gamle at reparere.
Så kan REIMANN's FOTOSERVICE hiælpe Dem.

Vi reparerer ALT inden for fotoapparater-Optikker og Lysmåler
samt Antikke apparater.
Specialopgav er udtøres.
Så Deres problem er hurtig løst.
Vi har 3 gode ting.
(GRATIS PRISTILBUD + 3 mdr. garanti

- Hurtig levering)

Vi hører gerne fra Dem
Med venlig hilsen
REIMANN's FOTOSERVICE
Reparationer af ...

LECIA + HASSELBLAD + NIKON + OLYMPUS + MINOLTA +
KONICA + CANON + CHINON + AGFA + KODAK + RICOH +

BELL.HWELL + YASHICA + ROLLEIFLEX + PENTAX +
FUJICA + MAMIYA + COSINA + alle slags OPTIKKER OG
LYSnnÅlen

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
PS. Har De gamle (også Antikke) fotoapparater, som ikke KAN repareres,
køber vi meget gerne de defekte ting.
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Maxim ar207
flemming Berendt.

Man må be undre den tålmociighed og

afstressede harrdlemåde,rder
måtte udvises af vore bedsteforældre,når de begav sig ud i amaLørfotografiens krævende kunst
Under et be søg i et pulte rkammer, der desværre kun indeholdt gammelt papir og aviser falder mit blik pludselig over ordene "Håndbog for amatø rf otografentt. Jeg sæt.ter mig ned i en dynge aviser og
drømmer mig 5 o år tilbage i ti-den.
Der indledes med en beskrivelse af hvordan man ved hjælp af 1ysets påvirkning og diverse sølvsa1te kan fremstille et fotografisk
billede samt et diaposit.iv.
Zeiss-Ikon Maximar 2o7. Argang 1929. Pris: 114 RM.
9xLZ pladekamera Leveres med 3 pladekassetter
instruktionsbog- belysningstabel til brug for en
fiLmfølsomhed på 15 DIN. Leveres i fin 1ædertaske.
Belysningstabellen viser 11 f,orskellige motiver, der omfatter bl-ændetallene fra 4r5-45. Rigtiq lukkertid kommer man frem til ved at
tage hensyn til vinterhalvår
sommertidr offi det er overskyet lidt
eller meget, samt om klokken er føt lo el1er efter I4.

3

Stor blænde d.v.s. 4r5 eller 5r6 skal altid anvendes ved øiebliksbilleder e11er personoptageLse. Blænde 8-11 anvendes indendørs og
ved fotografering af genstande. Til sicist angives at Blænde I6-45
er beregnet til landskaber og motiver der kræver stor skarphedsdybcie.

Når man omsider ved hjæIp af tabellen har fundet frem tit den
rigt,ige kombination af tid og bIænde, skal man blot sætte kassett'en
afstanden
i, trække kassettelåge ud, spænde lukkeren, ind"fille
korrekt og tit sidst trykke på udIøseren ganske lige till
Formatet 9xLZ var det format,, der passede ind i familiens album,
desuden var det indenfor det gyldne snits rammer og endelig kunne
formatet tå1e forstørrelse uden at miste skarphed.
det var
Kameraet havde på mange måder den ideelle størrelse
hancjigt , det havde rimelige fremstillingsomkostninger, og man var
Der var dog staendnu ikke gået på kompromis med billedkvaliteten.
dig mange,som kom hovedrystende ud af fotoforretningen, når de blev
præsenteret for dette t'liLLe-put formatrr..
de mange
Tidens krav var for mange stadig I8x24 til nød llxl8
fine bil1eder, vi finder i dag, kan vi takke dette format for.
0bjektivet var et fint fabrikat, Carl Zeiss-Jena. Tessar Lt4r5,
f=13r5cnr . Et skarpttegnende og præcist objektiv. Apparatet har dobbelt bælgudtræk, ved brug af dette forringes lysstyrken med 2 bLænder. Lukkeren er en selvspændende trelamellukker af Compurtypen med
tiderne I-I/2oo sekund, samt B og T. r'Søger" var' sel vf ølgelig matskiven, men til hurtig optagelse sidder der i venstre side en svingbar brilliants øger med ruaterpas nronteret på siden. Desuden v'ar der
anbragt en sigte-søger fastskruet på kameraets venstre side.
Herudover kunne man erhverve sig diverse ekstraudstyr bl.a. Compurlukker med indbyqget fjernudløser. Desuden kunne apparatet fås
nred 3 forskellige typer af objektiver.

Firmaet Ze,'ss-Ikon blev grundlagt i 1926 ved en sammenlægning af
6 store kamerafabrikker, der var resultatet af en fusion af L6 andre
fabrikker. Af disse firmaer skal nævnes de vigtigste:
I ca . AG . Dresden= Kijrner , som grundlagde Nettel Camera !,Jerk . GmbH
Sontheim 0ptische Anstalt C.P. Goetz, Berlin.
Nage1, manden der grundlagde Contessa Industrie ['rlerke, Stuttgart,
Nettel og Contessa blev sammenlagt til Contessa-Nettel AG r Stuttart
der ved sammensmeltningen blev til TeLss-Ikon.

Udstilling af gamle po rtrætfotografier
fradanske fotografer i tiden 1860 -1920
-et udvalg fra Jørgen Gregersert's samling.

Stadsbiblioteket i Kgs. Lyngby
fra8. til 22. juni 1985

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

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

D'fl
l_Y.l
HCOLOR
Hammerschmidt Foto A/S - Risskov - 06 - 17 5200
Fotografisk etablissement siden 1937
Foto: Martinus Petersen.
Hadsund.
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otohistorien
Flemming Berendt.

BILLEDVÆRKER

Resultat,et af de fotografiske frembringelser
apparater, udstyr
og den kemiske udvikling
ser vi i form af billeder og billeddannelse. Dagueereotypj-er, talbotypi, ambrotypi, ferreotypir collodium
pladen, glasnegativet, celluLosenitratfilmen frem til nutidens esstarbase og farvefilm
disse er det endelige resultat indtil dato
af menneskets bestræbelser på at fastholde og beskrive den verden
vi lever i.
Hvis man ønsker at forstå de l-ekniske landvindinger der gøres
igennem t.iderner er et studium af de fotografiske billedværker en
nødvendighed og rnan får desuiden et indblik i tidligere tiders
levevis og tankesæt. Man behØver ikke at have kikket længe i disse værker, føt man fornemmer en endnu større glæde ved den hobby
som hedder ttfotograficatt.
Fox Talbot:
The Pencil of Nature.
Ar 1844. 29. juni.

Bogen kom i 6 dele, hver del med fra 3-7
originale talbo-typier. Værket er meget

Fox Tal-bot:
Sun Pictures in Scotland.
Ar 1Blt4.

Dette værk omfatter 23 bill-eder i formatet
Bxlo og l5x2ocm.

Maxime Du Camp:

dele har
I dette store værk der udkom i
billederne et format på 35x45 cm r optaget
på collodiumplacje og kopieret pa albuminpapir'
Her er der tale om tilsvarende optagelser
dog med, andre motiver.

kostbart og sjældent til

salg.

,

Egypte, Nubie, PaLestine et Syrie.
Ar 1852.
Francis Frith:
Egypt anci Palestine.
Ar IB57 .
David 0ctavius Hill:
Calotypes.

Ar 1928.

Art in Photography
Ar 19o5.
Colour Photogiaphi
Ar 19o5.

a,

L

o

Denne landskabsmaler l-avede sammen med Robert Adamson i årene l-843-L848 en serie portrætbilleder som i dag kvalitetsmæssig må
betragtes som uopnåe1ige. 0plag 38 sLyk.

Disse to bøger er repræsentanter for tioen
omkring århundredskiftet. Billederne er meget smukke og bøgerne er til at finde antikvarisk.
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Past.or Jacobsens børn. Børglund lBBl. Fotograferet, af A lborg fotografen Heinrich Tønrries. (1825-19o3 ). Lokalhistorisk arkiv f or Alborg.
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Helmer Båckstrøm:.

Nordisk tidsskri ft
1918-L944.

Bossert og Gfjttman:

Aus cier Friihzeit der
Photographie. 184o-7o.

N.T. for fotografi har en meget høj stan;dard. UdsøgLe billeder fra ticien, fint genman
givet på dybtrykspapir. Et tidsskrift
bør sti f te bekenciskab med .
I disse 5 værker gengives en række enest.ående billeder fra fotografiens barndom.

Ar 1,93a.
Camille Reht:
Die alte Photographie.
Ar 193I.

Alex Strasser:
Immortal Portraits.
Ar L94I.

f gang Schade :
Europæische Dokumente.

Victorian Photography:
Ar 1942.

Urlol

Ar L93I.

Helmut Gernsheim:
Masterpieces of Victorian Photography.
Ar i951.

Denne bog blev fremstillet i forbindelse
med den store udstilling af hans fotohi-

storiske samling. Billederne er fra hans
private samling.
Peter Pollack:
En stor flot bog, der viser billeder fra
The P.ieture History of IB39 og frem til nutiden, en meget bred og
Photography.
aLsidig billedbog.

Ar 1958.

August Sanders:
AnltLz der Ze:-t:
Ar 1929.

Må

Heinrcfr Sctruarz:

Hvis man vil studere David Hill og kredsen
omkring ham, så er dette bogen. Den indeholder også en fin skildring af Lidens fotografiske stil.

betragtes som et hovedværk i portrætfotografiens historie. En unik samling af
tyske folketyper og håndværkere , fotograferet usminket og dokumentarisk . Fin, bog.
Tidsskriftet DU, svensk.I dette nummer findes et udvalg af de ovenSpecialnummer.
for nævnte bilLeder.
Ar 1959.
Davici 0ctavius Hi11.

Ar

1932.

Yousuf Karsh:
Fares of Destiny.

Vor tids nok største portrætfotograf præsenteres i dette smukke værk. TrykketekAr L946.
nikken er meget tæt på det rigtige fotoPortraits of Greatness. grafi., Det fantastiske billede vi alLe kenAr L959.
der af f rnest Hemminguray kan ses i denne bog.
Se den og nyd den.
Atbert R. Patsch
De 2 næste bøger er I'klassiskerrbilledværDie Welt ist Schiin:
ker der beskriver tiden og giver et godt
Ar L928.
billede af de tekniske muLigheder det nye
3

Itisenkramtt indebar

Gråff:
Es komt der neue Fotograf .
Ar 1929
[nJerner

a'

.
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Man Ray:

Photographie I92o-34.
Ar L935.

K. Helmer-Petersen:
722 farvefotografier.
Ar 1948.
0tto Steinert:
SubjekLive Fotografie
Ar 1955.
Rene'Groebli:
Rail Plagic.
Ar 1949.

dn

Her finder vi en meget tidlig eksponent
f or den avancerede f oto-sti1,
cjer f ørst
bliver almindelig frem i L95o erne.

i sse.

Horst P. Horst:
Photographs of a

cade.

Rene' Groeb 1i :
Das Auge der Liebe.
Ar 1954.

Jack Tuggeners:
Fabrik.
Ar L943.
Disse 4 batger giver et fint tværsnit af det
sub jektive f otograf i og dets periocje.

George HoyningenHuene:
Me i s t e r b i I
Ar 1932

Det subjektive fotografi er her fint repræsenteret. Den nye generations syn på
tilværelsen. fn bog der nok kan chokere og
giver et forvarsel om, hvad der er i vente.
ttVor egenrt K. H. P. er den fineste eksponent
for det subjektive billede. En bog der kan
nydes hvis man er åben for oplevelser.

De-

Det

samme

gælder for denne bog.

Ar 1944.
Helmut Gernsheim:
Roger Fenton.
Ar 1954.

Det dokumentariske f otogra f i begyncier med
Roger Fenton. Hans usmirrkede krigsbil_leder
fra Krimkrigen (1855) var noget helt nyt.
Før den tid var krig en "heLtegerning"
nu
så man hvad krig var.
Jacob A. Riis:
Hvis man ønsker at opleve det amerikanske
Hour the other Hal f
samfunds bagside under emigrationsperioden,
Lives.
så er dette bogen. Den er umulig at komme
Ar 189o.
udenom.
Det er umuligt at nævne alle store dokumentariske fotografer, men
her er nogle navne, hvorefter biblioteket nok kan hjæ1Fu dig.
Ray Meredith: Mr. Lincolns Camera . 1946. Rclbert Capa: Slightly out
Focus. 1947 . Leonard McCombe: Menschen erleiden Gesehichtå. Ig48.
D. Duncan: This is lrlar. l_95L.
-

A. Atget:

Photographe de Paris.
Ar I93o.

Erich Saiomon:

Berfihmte Ze:-tgenossen
in unbe\uachten Augen-

blicken.
Ar 193I.

Disse bitleder fra Paris omkring århundredskiftet er en visuel oplevelse med en udstrå1ing fra hverL billede der ikke Lacier
beskueren uberørt.
Denne fotografs berømte bilLeder af statsmænd er kerrdt af enhver. Dgn først
diskrete eller indiskrete fotograf der ved
hjæ1p af det lysstærke ob.jektiv kunne fasthcllde 'rNuet", der hidtil havde været tabu.
Verdenshistori-en sus fornemmes i ciisse billeder.
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Fru det wÅ forsuund,rza....
Andreas T,rier Mørch '
Strandbergs forlag i København er
i gang med at udgive en række lo-

kalhistoriske billedbØger, alle
med fællestitlen "Fra det forsvundflB....ll

Der er udkommet bøger om tsbjergr Horsens, saml en stribe fra Københavnsområdet, deriblandt Frederiksbergt
Nørrebro, Brøndbyerne, Ishøj (sidsnævnte, iøvrigt baseret på et mangeårigt medLem af D.F.Sr Jørgen Gregersens samling

af lokalhistorisk

mate-

rt riale).

På mange måder ligger bøgerne smukt i forlengelse af den landsindsamling af
gamle fotografier, som blev gennemført i Danmark i årene 1972-79. I den periode blev der gennemført 12 indsamlingskampagnier over hele landet, som resul.te-

rede i fremkomsten af over Joo.ooo billeder og næsten 5oo film. Disse er i ciag
samfet i 275 lokalhistoriske arkiver, hvoraf der ved kanrpagnens start kun eksisterede ca. 6o. Det er gennem et tel sanrarbejde med disse, at det er lykkedes
.Strarrdbergs forlag at udgive disse - på nogen punkter - meget usædvanlige bøger.
. Usædvanlige fordi de beskæftiger sig med nogle geografiske områder, cler' ellers
har været "hvide pletter" på landkortet.
Mange bøge

har

vist billeder af det gamle Christiansborg, af

konger der
Kronborg samt skibe på Sundet

og går, livet i det indre København og af
her er bøger, der pludselig viser spændende topografiske
og Brøndbyerne - dengang små landsbyer, fotos optaget så

billeder fra

tidligt

kommer

-

men

Solrød

som IB7o.

billederne llev taget, - de har været der hele tiden, nu samlet og opoevares i arkiverne formidlet ud af Strandberg. 0g hvilken herlig blanding af stort
og småt, af detatjer og helhed - professionelle billeder og nussede amatør skud.,,
Tidligere fremkomne bøger af et. vist lokalhistorisk tilsnit, var ofte begrænset
til kun at anvende postkort og viste derfor kun det mere officielJ.e, solbeskinnede og flagsmykkede Danmark. Bøgerne fra Strandberg bryder med denne tradition
og begynder at gå lidt mere rundt om de mennesker, cie viser. Hvordan de levede i
og udenfor husene, hvordan de gik klædt, hvad de arbejdede med. De viser den første bruqsforening eller andelsmejeri, de viser holdet af konfirmander l9ol, eller Asylskolens rrfiLLe'r klasse med renskurede børn fra 9 til 12 år. Den del af
København, der indtil for 3o år siden best.od af emå lokalsamfund, træder pludse1ig frem og åbenbarer sig.
Men
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En af Nørrebros mange møLler var' Tagens mølle, også kaldet Jagtvejens
møl-le. Bygningerne blev revet ned omkring århundredskiftet.
(Ar'bejderbevægelsens Bibliotek og arkiv ) .

del, som lidt mere tøvende også
var med i udviklingen og som nu
i 6rs erne og 7o erne er blvet omkLamret i et omfang, at man i dag næsten

Den

skal være lokalkendt elLer bruge lup,
for at finde ud af hvad der blev af

alle de gamle

landsbysamfund, som en-

gang omkrandsede København.

ord: Det er på alle måder
et godt initativ der her er blevet taget af Strandbergs forlag. Lad denne
anmeldeLse slutte med en opfordring
Lil aLle medlemmer af DFS om at bakke
dette op. Vær med til at finde materialet frem men først og fremmest
KØB-BØGERNE. Hvad med et subskriptions-foreningens
tilbud til
2oo medlemmer?
Vi håber dette kun er begyndelsen ti1
Med andre

Nørrebro har mange småhandlende.
Slagterforretningen var beliggende
i Slotsgade, her fotograferet i 1915.
Bemærk at der i butiksvirrduet annonceres med, at forreLningen kun har
kød af 2. klasse.
(Arbejderbevægelsesn

arkiv).

Bibliotek

og

en lang række interessante bøger

!

atm.
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LUFTFOTOGRAFTRINGENS

DANSK FOTOHISTORISK
BEGIVINHED.
UKENDT BILLEDE AF
FORFATTEREN HANS KIRK
FUNDIT.

fD. LiESTGANG
Historien om et firma
med 13o års virke i
cjen fotografiske industri.
Ved Arne Hansen.

HISTORIE.

F.

BTRENDT.

PUPILLE

APPARATET

DTR BLEV EN LEGENDE.
GAVE

TIL

DANMARKS

FOTOMLJSIUM.

DANSK FOTOHISTORISK
SELSKAB FYLDER ]O
An DEN 2. DECEMBER.
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Emile Bayard: Påske anno l9oo. (Fotomuseet Antruerpen)
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