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GENERALFORSAMLING

ll-tz MAJ 1985.

DAGSORDEN. ( f fØIge vedtægter
Valg af dirigent .
Præsidenten aflægger beretning
Det reviderede regnskab forelægges.
Afstemning om indkomne forslag.
Valg af bestyrelse. Den siddende bestyrelse har
erklæret sig villig til at modtage genvalg.
6. VaIg af to revisorer.
7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen fores1år UÆNDRET kontingent fdr den kommende

I.
2.
3.
4.
5.

)

SæS ON .

B. Eventuelt.
ad.

1

Hans @stberg Hansen valgtes. Dirigenten konstaterede at gene-

ralforsamlingen var Iovligt

Efter at Præsidenten havde gjort rede for den forgangne
sæsons aktiviteter,
efterlyste han foredragsholdere til
kommende mØdeaftener, især kniber det med, åt titgodese de
tekniske emner. Der har fra flere sider været Ønsker fremme
omkring en kombineret hygge, snakke og samleraften i lØbet af
sæsonen. Endnu engang vil bestyrelsen forsØge at arrangere en
tur ti1 Malmøs Tekniske Museum. Ligeledes unders@ges muligheden for gennemfØrelsen af en fælles tur til KØln i foråret
1986. også tanker omkring en ekstra auktion med loppemarked
til efteråret fremkom, præsidentens beretning blev taget til
efterretning.

ad.

2

ad.

3

ad.

4

Ingen indkomne skriftlige

ad.

5

Bestyrelsen blev genvalgt.

ad.

6

Revisorerne blev genvalgt.

ad.

7

ad. I

varslet og beslutningsdygtig.

Kasserens reviderede regnskab godkentes. kassebeholdningen er i
perioder stadig meget lav.

forslag.

Efter debat blev det vedtaget (L2 mod lo stemmer), at bibeholde det nuværende kontingent. Der blev fra flere fremmØdte
medlemmer fremsatte Ønsker om en stramning af kontingentopkrævningen. Herved kunne en bedre likviditet
opnås.
Ole Schelde foreslog en auktion ti1 fordel for Selskabet. Det
blev påpeget, at medlemmerne, åltid kan sende ting ti1 'auktionerne og Iade belØbet tilf alde .f oreningen.

I
Et festudvalg omkring Selskabets lo års jubilæum 1@rdag den
3o. november I985, kom forelØbig til at bestå af f/lgende:
Flemming Anhol_m. Hans /stberg Hansen . Mogens von Haven. Niels
Resdahl Jensen. Kurt petersen og 01e Sche lde .
Der blev ytret Ønske om oplysninger i objektiv omkring loppemarkedet i Hamburg.
Andreas T ' MØrch/ra"".,
J. s. Niersen
Dansk Fmohistæisk Selskab

Regnskab for perioden L/5 we+-lo/ q 1985.

lndtæet

rlaJ 1984
Juni
Jull

4520;50
400,00
675,oo

August
Septenber

200, o0
712Q,0O

0ktober

54lo,

Noveurber

Decenber

Januar

Februar
Marts

oo

4910, o0
5992,20

2916,r,

1985

2237,50

Aprll

GI. kassebeh.
Ny
-rIndtægternes ford.elingt
Kontlngenter
SaLær ved auktloner

Ud.cif

2597

t
..;g,0

0

2L34,40
oA7 lat
Jv

I t /v

7751,25

22t1,QO
8279 r40

r4o4,1,

154,85

]450,00
to25,oo
401f5,85

tg1oL,5,

42401,60

2602.05
42101.60

2287,75

1947,1O

10119 .90

27687,5O
4OL2,20
156 rl-5

Renter

Annoncer I ObJektlv

6750,

lØssalg af Objektiv
retur

OO

51o, oo

Busudlæg

1000.00

40115.85

Udglfternes ford.ellng:
Porto og kuverter
Trykning af ObJektiv

t00fg ,10

2O9L9,5,

1046,7,

Repro

za<
)e/tvv nn

Telefonannonce

Telefon og andre urtg. tll
Gaver tll. foredragsholdere

to15,oo

FB.

,00
782,60
550,oo

11 5J

Dlverse

Lokaleleje 1 Øbrohus
Club Daguerre

Bestyrels esmøder

-ir

Daguerrekamera

157,7'
442,rO

reJseudg.

118,QO

, 752.30
,9801. 55

Kassebeholdnlng pr.3O/ 4 I9B5:
L24r,87

Bankbog

Oiro

906,18

Kontant

453.80

2602.O5

Hellerup *.9/r)975

,r/å/ 7?.1ø,.r-

sign.Niels h.JåGen
Ka s s erer

<4<"' -

- Z-z;*ut 4z Z2o"*''-

sign,ole s{ryor{gren srgn.lØ6.uagnussen
Revi,sor

Revlsor

Auktionen må betegnes som middef, omsætningen var rimelig (Io.ooo),
men på bekostning af et begrænset udvafg af ,'gode varer,,. 42 medtemmer deltog.
Generalforsamlingen var præget af mathed, 'dette beroede nok,af mange1 på kontroversielle problemer - her vat 27 medlemmer tilstede.
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Poul Riisager
J. A. Hans€n. Bogtryk0ffset
Ertng Larsen, Jette Ludvigsen
Tine Bertelsen / Krisser Jørgensen
Danrk Fotohictorisk S€bkab
v/ F. Berendt
John von Daler

Reimanns kamera pa scenen.

Her ses der dobbelt

Disse medl-emmer kommer til at se dobbelt !
blev desværre aflyst i sidste
Teaterforestillingen
" Amagertorv 4"
jeblik, på grund af sygdom.
Det Øverste billeder viser lidt af det genopbyggede atelier på Amagertorv 4 en opbygning der fik megen ros af teateranmelderne.
Dagen afsluttedes med middag hos "PAPPAS" på Kultorvet, €fter nogen
entetid , KØbenhavns serveringsstress og pladsnød lykkedes det dog at
F.B.
få en hyggelig aften i hinandens selskab.

6

\IØDER'EKKEN
TORSDAG DEN

I9.

SEPTEMBER:

på opfordring starter vi efterårssæsonen med "HYGGE-AFTEN".
Medlemmerne bedes medtage "SOMMERENS FUND" - så alle kan se
kort
og fØLe. Medbring kuriositeter - b@ger billeder
sagt ting vi kan glæde os over i fællesskab.
Niels Resdahl Jensen, vil fortælle os om sine indtryk af en
rejse til det tekniske museum i PRAG.
TORSDAG DEN L7

.

OKTOBER:

Peter RandLØv, mangeårigt medlem af Selskabet
vit vise os en serie stereo-bilJ-eder, f remvist så vi alle ser
dobbelt. Medlemmer der overværede Peter RandlØvs foredragsaften i marts L979, har aldrig glemt den aften. De ser stadig
dobbelt. Mød op gå ikke glip af denne aftent ! !
STEREO-AFTEN.

TORSDAG DEN

2L.

NOVEMBER:

DirektØren for Museet for Danmarks Frihedskamp L94o-1945,
J@rgen Barfod indleder aftenen med et foredrag (dias) om fotografering og filmoptagelser under besættelsen.
Derefter vit museet få overrakt den "nyfundne" 16 m/m fitm
optaget i dagene omkring 4-5 maj L945 i KØbenhavn. Filmen er
"genfunden" af Flemming Berendt og gives som gave fra Dansk
Fotohistorisk Selskab. Originalfilmen beror i D.R. filmarkiv
og en anden kopi er givet til Danmarks Fotomuseum i Herning.
På museet blev den vist 4. maj 1985.
TiI sidst vises OIe Schetdes f antasti'ske DIASHOW: "RADIOEN DER
FORSVANDT I MADUM Sø". Omtalt i Objektiv Nr. 31. Side 33.
Historien om denne radio er så blændende fortalt og beskrevet i
billeder , at man tror den " optaget " under besættelsen.
TORSDAG DEN

L2.

DECEMBER:

Her er ingen FISKERIKONTROL, atter har alLe bundgarn og
ruser været i brug for at skabe årets AUKTION!
HUSK - mærkning af alt "isenkram,'.
Julebag oq gLøg viI blive serveret. Endeligt program idecember nummeJULEMøDET.

ret af Objektiv.

7

Møderefe rat
Marts

mØdet:

Ole Brage var inviteret i anledning af 4o års dagen for Danmarks
bef riel-se den 5 . ma j 1945 " Ole Brage, l-eder af T. V. s byens f ilmhistoriske arkiv, havde valgt en film, soffi det var lykkedes ham, åt
erhverve ved en byttehandel i London.
Det drejede sig om den originale og uforkortede film optaget under angrebet på Shellhuset i- begyndel-sen af L945. Filmen blev ledsaget af et kyndigt foredrag, desuden så vi nogle tyske ugerevyer,
de såkaldte "Wochen Schau" et lærerigt indbtik i hvad propagandaf ilm kan bruges ell-er rettere misbruges til . Interessant af ten.

Få sekunder efter, at dette billede blev optaget
faldt et par vildfarne bomber ned i den Øverste etage af reknologisk Institut, hvor
Dansk Fotografisk Forenings fagskole havde tiI huse og her gik den
fØrste store fotografiske samling tabt.

TRYI($AGER
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FlINMft I I
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V
borgbysård

all6 40

2770 kartrup

-

I

telelon 50 79 72
A
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ApriI mødet:
Kurt Petersen, kendt af enhver, som Selskabets "Kino-apparat og fifmekspert" - havde fyldt sin bi-l op med "isenkram" - s]æbte det hele
-^ r vv
^^ ^q
^- ouwu
^!^r
v[,
pe r1 r.qr
Som en anden "grønthandler"

og beskrev sj"ne va-

rer.
Stor kyndighed og varm interesse for sin samling udmyntede sig i en
spændende fortæffing om kino-apparaternes historie.
Spørgsmålene var
mange, men Kurt var manden der kendte svaret. Ved mødets afslutning
havde alle fået en udtømmende lektion indenfor kino-området.
På grund af mødets sene afrslutning, ,'glemte,' man den fæffes klapsalve. Med disse ord er der rådet bod på dette.
Tak til Kurt.

tldstillinger
BELYSNlNGSVÆSNETS IDRÆTSFoRENINGS

''

I
'' marKerer sit 5o
at vise en ,'FOTOHISTO-

FoTo-AFDELING

års jubilæum. D.F.S. er blevet opfordret tif
RISK KAVALKADE" - af fotografisk udstyr.
ARNE REIMANN (Fotoservice) har udvalgt nogle spændende apparater fra
hans samLing, bl .a. et DAGUERREOTYPI af H.C. øRSTEDS kone fremstillet i 1845. UDSTILLINGEN kan ses i FOTO-KLUBBENS lokaler fra den 2-1o
NoVEMBER I985. NYBoRGGADE I3. KøBENHAVN ø. VELKoMMENT
har arrangeret eri udstilling af russr-ske og østeuropæiske fotoapparater - Zenit, Horisont og zorki samt diverse tilbehør
Desuden vises et udvalg af Exakta og Edixa apparater. 3 stk. russiskbyggede Leica-efterligninger
- deriblandt et sjæIdent militærkamera.
UDSTILLINGEN Kan ses i HERLEV MIDTPUNKTS FRITIDSCENTER. DeT CT åbCNt:
Mandag ti1 torsdag K1 . 1o:oo-22:3o. Fredag ti.f KI.21:oo. Samt lørdag
Kl. 1o:oo-I5:30. UDSTILLINGEN er åben fra den 7-I9. oktober 1985.
ooså her er man velkommen:
HOLGER DUSEBERG,

på
og fint opstillede udstilling
Alex Steinbachs veltilrettelagt
Aalholm sl-ot i hele sommerhalvåret burde have været omtalt i det
dette beklages herved. Men der er blesidste nummer af Objektiv
vet informeret pr. telefon til et stort antal medlemmer.' Alex gør
hertil er kun at. sige
selv rede for sin store indsats på s ide
tak for den store indsats og held og lykke med de nye arrangementer fremover.

I

TILLYKKE

IOOO

F. Berendt
Når man holder rund fØdselsdag er det almindeligt at gØte status og se bagud. Dette har vort ærede medlem JQrgen Gregersen
gjort på sin helt egen facon
De af vore medlemmer som har haft mulighed for at se den fine udstilting på Lyngby Stadsbibliotek af indsamlede portrætbitleder,
gik sandelig ikke forgæves. Portræfotografier fra perioden IB661915. Et begrænset udsnit af en samling på over 3ooo styk kunne
her nydes. Billederne var elegant sammensat og viste et bredt udsnit af fotograf-kunsten i sin glansperiode. I nogle montre kunne
ses gamle fotoalbum, enkelte apparater samt et nummer af Objektiv
omhandlende samme emne.
Tak til J@rgen Gregersen for denne indsats til glæde for D. F. S.
og Danmarks Fotomuseum idet hele samlingen viI blive overdraget
museet efter yderligere nogle ophængninger i hovedstadsområdet.
Dansk Fotohistorisk Selskabs medlemmer siger tillykke med de 1o

LYNGBY: Sd erfotograf ogfotohandler Jørgen Gregersens portrætfotosarnling dbnet pd Stadsbiblioteket i Lyngby. En kreds at
særligt indbudte overværede dbningen. Der blev kigget meget
grundigt. Det er spændende og meget indholdsrigefotos, der udgør en helt enestdende samling. Borgemster OIe Harkiær lykønskede Jørgen Gregersen med initiativet og udtalte, at det var godt der
var initiativrige personer og borgere af Gregersens tyry, sd en sddan vcerdifuld portræ(fotoudstilling var kommet op at std. Den
var virkelig et kig værd.

T]
HOVEDGADEN 47, 28OO LYNGBY.

Flemming Anholm studerer
de fine portrætter.

LY N G BV
'/rløtg*
v tl/. atwercen
TLF.O2-993676
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.LOPPEMARKEDO
DEN ZS.SEPTEMBER
DANSK FOTOHISTORISK SELSKAB BYDER ATTER VELKOMMEN TIL ET
RIGTIGT KøBENHAVNS LOPPEMARKED . TøM HYLDER OG SKUFFER
KOM OG KøB NOGET NYT GAMMELT SAMTIDIG MED
AF MED DET GAMLE FOR NOGET NYT ! ! ! ! !
MEDLEMMER DER

VIL

SÆLGE '''MØOSR

AT DU

KOMMER

OP KLOKKEN l4: oo - GRATIS

BORDPLADS.

pRÆcIS KLOKKEN l4:3o

ÅeNgs DøREN IND TIL "MEKKA"

SÆDVANLIG FRALÆGGER FOENINGEN

sOM

SIG ETHVERT ANSVAR!

GOD FORNøJELSE OG VELKOMMEN.

MEDBORGERHUSET

KLOKKEN

ÅnHuscADE 1o3
KØnnNHAVN

Ca.

17:

oo PAKKES DER

SAMMEN'

ø.

OLOPPEMARKEDO
o

IO ARS

LøRDAG DEN

30.

NOVEMBER 1985.

DANSK FoToHISTORISK SELSKAB AFHOLDER STN STORE FøDSELSDAGSFEST

I

KøBENHAVN.

BEVINGEDE

ORD

, FESTLIG

UNDERHOLDNING OG DIVERSE ARRANGEMENTER.

BENEFICE_AUKT]ON AFHOLDES TIL GAVN FOR SELSKABET OG OBJEKTIV.
MEDLEMMER (OC DEM ER DER MANGE

AF) DER øNSKER AT DONERE "GODE SAGER'' _ BøR ALLEREDE NU, FINDE DISSE FREM FRA GEMMERNE ! ! !
HELE DET INDKoMNE BELøB cÅn UBESÅNNT TIL SELSKABETS VE OG VEL !
FESTUDVALGET ARBEJDER INTENS PÅ
MULIGHEDER T HO''IEDSTADEN.
SÆRLIG .::.-IL': -)l OM RETTE

AT FREMSKAFFE BILLIG

TID OG STED VIL BLIVE

OVERNATNINGS-

FREMSENDT CTRKA

I uÅNno FøR. DEI\I FoTOHISTORISKE DAG.

'JtlBIL 'EIJMSFEST'

t2

.HABAROT.
I Objektivs april-nummer side 2L, kunne man ldDe, åt Egon Larsen
Hadsund Engsmuseum, havde fået ca. 1o. ooo glasplader ti1 gennemsyn
fra Det Kgl . Bibliotek. ( deponering. ) Formålet var , åt pr@ve om det
er muligt, åt identificere nulevende personer, men også for evt. at
finde fotografiske optagelser af "mesterens " håndgjorte fotografiapparater.
Og sandelig, ofl ikke der var en optagelse af det længe s@gte og
aldrig sete panoramakamera bygget engang i slutningen af 194o erne
eller begyndelsen af 5o erne. Håndfaste vidners udsagn angiver, åt
det er havnet i Odense. Jagten er nu for alvor gået ind, efter at
"spØgelset" nu er blevet ti1 et håndgribeligt fotografi.
Blandt glasplader var også en del fra M.p.s forgænger N.C. Jensen,
hos hvem familien Hans Kirk har fået dette dejlige f ami 1ie-gruppebi Ilede optaget.
Billedet er blevet overrakt Ib Rønne Kejtbo, Det Kgf. Bibliotek,
da denne holdt sit spændende foredrag i foreningen.
Forfatteren Hans Kirk (1898-1962 ) blev født i Hadsund og tilbragte
en stor del af sin barndom i denne by. Som realistisk socialforfatter
er H.K. bedst kendt for sine bØger FISKERNE, DAGLEJERNE, SLAVEN og iKke mindst VREDENS SøN der handler om Jesus , som soci al oprører .
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ffi

Hans Kirk, med sin mor Anna Johanne samt oldemor og mormor. Ca. 1899,

t4
GAI{LE FOTOAPPARATER VAR ARETS SPECIALUDSTILLIT{G PA

MLHOLI{ SLOT

AIex steinbach
r efteråret 1984 var der en artiker i den rokare avis, omhanau-ende
baronen på aalholm, baronen havde rige haft fødsersdag, på bilredet
der var med til artiklen, så man baronen med et gammelt fotoapparat,
i teksten kunne man læse. at de søgte gamle fotoapparater, der skulle

være næste års specialudstilling.
Jeg gik fænge og viste ikke om jeg

skulle ringe eller ej,

men

efter

f måned tog jeg mig sammen og"rfik ringet til Aalho]m slot, der fik je
fat i sekretæren som venligst spurgte mig om hvilket apparat leg hav_
de, ieg kom lidt i vildrede, for hvad svarer man når der er ca. 35o
stk. på hylderne derhjemme.
Jo, svarede jeg, det måtte hun selv om 'for der var 35o stk, at vælge
ime11em, der brev dyb tavshed i terefonen, efter et øjebrik kom der
igen 1iv i sekretæren, som så medderte at jeg nok herlere måtte tare
med baronessen selv.
Der gi-k et par dage så ringede baronessen, vi aftalte.at mødes på Aa1
holm slot den næste l.Ørdag. Jeg var fantastisk spændt på hvad det var
for noget jeg nu havde rodet mig ind i.
Lørdgaen kom, konen oS jeS tog af sted, det var en mærkelig fornemmel
se, at køre op af alle6n, om bag ved sfottet, og ind af den pravate
port. Der stod vi så midt i et goo årigt gammelt slot, et af de æfd_
ste beboede sl.tte i verden, påbegyndt i det g. århundrede, der var e
fantastisk masse gamle ting og sager, ens tænder 1øb i vand, nå, men
vi blev modtaget. af baronessen, som førte os op tif deres private fLøj
her sad vi et par tj.mer, og tafte om den fotoudstilling der skulle l-a
ves, baronessen fortalte at der kun havde været lo-12 opringnrnger,
og det kunne der jo ikke laves megen uiistilling af.
vi brev enige om at min samling, skurfe danne baggrund for udstirlin-

qen.

se]'ve rummet hvor udstirlingen skuffe være, var desværre i-kke det vi
havde håbet på, rummet var delt midt over af en gfasvæg, der var ingen
glaskabe så den eneste mulighed var at stifle apparaterne op på en
lang række, det var, ikke den bedste føsning, men efter prøveopstiLling
hjemme, så gik det al_ligevef.Udstillingen sluttede l. september, den er blevt besøgt af 33.ooo gæs_
ter' Da jeg tarte med guideren, som viser rundt på srottet, 'fortarte
de at a1le besøgende, havde været meget begejstrede for fotoudstillin-
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AIex Steinbach beundrer her sin opstilling af "fotografica" Der er brugt mange timer og megen fritid på sådan en udstilling. Der er megen glæde ved at vise sine ting frem.
historie jeg her har fortalt, kan måske give grobund til at andre i foreningen, der også samler på gamle fotoapparater, eller billeder, må se at komme igang med selv at finde
på steder de evt. kan udstille. Det sjove er nemliq, åt man ikke
behØver, åt have unike ting, det kan man nemlig se på et museum,
NEJ, folk er tige så glade for at se ting som de kan genkende fra
deres oldefar, farfar eller fra deres egen barndom.
En udstillingsmutighed er blandt andet de lokale banker. Det har
jeg selv prøvet i Handelsbanken her i NykØbing F. i I98o, her i
efteråret prøver jeg at få en ny udstilling op at stå, i anledning
af Dansk Fotohistorisk Setskabs lo års jubilæum.
En hilsen fra Nyk@bing F.
ALEX STEfNBACH.
Denne lille

DENNE GODE

IDE VIL

SIG. SKRIFTLIGT MAREDAKTION FOR PUBLICERING I BLA-

BESTYRELSEN GERNE TILSLUTTE

TERIALE BEDES SENDT TIL OBJEKTIVS
DET. RÅD OG VEJLEDNING SAMT REKLAMEMATERIALE FoR VoRT SELSKAB
REKVIRERES OG FORMIDLES FRA REDAKTIONEN.

KAN
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DAIJIVARKS FOTOMTISE,L]M
.H.C. Andersello
Den 3. september åbnede ikke mindre end 2 spec i aludsti I linger i Danmarks Fotomuseum. Den ene viser fotografier taget af vores allesammens H.c. Andersen. Han bfev fotograferet omkring 16o gange.
Det fremgår af en registrering som den mangeårige leder af det KgI .

Biblioteks bitledsamling,

mag

andre. Mange af titttffi
dige tryk , bI . a. er iffi
*'
Melchiors stereo op- tfl
med

f

ens originale kartorr.

enkelte bifleder støt-il
ners registrering,

iii

derLiu

"FOTOGRAFIER AF H.C.

ri';iir

iirli

ffi

art. Bjørn ochsner foretog i I95o erne.
fotografier med H. C.
alene og dels sammen
billederne er samtider flere af Israel B.
tagelser på fotograOplysningerne om de
ter sig på B)Ørn ochsi L957 udkom i bogform
ANDERSEN". Ved nærmedelse med udstillin-

re studium i forbin- 'r
te det sig, åt der i
gens etablering, vissamling var 2 fotogramuseets H. C. Andersen
i B1@rn Ochsners bog.
fier der IKKE var med
Det drejer sig om et
"knæstykke" af H.C.A.
pebillede, hvor han er
alene, samt et grupsammen med andre gæster på J-andstedet RoLIGHED.
"H.C. ANDERSEN HOS FOToGRAFEN" - vil være ophængt forelØbig til efli!:i',il

ter JUL!

S. L.

+IASSfLBLAD

"HASSELBLAD loo
Her vises GAMLE

ÅR." Speciåfudstilling fra den 3 til 29 september 85.
og NYE Has selb] ad-kamearaer , samt specielle rum-model-1er. Ligeledes vises der billeder taget med HASSELBLAD, bl .a. også et
HAS

SELBLAD-DI

ASHOW .

Hvis der er interesse for at arrangere gruppe besøg udenfor åbningstid - specielt på aftener midt i ugen - kan dette aftales med Løvstad
på museets telefon.

Fotografi . Fototeknik. Fotohistorie o Fotogalleri
Åbent B.n-17.00. (Mandag lukket) Omvisning udenfor åbningstid efter aftale

Museumsgode 3 Herning. TeA. 07-225322
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POLITIITEN

Kanonf otogr:af på Raadhuspladsen ca. L92o

Pol-itikens forlag har udsendt en serie fotografiske postkort
optaget af bladets fØrste pressefotograf Holger Damgaard (187of945 ) Postkortserien kan anbefales som den flneste gesandt for
fotch'istor:-'i-sl<e motiver. Kan kØbes i fcrfagets udsatg i Vestergade.

*'"*ffiM

FOTOREGISTRERING
Det kriminalpræventive Råd

rfior(ÆDEll

ilrruForo

NJAL$ffiÅEE 22

-

2300 KBH. S.

-

(01) 54 55 90

18

Spalte

Loppemarkedl

lukkeren

HAUS EIMBUTTEL.
lØnoec DEN L4/ 9-85. Kl . L2z3o. rqØonrro ca. 11:3o-12zoo.
NÆRMERE OPLYSNINGER. Jan Klinksgaard. 04 43 LZ 43.
HAMBURG FoTo-LoPPEMARKED. HAMBURG

r HELSTNGøR - har fået ny direktør fra april 1985.
K.O.B. ,Jørgensen er blevet afIøst af kemiingeniør JENS BREINEGAARD
(39) - hvis store hobby er ganle fotograf i apparater .
STRANDSBERGS FORLAG har meddelt, at to nye bøger kommer på markedet
i oktober måned. Titlerne er: cIBIRKERøD-HøRSHOLM og GREVE STRAND.
SÆTTERNISSEN BEKLAGER, at der i Objektivs april nummer side 6o var
faldet en linie ud. A11e ved jo, at Jørgen cregersen har lavet en
bog om Kgs. Lyngby og IKKE om ISHøJ, som skrevet står.
ÅRHUS TEKNISKE sKoLE (FoTo) har i sinde at konstruere et DAGUERREoTYPIKAMERA - og har anmodet D.F.S. om bistand med deres indhØstede
erfaringer ved F. Berendt.
rNTET NYT! - PREUS FoToMUsEUM er lukket indtit videre.
oLE MTKKELSEN. (vor bibliotekar) gØr opmærksom på. at susan Sontags
bog: On Photography L977, er oversat til svensk i 1981.Kan lånes på
hovedbibf ioteket . Kultorvet KBH.
oversættelse af "HERREGAARDSLIV 1,887-19oo" til tysk er ved at være
TEKNTSK MUSEUM

afsluttet. Bilfederne viI blive tilbudt europæiske T.v, stationer i

håb om nogle "fede" honorarer ti1

DANMARKS FoTOMUSEUM.

vil vise over 2ooo bi.Ileder fra sin unike samling på CHARLoTTENBoRG tit foråret I986. DANMARKS FoToMUSEUM (F.8.)
vil forsøge, at vise STIRN-BILLEDERNE i hovedstaden samtidigt!
FLERE TEKNISKE BESKRMLSER af gamle kameraer er ved at være færdige.
Materiale der savnes af flere medlemmer. Men det er et område hvor
kildematerialet er vanskeligt tilgængeligt.
HJÆLP - medlemmer der måtte ligge inde med billeder (hvor dårlige de
end måtte være) en god historie, gode ideer o.s.v. fra DE GODE GAMLE
DAGE - i D.F.S. - da vi var indkvarteret i Skodsborq hos P.B.S..
redaktøren venter dit opkald.
EFTERLYSNING: camle fotografiske postkort med julemotiver ti1 affotografering. Desuden oplysninger af enhver art omkring GAMMELT JAPANSK
FoToGRAFICA. EIler information om hvor tingene kan ses, Iånes eller
affotograferes. o2 19 22 99.
MEDDELSE: Det IokaIe bagerj. fortæIIer, at JULE-SMÅKAGERNE er ved at
blive kreeret. GERDA DET KONGELIGE BIBLIOTEK

ANNONCE:

sTEREosKoPrsK FoTocRAFrcA søcES. s tereoskopbetr agtere samt billeder
købes. Kun velholdte og rigtig gamle ting har interesse.
oI 25 69 83. John Philip.
HUSK: Tidligt indbetALT KONTINGENT er ti1 stor fryd for kassereren de ubetalte regninger i mente!
PENGE:

KoNTINGENTET ER STADIG FoR MEDLEMMER BoENDE PÅ S.IÆLLAND oG AMAGER

Kr. 175.oo -

øVRIGE

Kr. 125.oo.
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Rasmus Reeh: Fotografilovens historie og andre
essays. l5o sider.
Som advokat for bladudgiversiden har forfatteren erhvervet sig megen viden på dette område.
Hovedspørgsmålet omkring lovens paragraf L2,
hvis indhold tilsigter,
åt retten til at bestilIe billeder tilkommer bestilleren. Ellers har
fotografen rettighederne.
Ved at læse bogen får man et godt indblik i hvordan juristeriet
kan fortolkes
pro et contra
som debatbog og måske tit brug for praktiske
Løsninger er bogen af stor værdi .
F. B.
Bibliografi

til
l)

i "Dansk fotol ittæratur 1839-lW" - Niels Dejgaard har ærdl bjekbiv føIgende kqlrentar

Ole Mikkelsens arneldelse

af

bogen:

fotol itteraun lB39-lW" før 1959 ikke rd<ker ud over H, Konætiæ
nr. 20, og at nnn for perioden 1839-1959 er godt dd<ket ind red dette
katalog. Til disse $stande vil jeg blot anføre, at olrenfor rwnte katalog nr. 2o ikke nedhger fotografiske bi I ledræker, ikke inletplder oplysnirqer cm forl4 og enGl ig er katalogen ikke kmsekwrs m.h.t.
oplysnirger cm, hvowidt, et \Erk er i I lustrerct eller ej. I "Dansk fotol itteratur 1839-1982" er alle di
æ oplysnirper ælvføIgelig redtngel, og bibliografien inddnlGr adskilliæ ræker, sqn ikke er regislreret i katalog nr. 2o.
Ole Mikkelæn

fBder, at

"Dansk

Bibl io't€ks systamtiske katalog

i

2) Ole Mikkelæn treyær endviGre, at katalogen i bwform (katalog nr. 20) dprte I|}59 "fordi rnan gik
oær
kartotekskort, son jo ikke uden videre IaGr sig kopiere", At kartot€kskort ikke er så lette
at kopiere er da rigtigt rnk, nen Ole Mikkelsen glømer, at rnn fra 1959 og fren blot kan kopiere gruppe
75.7 (fotografi ) i Dansk Bogfort€grelse. fftppe 75.7 (fotngrafi ) nedtager imidlertid kun ganske få billedvaker, så nnn er, son ned katalog nr. 2o, krm halvl hjulpet.

til

3) Ole Mikkelsen gør 9san Vejlsgaard "bibliotekar led Det KøEeliæ Bibliotek" til nedarbejGr rred bibliografien. fusan Vej lsgaard har intet haft at gøre ned bibliografiens indfpld. Oersætter og korrekfurlæser er ikke det samE scm rcdarbejGr. I mire Øjne insinuerer Ole Mikkelsen ned cnrenstående oplys!ing, at jeg har haft specielt fa\orable vilkår at arbej& uder på Det lctæliæ Bibliot€k.

4) Ole Mikkelsen rævrpr at bibliografien inddnlder
Ier, d.v.s. ffiT 5oo titler.

"knap 5oo

titler".

Bibl

iografisr inddrllGr

5o7

tit-

5) Ole Mikkelsens oplysnirger cm at Kylle Topps "Dergarp i frenæ" fra lSl hnde ha\e \6et nEdtnæt
bibl iografio viser, at han ikke har forstået den forskel der I igger i at in&ksere dele af tøger o9
så at registrere hele lsker. Kylle Topps bæ er ikke en fotobog, nen derinnd en beskriletse (prirnst
i tekst) af I ivet døEarE i frense. Bi I ledmterialet u@Ør kun 25-30 pct. af hele bogen.

6)

i

lvbd forrulerirgen "bibliografiens rirge fej lprocent tsEer nøje sanen fled den føje standard son Dansk
Bqfortegrelse har" anlyder ole Mikkelsen, at "Dansk fotol itteratrr 1839-lW" blot er afskrift af gnppe 75.7 (fotog^afi ) i Dansk @fortegrelse. Ca. 3o pct. af de redhgre ysker "DAnsk fotol itteratur 18391982" er ikke placeret i gruWe 75.7 i Dansk Bogfortegrelse. Herelt glder det, at fotografiske bilIedræker bliler placeret uder srnet og ikke i gruppe 75.7 (fotngrafi ). [H' er Grfor ikke ruligt, hvad
Ole Mikkelsen tror,æ søge systemtisk på denE t14e vuker i @fortegrelsm.
sanB gæIGr for
biograf ier cm fotografer.
Niels Dejgaard skriver
sidst i sit indlæg, at han selv har fundet ca. lo læker son ilrde have \Eret
rredt4et i bibl iografien.

H

til

Ole Mikkelæn har ændt os føIgende svar:

ler på en rEget gnndig genurgang af din bibliografi.
DirE "ksTr€ntarer" forslår jeg ikkel
Ole Mikkelsen.

Min arreldelse hvi
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Begyndelsen -..o a)
Fl-emming Berendt

Blade af luftfotograferingens

Historie

i fotohistorien, man er beHvor tidligt
gyndt at tænke på muligheden for, åt
kunne fotografere fra luften er ganske uvist, men det tidtigste billedmateriale, jeg n"l. kunnet f..rnde, er f ra 184o. Et 1ille årsti-d
efter Daguerretypiprocessens offentliggØrelse fremstill-ede en
fransk tegner denne skØnne ironiserende tuschtegning over den
nye "bil-led-kunst " , kaldet "Daguerreotymani" - hvor man i det
Øverste højre hlørne ser en svævende ballon hvis gondol var udformet som et Daguerreotypikamera.

Hvilke tanker tegneren har gjort
sig er det umuligt at sige, for
efter fotografiets opfindelse i
1839 med de dengang lange eksponeringstider, har det været fremsig bevægetidsmusik at forestille
lige optagelser på omkring
derunder.
L / 5o sekund eller
FØrst i 1851 hvor den kollodiumgyede glasplade blev
kunne man been realitet,
gynde at tænke på muligheden af momentoptagelser.
Bill-edet er fremstillet af
litografen Th6odore Maurisset i januar l84o.

iÅi]:lAi:til:

5.

!

2L

Selvportræt af Nadar.
Daguerreotypi.

at blive den banebrydende j-ndenfor luftfotografiens historie, blev franskmanden caspar F6Iix Tournachon i vore kredse bedre kendt under navnet NADAR.
Nadar var kendt som forfatter,
tegner og tillige en meget dygtiq
fotograf. Desuden var han et menneske hvis interesser var altfavnende og han gi-k ikke af vejen for at gennemføre mange fantastiske
forsøg i forbindelse med den tekniske udvikling i 185o erne.
I årene omkring 1855 begyndte Nadar at beskæfrtige sig seriøst
med ballonfart.
Det at kunne frigøre sig fra jordens overflade og
blive et frit svævende element fascinerede ham. Da han samtidio var
en mand, som var i stand til at forene det nye spændende r"a alt nrrrgbare og praktiske, Iod han det komme an på en prøve, at kunne fremsti1le mere nøjagtige landkort ved hjælp af de to menneskelige frembri-ngelser: ballonen og den foto-kemiske proces, som hans landsmand
Daguerre havde opfundet i 1839.
Han forudså føsningen af de evindelige matrikels tridigheder forude.
Den person, som kom til
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Nadar og frue i gondol. Studieoptagelse fra midten af 1B6o erne.
Billedet er s iældent set i fotohistoriske bØoer.

I 1854 begyndte han de fØrste eksperimenter ved hjæIp af den netop opfundne vådplade-teknik. Det var ikke så 1igetil, som han havde forestillet
sig. Utallige for sØg mislykkedes for ham. Der var
især problemer omkring den " langsomme " kollodium-proces , samt den
i luften svævende og "bevægelige" gondol.
Vådpladeteknikken betingede, åt pladen skulle præparreres umiddelbart f ør brugen og f remkaldes straks ef ter, al-t dette måtte altså ske oppe i l-uften i den svævende balIon.
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Han begyndte derfor først at konstruere
sin gondol, som var opbygget af kurveflet,

et ', mørkekammer tel t " i
træ og lærred. Mørkekammerteltet skulle være .Iystæt, hvilket ikke var nogen 1et sag at
k.Iare, desuden måtte han fremstille et lil_le rundt vindue med orange
rødt gIas. Alle disse fors@g foregik i en stor træbarrak under mange
menneskers undrende blikke.
DETTE måtte være en ,,ga1', mands værk.
De første prøveopstigninger begyndte, men Nadar var aldeles forvirret over, at hans fotografiske glasplader overhovedet ikke viste spor
af kemiske ændringer i form af et billed visende det nedenfor liggende landskab.
Den samme kemi, ved hvis hjæ1p han på jorden kunne fremstille de
smukkeste portræt-billeder,
svigtede ham totalt oppe i fuften.
Måned efter måned gentog han sine forsøg. Efterhånden begyndte det at
blive nogle kostbare forsøg. Gasgen var dyr, kol lodiumpl aderne og kemikalierne tyngede voldsomt på hans lkonomiske resourcer.
Men takket være hans ,' jordiske,' atelier og de her fra kommende indtægter var han i stand til at fortsætte forsøgene.
Det meste af sommeren gik, og faretruende nærmede sig den kolde
årstid, Nadar var på fortvivlesens rand, men han gav ikke op.
En sen efterårsdag var han steget til vejrs for at prøve lykken
endnu engang. Turen bfev længere end beregnet, og han blev tvunget
til at "nØdlande" ved en li11e by der hed ,'pet i t-Bic6tr6', og overnatte der. For at ballonnen ikke skulle blæse væk for ham bandt han
den til et stort træ i udkanten af byen!
Samtlige ventj-ler og haner blev Iukket grundigt, idet han havde på
fornemmelsen, at gassen var ved at slippe op.
Tidligt næste morgen gjorde han klar til_ opstigning. HeIe byen
stod og så ti1. AIt hvad han kunne undvære af vægt, deriblandt hans
se lvkons truerede " lukke-nekani sme " til
hans fotografi apparat bfev
ladt tilbage. Den Iifle flok måbende landsbyboer så den ejendommelige tlngest med et "hus,' svævende under, langsomt stige til vejrs.
For. ikke at miste mere gas, overtrådte Nadar i denne stund de mest
eleme.ntære s ikkerhedsnormdr for en aeronaut, ved åt fukke af for aIIe ventiler, intetanende overfor, hvad der nu hændte.
Da ballonen var nået op i den passende højde, begyndte Nadar, sorn
i hundredvis af gange før, at præparere en kol lodiumgl aspl ade .
Gondolen svævede Iangsomt hen over terrænet. Han skubbede kassetten
ind i kåmeraet - foretog et manuelt indgreb for at belyse pladen, idet
han jo havde efterladt sin mekaniske rlukker" ved opstigningen. Opta-

gelsen fandt sted i 80 meters højde. Umiddelbart derefter blev ballonen trukket ned. Og vi læser i hans erindringer:
"straks efter at .ballonen var landet, smed leg min overfrakke,
min jakke og sko. Således befriet for den tyngende klædedragt
ilede jeg af sted - det første billede blev fremkafdt j. et improviseret mørkekammer i et lokalt værtshus" og videre "Jeg pressede og tvang bifledet frem Iidt efter lidt, det var meget svagt
og meget blegt. Men skarpt og klart - på den fotografiske plar^
!.,1^l
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På vejen kunne mån tydeligt se en møbelhandler, som havde forladt sin vogn og løb hen imod ballonen, og på et tag to hvide
duer . "
Den første fotografiske

luft-optagelse i verden havde set dagens Iys.
Året var 1864. Det skulle senere vlse sig, at der i Boston (emerika)
var optaget et fotografi fra ballon i 186o.
i f899 på verdensudstillingen i PaNadars billede blev udstillet
ris med denne tekst: "Premier R6sultat de Photographie A6rostattique. clich6 obtenu å L,'altitude de 52o m. Par Nadar 1858." - men bilsig den
Iedet er først optaget som nævnt 1864. Man kan forestille
g]æde, der i dette Øjeblik gennemstrømmede Nadar, men som den seriøst arbejdende sjæ1 han var, blev hans første tanke: "Hvorfor var al-le de forudgående optagefser mislykkedes?
Det viste sig at den udstrømmende gas fra ventilerne i gondolen sivede via rørflettet
ind i hans "mørkekammer", og da gassen indeholdt
svovlsur atmosfære ødelagde de umiddelbart kol lodiumglaspladen og sførede den totalt. Med denne luft-optagelse var en ny æra begyndt for
fotografien og dens muliqheder

Fransk kæmpegondol lB9o.

25

ENTRUM
Speciaffsnetning i nyt og
TSTEDGADE 24

oTo
brugt fotoudstyr

" L65o København vo ol 2L 6t

67

26

BALLON
trip
1890 I
Flemmincr Berendt
til Opfllgntng.

var ualmindelig kold, våd og stormende - men
trods dette var det et år, hvor der blev skrevet dansk fotohistorie.
crundlæggeren af Illustret Familiejournal , carl Aller,I havde
fået den geniale ide, at forevige København fra luften, et projekt der nær var endt som en tragedie.
PIanen var, at fade en af familiejournalens fotografer gå med
op som passagerer ved luftskipper Lauritz Johansensz opstigning fra
Tivoli den 24. august 189o.
Fotografen, hvis navn var Breiningerj havde fået sine instrukser
af carl A11er, som var en meget ivrig amatørfotograf og som i sit
blad satte en ære i at fremstille de fineste reproduktioner.
I189o var man ikke i stand tif at gengive et fotografi direkte
i et blad. Men den fremsynede og id6rige car.I AIIer havde bpfundet
sin egen reprometode, som han havde givet navnet fotolitografil
Ved hjæIp af denne var det hans tanke, at fremstille et "fugle-perspektiv'-billede af København fotograferet fra fuftballon.
CarI Alfer havde ti1 dette projekt taget følgende personer i ed:
Luftskipper Lauritz Johansen, fotograf Breininger, tegneren Karel
Sommeren 189o

sedivy samt en meget dygtj-g xylograf?
Med CarI Atler som primus gotor, og de økonomiske midfer som var
vendige tilstede,. kan vor historie tage sin begyndelse.

nød
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Laur

carl Affer ( 1845-I926
Allers arkiv

:-tz Johansen ( 1856-1919

)

)

Den 24. august 189o sent på eftermiddagen er
Johansen gået til vejrs i sin ba1lon "Aborren"

fuftskipper Lauritz
fra Tivo1i og var drevet ud over Amager. I luftskj-pperens erindringer Iæser man følgende:
" - Vi blev førte over Amager, og da vi vare over Taarnby, gik vi
ned i saadan en Fart, at det susede om @rene paa os. Vi bleve slæbte et kort Stykke hen ad en Mark og over en Landevej, hvor vi standsedes af en Tjørnehæk. Gondolen paa Vejen og Ballonen paa den anden
side af Hækken, men aft i god Behold. Næsten lige saa hurtigt som vi, vare fire Gensdarmer og to Betjente
komne ti1 stede, og de sloge en cordon om Ballonen for at holde den
tilstrømmende Menneskemasse paa Afstand. Under mit Arbejde med Tømnj-ngen blev jeg trakteret med dejlige store Blommer af Præstefruen,
som med stor Venlighed bød mig den friskplukkede Frugt af sit Forklæde. For denne opmærksomhed bringer jeg hende herved endnu en Gang min
hjærtefigste Tak.
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velvillig Assistance var Læsset paa Vognen, som
jeg havde bestilt, kjørte jeg, stolt som en Konge, tilbage ti1 Tivo1i. Jeg havde afdrig drømt om, at jeg nogensinde skulde komme ti1
KjØbenhavn i et saadant optpg. Bag Vognen. som havde Passageren og
mig ombord, red som Eskorte Gensdarmerne og Betjentene, to og to i
rad, med en Sergent i spidsen. Langs Vejen stod Folk tæt sammenpakket for at hilse paa luftskipperen. Der blev viftet med Hatte og Tørk1æder, Hurra paa Hurra bølgede mig imøde, medens jeg ptigtskyldigt
bukkede og hilsede til- alle Sider. Jeg føIte mig flov over a1 denne
Hæder og ønskede kun. at jeg en Gang maatte faa Lejli.ghed tif at SjøDa BaIIonen med

re noget, som fortjente

Hurra råbene var

saa stor

næppe

Opmærksomhed.r'

døet hen før mødet fandt sted imellem

de

allerde nævnte parter.
Luftskipper Johansen og hans medhjælpere er ved at gøre deres bal.Ion captif klar til opstigning. Hr. Harzberg, af hvem Lauritz Johansen havde købt balfonen, står tiI rådighed med teknisk assistance.
Denne opstj-gning er den første af 4 berammede i Tivoli-sæsonen 189o.
Klokken 19.oo stiger baffonen ti1 vejrs, under mængdens hurra råb.
Igen lader vi Iuftskipperen berette:
"Det var første Gang jeg befandt mig i en captif, men jeg kan ikke
nægte, at jeg langt foretrækker Farten med fri Ba11on. Den rystende
Opstigning med en captif, som foraarsages af Kabefet, der som en 1eder fører hver Bevægelse fra Dampspillet op ti,l Kransen, hvori det
er fastgjort, og som igjen meddeles til Kurven, borttager den ophøjede Ro og Tillid, man føfer ved fri Farter. men har den først naaet sin
Højde og svajer stifle for Vinden, kan man frit hengive sig ti1 Beskuelsen af det underliggende Panorama.
De fleste Mennesker ere bange for at komme i Højden, fordi der altid sættes svimmelhed i Forbindelse dermed. Jeg har allerede fortalt,
at svj.mmelhed ikke kjendes med føs BaLfon. og ved en captif kan den
kun forekomme, naar man fra dqn indvendige Aabning i Kurven føLger
Forbindelsen med Jorden.

"
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i gondolen er foruden Iuftskipperen seIv, sandsynligvis
tegneren Karel Sedivy, fotograf Breininger,der som bekent har fået
påfagt en vigtig opgave, nemlig , åt forevige det smukke syn af hovedstaden fra det høJe stade.
A1 lers arkrv
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Luftskipper Laur:-tz Johansen ved siden af "Montebello".

(19o4)

Kbh. BYmuseum
Ballonen er dog ikke nået mere end 2o-3o meter op i luften da fotografen får den idd, at ville fotografere de rnange opadv€ndte og
måbende ansigter. Han 1æner sig ud over kanten af gondolen, holdende sj.t
store og tunge fotografiapparat. Vi har her 'at gøre ned maghonikasser
og tunge glasplader. En lunef,uld kaetevind får gondolen tii at gynge
frem og tilbage, især i den gale retning, nemlig pracis til den side
hvor den gode fotograf Breininger læner'slg ud af gondolen, med det
tunge apparat hængende imellem sine hander. Pludseltg ser man apparatet hvirvle igennem luften ned mod den sanlede menneskenangde.
Man må springe for livet, resultatet er, at kameraet knuaes nod jorden,
dog uden at ramme nogen.
Oppe i gondolen forsØger den uheldige fotograf, at gribe sit apparat
og kun takket være luftskipper Laurj-tz Johansens faste greb i fotografens frakkeskØder hindrer, at han lider samme skæbne
Ballon captif bliver straks trukket ned igen. Carl Aller må nu indse
at gode råd er dyre, hvis han skal redde det planlagte projekt.'
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Hr. Arler har herdigvis også i dette tirfæfde været forudseende for nede på jorden ved hans side står yderligere 3 fotografer.
Det drejer sig om 2 af fotogråfiens pionerer, peter l_. petersen9 _
Juncker-Jensen og dennes medarbejder fotograf f'erslew]
Juncker-Jensen giver Ferslew besked om at stige ombord og redde si_
tuatj-onen for CarI A1fer. Tilsyneladende er Breininqer helt ude af
spillet.
Ballonen går atter til vejrs, og klokken ca. 19.3o er fotograf Ferslew rede til at optage de enestående fuftoptagelser. Endnu engang kan
vi Iæse i Iuftskipperens erindringer:
"Der var mor.somt at overvære en pantomime fra Iooo fods Hølde, man
kunne fø1Ee hver BevbgeLse af de agerende, skjønt de ikke var større
at se til end.Tænd;tikker.
Prænen hvor Akrobateine sloge deres kordbøtter, tog sig udmærket ud
her oppe fra, og- Labyrintens hemnTelighedsfurde veje vare ikke rængere
en Gaade, s.et i Fugleperspekt iv , men set fra Højden, var dog den kun_
sti-ge Hestebane, hvor de ridende tog sig ud som små Abekatte paa Hunde, der f,oer rundt om en Fiskerand, noget af det morsomste.
Det Kgl. Bibliotek

JunckerJensen ( 1859-1 94o)

82

Laur :.tz Johansen og en " passager " . Billedet er konstrueret
idet gondolen kun hænger få meter over jorden. Et luftbillede af KØbenhavn er indkopieret. ( 189 L-92)

,

!r3

Bfandt de Punkter af Byen, som strax fangede Blikket, var Christianborgs mægtige Ruin med den store af Buegange omgivne Ridebane, Jærnbaneterrænet og Marmorkirkens store Kuppel det mest dominerende.
Midt j, den gamle By opdager man en stor grøn Oase. og det slanke Spir
som hæver sig over Trætoppene, viser, at det er Kongens Have med Rosen
borg Slot. Ogsaa Amalienborg træder tydeligt frem, men det er dog førs
ved flere cange at have nydt Udslgten, og ved at markere sig Kirkespiernes indbydes Stilling til hinanden, at man formaar at finde ria+'ia
Rede i den By, man dog kjender saa godt.
Bag Jærnbaneterrænet er den lange og forholdvis brede Sø, som ved
Broer og Dæmninger er delt i fem langstrakte Bassiner, og som synes at
dele Byen i to Iige store Dele, det, der vækker mest opmærksomhed.
Hj-nsides Søen hæver den store Forstad, Nørrebro sig. en Uendelighed
af Bygningskolosser, der strækker sig ud mod de aabne Marker, kun afbrudt af Fælledernes store trekantede Arealer. Omtrent under Gondolen
ser vi ørstedsparken som et kjønt Li11e-Anlæg af den gamle Stadsgrav.,'
Da balfonen endelig ca. I/2 time senere bliver trukket ned. håber
man at de ønskede optagefser er kommet i ,'kassen',.
På Det Kongel-ige Bibliotek er man i besiddelse af nogl-e få billeder
fra disse berømte optagelser. Ved hjæ1p af en s ammenl igningsprøve er
det nu konstateret, at det er disse bi11eder, som har dannet grundlag

for det endeli(Ie biIlede.

I af de tre "oenfundne" originalbi Ileder optaget i retning mod Amager.
kvadrering af billedet til brug for sin nø'Jagtige skæring i sin busk-bom klods.
Det Kg1. Bibliotek.

Bemærk Karel Sedl,vys

Efter de vellykkede glasp]ader er der bfevet fremstillet et sæt pahvorefter tegneren Karel Dedivy skal udføre sin andel af
pirbilfeder,
projektet, nemlig, at fremstille et cirkelrundt billede set fra bål10nens gondol ud fra de mindst 8 optagne billeder, hver dækkende en billedvinkel på 45 grader. Kameraet som blev anvendt er blevet "kippet"
skråt nedad, såLedes, at horisonten ligger højt på billedet. Når disse billeder beskæres viI der fremskomme et I kantet polygon-panor amabi11ede.

Billedet dækker ikke lodret ned hvorved der fremkommer et manglende
motiv i midten. Tegneren udglatter derefter polygon-bi 1ledet ti1 et
halvkugle billede, som vi kend€r fra det moderne "fiskeøje-objektlv'l
Dette indebærer, at vi MÅSKE har at gøre med verdens første "fiskeØje-bi11ede" set visuelt gennem en kunstners øje - Karel Sedlvy'

Polggoncr (mangekantcr): En polygons begrænrning -af
siderne - keldes perimctrcn. Trekanter, lirkrnter, icrnkanter etc. er polygoner. Firkentcn DCBF,
hvtc vinkler er rctte og hvis slder er lige rtore, * ct kvtdret. Flrkanten EGBF, hvis vinkler er rctte og hvis modståcnde slder prnris er lige 8tore, * et rekttngel' Firkanten
GHAC : en rhombe. Itvadretet, rektangcl og rhombe er
prrallclogretnm€r, i hvilke de modstående sider og vinkler
år llge ctåre. Figuren G]IAB - et traPez, der er en lirkant'
hvor 2 sider er Parallelle.

rctti ltnjer -

Den sidste proces består af en xylografs enestående kunstneriske hån
værk. En het måneds arbejde ligger til grund for den endelige hårde

det sidste grundlag før den en'
elige trykning. Billedet blev farvelagt forbavsende korrekt' Den gam-

usk-bom/ udskårne klods tilblivelse,

le bydel Iigger i et rødLigt skær, medens farvetonerne på den anden
side af broerne, €f bråtige, hVitket skyldes, at de nye kvarterer er
medens den gamle indre by er for det
tagdækket med skiffer-plader,
meste tegldækket.
Man har bestemt sl-g at billedet skal være 4 gange bladets størrelse
al.v.s. at billedet får en diameter på 5o cm. Det endelige bi-llede bliFamifiejournal den 3o. november l89o
i Illustreret
ver offentliggjort
og bliver en billedmæssig sensation.
Man må i dag beundre mænd som Carl A1ler der fik en fantastisk fototeknisk id6, og var i stand til at gennemføre den'
Det skul1e blive tif en række lignende imponerende dobbeltsider i bladet, hvor man med stolthed kan bruge carl Allers eget motte: BEDRE ENDNU.

I dag vi1 vi med ærefrygt kunne sige:

ENDNU BEDRE END DE TRoEDE'
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BESKRIVELSE AF BALLONBILLEDET:

Biffederne der danner grundraget for det enderige resultat er optaget fra et punkt cå. 3oo-35o meter over jorden, som føIge heraf
briver der ikke tare om forgrund og baggrund i den sædvanlige betydning.
Det der svarer til fororrrndan or har centrum, medens periferien
danner baggrunden.
Hvrs man b@jer sig over billedet, i en afstand af ca. 50 cm, Iuk_
ker det ene lje og lader det andet glide rundt I motivet, vil bygnin_
ger, træer og skibe træde "prastisk" frem. Billedet gengiver ikke blot
de enkelte bygninger, men også det samlede hele.
Mange huse synes ganske små b.a. Marmorkirken der ligger langt ude
r synskredsen, medens derimod tivoli og Indus tri _uds ti l l ingsbygnt_ngen
virker overvældende stor.
Gader og pladser ser også uforholdsmæssig brede ud. crunden er, at
når vi ser en by fra fuften har alle vandrette flader deres fuLde
størrelse, medens lodrette forkortes.
Bemærk de mange tirskuere der er samlet på sted hvorfra barfonen
er blevet sendt op, lidt tir h@jre for Tavolis præne. De 8 handelsskibe i baggrunden er præcist gengivet fra originalfotografiet.
For at rette orienteringen er der udenfor birledets indramnrnq aftegnet de vigtigste monumentale og store bygninger.
ved at trække en rige ri-nie ind mod centrum, vi1 man med rethed kunne finde den enkefte bygnings placering.

OaEfen tommes

uD.
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Fodnote:

senere indehaver og udI . CarI Aller ( I845-t 926) Udlært litograf
Famifiejournal fra L877 . Den L2. juli 1869 fik
giver af Illustreret
Carl Aller et H. C . Ørsteds legat på 1oo rigsdal-er f or, som skrevet
metode, som mu1 Lggør gengistår: "Opfindelse af en fotolitografisk
velse af aIle trykte frembringelser. "

2. Luftskipper Laur :-tz Johansen ( 1856-19f9 ) hans fØr ste officielle
ballonopstigning finder sted den 24. august 189o fra Tivoli med ballon captif "Aborren" opkaldt efter hans fØrste beværtning i Kbh.
L.J. bliver året efter assistent hos Alfred Godard, med hvis ballon
"Montebello" der gØres 6o-7o opstigninger pr. dag, med op til 16
personer pr. gang. Han foretog ialt LL7 opstigninger med ballon i
sit liv. Den sidste fandt sted i 19o5. Den kære luftskipper kom aIdrig op at flyve, hans sidst€ leveår tilbragte han som vært i sin
"Teatercaf6" også kaldet "GrØften" i Tivoli.
Han var en populær værtshusholder for hvem den gode skipper historie aldrig var f j ern .
3 . Fotograf F . P. Breininger. KØbenhavn. Ca. l8 75-ca. I88o. St. KlQbmagergade No. l5 . Ca. I8B 7 -ca. lBSB . Elmegade 24. Herefter ansat
som f otograf og bogbinder -'LIbs CarI Aller.

4. Fotolitografi er en metode opfundet af Carl Aller,
på, at man skærer bitledet ned i en Buxbom træklods.

som

er baseret

5. Xylograf. Kunstner som udf@rer trægravering i en plade til
for reproduktion af et billede xylografisk.

brug

6. Fotograf Peter L. Petersen (I866-193I). Navneforandring i 19oI tiI
Peter Elfelt. Se objektiv Nr. 31, side 2o.
1859-194o ) . KØbenhavn Ca. f885-1888: Nyhavn 42.
18BB-ca. 1893: Frederiksberggade 2L. Ca. I893-ca .1894 Frederiksberggade I9. Ca. I894. Vimmelskaftet 39.

Sophus Juncker-Jensen

(

. Fotograf H. C. Ferslew ( f854-1893 ) KØbenhavn Ca 189o-1892. Amagertorv L7. Oprindelig ingenLør, men begynder at lære fotograffaget i
1886. Bliver medhjælper hos Juncker-Jensen i 1888 i forbindelse med
verdenudstillingen i KØbenhavn.
7

Litteratur og kildeangivelse:
Det Kgl. Bibliotek Kort- og biltedafdeling. Henrik DuPont.
Kbs . Universitets avissamling.
Flyvevåbnets bibliotek. Jonstrup.
Flyvestation Vedbæks arkiv.

Dansk Fotografisk Tidskrift.
F. R.

Friis : Fotografiske optagelser fra ballon. Nov. I89o. ( s. 293 .
Laur ttz Johansen: Erindringer.
1893.

Ochsner: Danske fotografer.
Tak til Niels Resdahl-Jensen for
teknisk bistand.
Danmarks Fotomuseum. Herning.
Tak til AGFAs direktion der med
Familiejournal, den
Illustreret
30. november 189o og den 2. janu- Økonomiske midler gjorde det muligt at fremstille ballon-billedet
ar L977. Tak til Michael Aller.
B1@rn
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Det sfore

AGFil.@

mere avanceret og forfinet
så vore efterkommere kan få et
Muf ighederne er stØrre, både for at rejse med udstyret, og for

at benytte mulighederne for specialeffekter.
Men samtidig er risikoen for tyveri og beskadigelse af udstyret
væsentligt fo rØget.
Derfor er det en god id6 at tegne en specialforsikring for
udstyret. Både hvis man rejser meget, og hvis udstyret i øvrigt
benyttes jævnligt.
Mange tro r, at udstyret er forsikret under Familieforsikringen,
men er det nu også det?
Er summen for ,$ærligt indbo"/,f,yetækkelige ting" høj nok??
Er der dækning, hvis man ved et uheld beskadig"r sit udstyr;
når man er ude og fotografe re??
Dækker Bagageforsikringen fuldt ud, når man rejser?
Uanset hvorlånge man er væk? Og uanset i hviiket land man

befinder sig??
Har man ikke disse dækninger; er det en god ide attegne en
specialforsikring for udstyret i Europæiske.
Nærmere oplysning om forsikringen kan fås på tlf. 01 - 31 27 01
Årspolice at'Oelingen.
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Fransk brevkort fra århundredskiftet
Bejleren på vej pr. gondol .
Apparater fra tiden

FAG-FOTO
Frb. Alle 29

KØB.SALG-BYTTE
01-22 44 91
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NY}.{AN4ITENS FADER

fl

WERATEKNISK PIONJAR!
Bengt-Arne Falk

Udsigt over Karlskoga, objektivets billedvinkel er 9o grader.
1897 samledes en gruppe herrer på en mark i udkanten af Karlskrona i Vårmfand. De medbragte et langt mystisk rør.
Stedet var nøje udvalgt, og man håbede kun på godt vejr. Det medbragte rør bfev opstillet meget præcist. Om nogle få mi-nutter skulle Alfred Nobefs raket-kamera være klar tiI sin jomfrurejse.
Mændene på jorden så hvorledes den anden krudtladning blev antændt
og skød næsepartiet med kameraet løs fra drivrakettens spids. Nu hang
kameraet i sin rette fotograferingspos i tion . Svingningerne var standset og en tændsnor aktiverer fukkeren.
Den 26. april

Fotohistorien første raket-billede var optaget. Spændingen stj.ger
hos mændene på jorden. De følger faldskærmens fald med urolig venten.
Det gummiklædte kamera Iander uskadt og jublen bryder Iøs. Glæden
er stor, men bl-iver endnu større da filmen er fremkaldt. Resultatet
er perfekt. Affred Nobel fik aldrig sefv resultatet at se af sin opfindelse. Han var død året før.
I Iaboratoriet på Bjcirkborn i Karfskoga havde hans medarbejdere forskei videre og fremstillet det første og eneste eksemplar i verden.
AIfred NobeIs formåf med opfindelsen var at muliggøre en lettere
og mere præcis fremstifling af ]andkort. Man havde luftoptagelser fra
balloner men disse var ikke nøjagtige. Ved hjæ1p af raket-kameraet

4L

kunne man vælge den præcise affotograferingsskala. Raket-kameraet var
en fantastisk opfindelse, men den kom aldrig i produktion. Kun 1o år
senere kunne nan fotografere fra flyvemaskine og raketten var udkon-

kurreret på det tidspunkt.
Nu kan man undre sig over hvorfor kemikeren Alfred Nobel , hvis livsindsats gjaldt sprængstoffet overhovedet interesserede sig for fotografering. IføLge Gertie Ågren, som arbejder ved Nobef-museet, dukkede ideen til raket-kameraet op under samarbejdet med raketgeniet Wifhefm Unge.
Wilhelm Unge arbejdede intensivt med at udvikle en torpedo, et træfsi-kkert præsitionsvåben. Det besr'ær1ige var at holde raketten ( torpedoen) Iige i sin bane. Den nedgravede stolpe som "raketten" var monteret på var ikke god som kursafstikker. Unge og Nobel nåede frem tif
en suveræn l-øsning. De forsynede den ffyvende torpedo med en drivraket
som gav en hurtig rotation Iang længdeakslen. Desuden fremstillede de
de en af skydnings rampe for præcis afskydni ngs retning imod måIet.
Opmuntret af en serie pr@veskydninger i 1883 begyndte Nobel at lede
efter nye anvendef sesmul igheder . Og langsomt begyndte han at skitsere
de første forslag tiI et raket-kamera.
Forudsætningen for en fotografisk anvendel-se af raketter havde Nobel selv tidligere skabt. Allerde omkring f88o fandt han frem til" en
metode der kunne styre raketten.
Et nitroglycerinbasseret sprængstof ,

der gennem eksakt dossering vil-1e føre raketten op i den Ønskede højde.
f begyndelsen af 189o erne skabte A1fred Nobel en tændsats med forlænget
brændetid. Herved kunne man forhale kameraets udl- Øsning til den hang i den
rigtige position.
Når man studerer disse gamle dokumenter bliver man forbavset over hvor langt
ind i fremtiden Alfred Nobels ideer nåede. Han beskæftigede sig med planer,
som f@rer tankerne frem til vort århundredes avancerede rumflyvninger.
Atfred Nobel brØd sin hjerne med hvordan man skUlte få en raket udstyret med
et kamera op i en højde af 5 kilometer
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Kameraet i sni-tbillede
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Vi læser i hans rapport:
og nåede frem ti,t flertrinsraketten.
"såkalIade etageraketer, hvilka tåndas successive och bortfalla
sedan de brunnit ut, och af hvilka den 6versta bår cameran och
faIlskårmen. "
Trods at teknikken med at fotografere fra fLyvemaskine var i hurtig
fremgang, er det ikke urealistisk at raket-kameraet kunne have haft
en bedre skæbne. Men da Alfred Nobel dØde i en alder af 63 år af et
hjerteslag, fandtes der ingen, som kunne videreudvikle kameraet.
tilladelse

er oversat fra svensk, med velviflig
Bengt-Arne Falk. Vi år mycket tacksam.

Denne artikel

fatteren,

af for-

Annonce

Karikatur af Nadar, visende
en umulig ballonfærd !

Den umulige opgave

?

Det er os I

KAMERASPECIALISTEN

vl lb Helsted Larsen

FrederlkEsundsYei

136

'

2700

Brønshøf ' Telf' (01) 006317

'

Glro 552u37

F.B

Vi anbefaler os med fremkaldelse

og kopiering af alle typer
fotografiske opgaver.

Stereoskopisk optagelse af en ballonopstigning i Paris ca. 189o.

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

l-I l-I

I-Y.J

HCOLOR

Hammerschmidt Foto A/S - Risskov - 06 - 17 5200
Fotografisk etablissement siden 1937
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Brevdue med Dr. Julius Neubr on ners

"

Doppel-Sport " fastspændt under

Konstrueret 19oB og k omi handel L9L2 . Format 3 xB

brystet.
Preus Fotomuseum.

cm

.

Interessen for opfindelsen at fotografere fra luften ligger først
og fremmest hos militæret og brevduesporten, som blandt medl-emmerne
tæller mange af fotografiens venner. Således består også 6nsket hos
mange amatørfo togr afer som et nyt beskæf t ige I sesområde ' Det er ve1
derfor at antage, at også amatørfo togr afer vil interesserer sig for
den nye sport.
For disse sidste skal erhvervelse af brevduer først og fremmest gøres så nemt som muligt. Indtil nu købte man disse små dyr af medlemmerne af en brevduekl_ub formidlet af formanden. Prisen var ikke høj.
For ca. lo mark får man et par brugbare brevduer. som bekendt formerer disse sig hurtigt. Prisen for at fodre dem er ikke noget særligt,
ligeledes er indretningen af et duesJ-ag - selv i en storby - uden
større vanskeligheder. På landet findes et sådant jo ofte på forhånd.
Når nyheden hidtil ikke har fundet anvendelse tiI sportsformål ,
skyldes det, at der først skal konstrueres en apparat-mode1, som skal
have et antal ikke let forenelige egenskaber. Kameraet skal være så
Iet som muligt og levere så store bifleder som mul-igt. Det skal være
enkelt at betJene og fungere sikkert. Først og fremmest må apparatet
ikke koste for meget.
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?t

Thi selv

faren for tabet af et apparat p.gr. af afstandene,
som amatørerne skal regne med, ikke er stor, så er muligheden stadigvæk til stede, og det var derfor nødvendigt på forhånd at sørge
for, at et evt. tab blev hofdt indenfor rimelighedens grænser. Det
er nu efter mange og lange anstrengelser lykkes at konstruere et
apparat, der på videst mulige måde svarer til de ovennævnte betinom

gelser.
som er blevet kafdt ,,Doppel-Sport,' hviler på panoramakameraets system med roterende objektiv og spaltelukker med en
billedvinkel på ca. I4o grader. Den leverer ved den til enhver tid
værende fart et billede i størrelsen 3x8 cm. Optagefsen kan ske diBREVDUEKAMERAET

,

rekte nedad, fremad og bagud. Selvfllgelig viser billedet ved de to
sidst nævnte stillinger en større horisont, Iigesom i det hefe taget
alle bifleder fra fuglepers pekt i vet udviser sin egen fysiognomr.
Apparatet er fremsti-1let helt i aluminium. Det er godt beskyttet
mod lys og regn. Det vejer ikke mere end 5o gram, mens duen bevrseIig er i stand til at bære en vægt på 75 gram over en afstand af loo15o kilometer.
Ved brevduefo tografering som sport vil, det højst dreje sig om af_
stande på få kilometer. Amatøren vi1 vælge motiver. der befinder sig
a omegnen af det sted, hvor han bor. cår han ca. f km væk fra det
punkt, han vil fotografere - i en retni-ng så det ønskede motiv be-

finder sig på en ret linie med duesfaget - og stilfer udllseren på
J- minut, så er det med stor sikkerhed at forvente, at duen vi1 bringe det ønskede biIlede. Brevduen tilbagetægger nemlig i tidsrummet
1 minut, strækningen 1 km.
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Ved de korte afstande, som det her for det meste vil

dreje sig offi,
og på grund af den store trofasthed, som brevduerne har til deres
dueslag, skulle faren for at miste et apparat være minimal. Som sikkerhed er der på hvert apparat en henvisning hvorefter enhver, der
afleverer et apparat på den adresse, som befinder sig inde i apparatet, vi-l f å en bel Ønning, d€suden er alle apparater f orsynet med et
fortlØbende nummer, så uretmæssig brug af apparatet ville være vanskelig.
Den omstændighed, at der altid er indstillet
på "uendeligt " , og
at ved panoramakameraets system i hele billedets længde er belyst
med samme brændvidde, ffiuJ-rggør anvendelse af en biIliq
optik.

8

u

Slottet Kr o nbe rg optaget i I9o7 .
I h@3re side ses duens ene vinge
bortset fra duen
Apparatet skal da også med samtlige tilbehØr
pris på 3o mark.
komme i handelen til den forholdsmæssige billige
Medbestemmende ti1 fastsættelse af den Iave pris var også den omstændighed, at opfinderen regner med samarbejdet med et antal dygtige yngre kræf ter, hv j-s resultater ville være af den største betydning for sagens videre udvikling, specielt til militære formåI.
Det er også hensigten at offentLtgg{re de hyppige prisudskrivninger f or smukke og interessante brevdue-billeder, såIedes at al-1e, der fremtidigt beskæftiger sig med brevdue-fotografering måtte
kunne få udlignet et evt. tab,af et apparat ved udsigten til en præmie
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Det er med glæde jeg tager imod opfocdringen til at fortælle om mine to ture til
THE KODÅK MUSEUM i HARROW* en forstad ril metroooten LONDON.
Specielt den sidste tur, hvon jeg tilbragte en hel formiddag på tomandshånd med
museets cutBtor BRIAN COE, var en oplevelse, der var basis for det stof jeg hermed
skal forsøge at formiCle.
Per Ask Nielsen

i 1925 var Kodak-Harrows "lager" af photographica blevet så stort, at det
internt fik status af MUSEUM. Dette "lager'r var opstået af to grunde: l. gemte
eksemplarer af kameraer fra egen produktion, - 2. spion-opkøb af konkurrenters
modeller gennem en årrække. Det lyder voldsomt, men hertil skal bemærkes, at antallet af årlige modeller på verdensplan dengang sandsynligvis var mere end dobbelt
så stort som i dag.
Allerede

I1927 bliver museet officielt, 09 den første curator JOHN PLEDGE udnævnes. Han
kom til Kodak da Eastman købte CROYDON
firmaet WRATTEN & WAII\RIGHT (producerede
i 1906 de første kommercielle pankromatiske
plader). Pledge trak sig i 1945, og blev fulgt
af C.L.MANLOVE på lederposten indtil 1952,
Dr. ROLF SCHULTZE tog over. Dennes "elev'l
BRIAN COE blev 1969 hans afløser - og altså
museets sidste curator. Gennem alle årene har
den ekspansive udvikling været stigende' men
specielt efter 1969, og kulminationen i Maj B0'
hvor Dame MARGARET WESTON (direktør for
SCIENCE MUSEUM) åbnede det nyindflyttede
museum i stueetagen af Kodaks ældste bygning
(tggl), har of fentligheden påskønnet de viste
initiativer. Besøgstallet rundede i l98l de 80.000-

*) Foruden produktionsanlæget i Harrow har Britisk Kodak
en kamerafabrik i S'I'EVENAGE - nord for London.

FOX TALBOT kamera fra 1E39.
Negativformat ca- 5 x '5 cm !
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Piojektor og andre spændende

ting fra århundredskiftet.

Viktoriansk portræt-studio in-

spireret af familieforetagenet
E.REEVES

of

LEWES

i

SUSSEX,

grundlagt i fSsO. Detre firma eksisterer - nu 5 generation - og kan i dag effektuere
portrætordrer fra et komplet 135 år garnmel arkiv. Topografiske plader er overladt til
det lokalhistoriske arkis. De udsrillede møbler er udlånt af de nuværende ejere.

?-L!-o--I-9--G--B-Af-lJ-L---q-N----11-t-.1!-Lå-I-9-3'-E---3
Minikameraer er et vidt begreb, meget afhængig af tidspunktet. For eksempel
kaldtes Oberst GALE, der døde i1906, for en MINIATURiST fordi han kun
anvendte I'half plate" (12 x l5cm plader?).
Isamlinqen findes mange kameraer, som også ivore dage vil fortjene påtegningen MINI-. Nogle har krævet enorm dygtighed hos fremstillerne. Hvad med
en scalamodel af KODAK BROWNIE r\b- 2 C, præcis i enhver detaille og

funktionsdygtiq, og identisk med et tilsv. eksemplar Ieveret til DRONNING
MARYs dukkehus på Windsor Castle. I dukkehuset kan man se fotografier taget
med, og forestillende de mennesker, der lavede det fine håndværk!
Eller rrvad med en KODAK'rplgrt(Match Box), der brugtes af spioner på det
europæiske kontinent under anden verdenskrig. Den brugte l5mm film, men
virkede glimrende som tændstikæske, og blev produceret - uden firmanavn i
een af de mindste Kodakserier nogensinde - nemlig bare 1000 stk?
I

lB50s montren er der en såkaldt perspektivkasse med et
tidsbillede fra fotografens verden denganq.

I de våde Pladers
periode var det nødvendigt

med et mørkekammertelt, hvis
fotografen ønskede at være "på stedett'! Dette
uhåndterlige udstyr findes på museet i flere forsk. udgaver-
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Det første fotografiske kamera i serieproduktion var f remstillet
af A- GIROUX i PARJS i lr39 efter design af DAGUERRE. De
fleste a[ Giroux's kameraer var forsynede med et egthedsbevis,
- en oval plakette bærende hans underskrif t og Daguerre's segl.

FOTO FOR MILLIONER

!

The Kodak Museum's samlinger kan
deles i to hovedområder; Billedgalleri
og Teknist<lUOstyr/historie. Trods rimeligt
areal til begge dele, er det kun muligt at
udstille ca. l0 % af samlingeine, og for
billedsamlingen på ca. 20.000 numre er det
endnu mindre man får at se. Den permanente udstilling - det halve galleri - dækker
140 års fotograf i, repræsenteret ved 28 kendte
fotografer, fra WILLIAM FOX TALBOT til LORD
LICHFIELD. Man kan ikke helt lade være at tænke
det hele om ipenge, og så er det lige før at det
rabler. Mange af de her omtalte billeder vilde kunde
opnå fem-cifrede kronebeløb på de internationale
auktioner. De fire på denne side afbildede numre
repræsenterer ifl. New York vurderinger mellem 2 og
5 millioner d-kr.? Og prøv så dertil at lægge de tusinder af historiske numre i montrer og magasiner,
hvoraf kun de færreste er almindeligheder.
Den historiske afdeling rummes i 42 velbelyste store
udstillingsmontrer, hvoraf de 24 første registrerer historiens gang - årti efter årti i kronologid< orden. 7
er viet spec. britisk viktorianske miljøer. I resten er
andre emner som kemiens udviklinger behandlede. På
bogsiden kan man f.eks. finde THOMAS WEDGWOODs
tryk om fotografi fra 1802. Samme pottemagersøn var
iøvrigt meget tæt på at løse gåden;
det permanente billede? Var det sket,
var meget i branchen blevet anderledes
- og man var sluppet for diskussioner
om opfindelsestid og sted!

THE PENCIL OF NATURE' af H- Fox Talbot'
Udgivet i 1&44 var det verdens første bog,
der- var illustreret med ægte forograf ier'
Værket er opdelt i 5 afsnit og indeholder
24 kalotypiei med et varieret motiwalg'
Flere af billederne er f ra Talbot's hjemI-acock Abbey i lf,iltshire- Af andre motiver
k* nt"n"t ttHøstakken", Westminster Abbey,
et bibliotek og f.eks- kopi af en'bogside'
Udgiver: l.ongman,Brown,Green & Longmans'
London (4to.)

Det meger sjældne VOIGTLANDER helmegalkamera fra 1841 (m. lysstærk f: 3.6 optik
efter JOSEF PETZWAL) stammer et opkøb i Frankrig i 1939 hos en enke efter en storsamler-. Enken havde forsøgr salg til den franske stat, men følte sig misbrrdt. Kodak

ril hvad vi idag vitaå tataå en drømmepris, og var så heldig 1t få hele samlingen
med det allersidsre JtiU fra CHERBOURG inden tyskerne indvaderede havneområdet.
Den store samting blev siden delt med EASTMAN HOUSE i Rochester. Der var f. eks2 af disse Voigtlånder'e - en original og en kopi - den pæneste 3ik selvfølgelig til
u's'A" hvorfor- Harrow så var ejei af en godt brugt original (se bulerne !)'
købte

Fremkalderudstyr

til

DAGUERREOTVPI-plader (Kviksølvboks)

fra ca-

1845.
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BRIAN COE Kodak -Curator,

For[atter,
(10 bøger om foto
+ 2 om glasmosaik)
TV-aktør i og bag

I programmer om
Photographica 1973

,

og

siden Nov.
skaberen

1969

af

det

moderne

KODAK MUSEUM

- et

besøgervenligt

museum.

En avanceret box fra 1939

Brian Coe's begyndte med et universitetsstudie som zoolog'
Herunder blev f,åns interesse for foto vakt, og i 1952 blev
it"i-""*, på Kodaks laboratorium i Rochester, hvor han.

Led forureningsprobleme.r'- Senere blev han "elev"
^tU"la"J"
museumscurator Schilize, for i 1969 at efterfølge ham
hos
som chef for THE KODAK MUSEUM' Denne Post fratræder
han den 1. Maj 1985 for at tiltræde en tilsvarende post

i

bVEN

BATH IiOS THE ROYAL PHOTOGRAPHIC SOCIETY'

fi

Britisk Kodak har hovedkontor i en London-forstad HEMEL-HEMSTEAD'
I centrets forhal står denne skulptur af GEORGE EASTMAN, skaberen
af Kodak imperiet. Man forstår godt ar han kniber sig i armen!

ilFør fotografiet', - med mange eksempler på billedløsninger,
-bag
derefrer,
"sløret", Dagueireotypi og Kalotypi, - specielt
afdelingen omkrihg FOX TALBOT's ting er eminent vist og
detailleret beskrevet af en expert - BRIAN COE.

Et strygejern var et vigtigt instrument

i

KALOTYPIENs barndom

!

- SIX 20 BROWNIE PECIAL.
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Den tekniske afdeling i Kodak museet er en sand
nydelse af velordnethed, og den indbyder til mange
timers special-studier.
'r]h---_

Kodak "SEED No.

lA'r

(ZS

x ll x 5 cm)

Format 6l x tl til 6 el. 12 optagelser.
Udskiftelig optik. I9O9.

--"*-

Kodak PANORAMA No.t (s4 x 108 x 185mm)
Format 6l x 18 cm til 3el.6optagelser
1907.

i mange år et fast begreb
af film og kameraer. Her
er hun fra Frankrig som forside på et 1912
KODAK PIGBN var

i

markedsføringen

program-katalog (98 sider).

Det første POLAROID-kamera mod. 95 er selvfølgeligt
udstillet sammen med Polaroid-portræt af opfinderen
Dr. EDMN LAND, optaget under introduktionen i 1948.

Der var fotograferingsforbud i afdelingen med
billedgalleriet og de udstillende fotografer,
hvorfor illustrationer herfra mangler.-
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Bagest
af

i

museets udstyrs-afdeling kunde man finde denne opstilling

Jortrinsvis kino-mekanik, der fyldte for meget til montrene.

DE LEVENDE
Museets samlinger

BILLEDER

er også både store og fine .gd hensyn til genstande'

der

reiaterer sig tii bevægeiig_e billeder. De ældste håndmalede lanterne dias kan
daieres helf tilbage tll l1lo, o9 er en meget stor sjældenhed. Disse er i selstjO med et nav åf skyggespil, magiske lanterner og Zoetroper. Flere af disse
kan via en elkontakt aktiveres til beskuerens f cyd.
Den kinematografiske side af museet byder også p_å sjældne_linq og sager. ikke
mindst takket være opkøbet af opf inderen ARTHUR KINGSTONs komplette samling. Således kan man finde et eksemplar af de fleste optagere fna stumfilstiden
inklusiv den eneste "overlevende, komplette DEMENY-GAUMONT CHRONOpHOTOGRApH f ra 1896. Den brugte 60mm f ilm, og blev anvendt af showf olk,
som bearbejdede markedspladser og deslige. Sættet inkludecer et svært eqetræstativ, en tilmopspoler, en projekti,onsmelianisme (OuOlerer kameraet!), saTt 20
originale film, hvoraf 2 håndkolorecede eksemplarer. Disse blev normalt håndmalede af unge piger indtil begyndelsen af dette århundrede, hvor filmene blev
for lange, ellår væientlig længere end de hidtil almindelige ca. 1000 billederEn andån sjælden ring ei KINEMACOLOR PROJEKTOREN, som på scALA
THEATRE blev brugt til at vise de første "rigtige" farvefilm føt den første
verdensk rig.
kort efter filmens
Iøvrigt visår samlingen, åt hjemmefilm blev brugt allerede'erne920
opf iridelse, selvom cien store popularitet først kom i i

CINEMATOGRAPH - filmstrimler
var een af de mange transparente,
bagf rabelyste tavledisplays, der
gav en god stofvirkning og gjorde
udstillingsindtrykket varieret.

t) LUMIERE 35mm film med runde perforationshuller
Zl PUSH+ULL lydspor på moderne S/HV-film 19{6.
l) PATHE - Stencil kolorerede film 1909.
+) TECHNTCOLOR 35mm film (Eagle Lion Ltd") t9lAS) KODACHROME l6mm farvefilm 1935.
e\ KODACHROME 8mm farvefilm 1936.

1895.

58
Dette billede stammer f ra besøget i 1971, hvor samlingen,
ter den første f lytning få år forinden, befandr sig under
trange kår på loftsetagen over administrationskontorerne.
Samlingen var allerede da enorm og tildels uoverskueligt
anbragt. Besøg var normalt som et punkt på gæsterundtursprogrammet. Derudover var museet lukker og kun visibelt
ef

efter nærmere aftale.

Denne visitor's badge - i hvidt og blåt bliver nu ef ter lukningen sikker en attraktiv
samler-dims.

GOODBYE
HARROW.O'
I l9B4 besluttede Kodak's ledelse at afvikle sine
museumsaktiviteter. Det betød i London; lukning
af Harrow pr. I Januar 1985. Det vil sige

GOOD MORNING
BRADFORD..
.'*)
samtidig
med
lukningen
blev samlingen foræret til den britiske statsforvaltning
-

med

remtidig domicil hos "THE NATIONAL MUSEUM OF PHOTOGRAPHY, FILM AND
TELEVISION" iden midtengelske by BRADFORD (Englands svar på Herning?). Dette
Museum vil vi høre mere offi, idet de nye ideer man der har, allerede har givet genIyd verden over. Museet var oprindelig en fejldiposition som Theater/kulturhus, og
råder (også derfor) over et stort auditorium med f.eks. verdens største proiektionslærred - hold fast - på l4 meter højt og 19 meter bredt? Lederen hedder COLIN
FORD - og det bliver spændende om THE KODAK MUSEUM kan genopstå, evt. som
en enklave i hans reai.
_pan.
f

**) THE NATIONAL MUSEUM O' ONO'OGRAPHY, FILM
AND TELEVISION blev åbnet d. 17 JUNI 1983.
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.PUPILLEO
Berendt

Mange kamerasamleres drøm er at komme
ra, med det lidt pudsige navn "Pupille."

til

at eje et småbilledkame-

I begyndelsen af l93o erne var adski-11ige kamerafabrikanter begyndt
at fremstille småbi I I edkamer aer b1 .a. Leica. Det sku1le dog vise sig,
at det blev den senere så kendte og respekterede Retina-kameras skaber, Dr. August Nagel der kom først på markedet med et prisbilligt
kamera af rimelig kvalitet.
Dr. August Nagels kamerakons truk tører havde designet og udviklet et
1ille handy kamera, hvis grundid6 var den samme som Leica. En kompakt
kameraopbygning med i1ægning af fi-1m nedefra. Man havde ikke valgt formatet 24x36mm, men derimod 127 rullefilm, der gav et format på 3x4 cm
og dermed 16 billeder pr. rull-e film.
En lille
forklaring på, hvorfor man valgte dette format er nok her
på sin plads. I27 filmen var 4 cm bred og var fremstillet til at give
8 billeder i det aflange format 4x6 I/2 cm. Ved at inddele ne.'åri vFr
i 15 billedfelter
fik man formatet 3x4 cm, som derved var tæt på Leicas
24x36 mm. Imidlertid skulle det vise sig at Nagel-s kamerakons trukører
skulle få store problemer med den tynde 127 fifmspole.
I27 filmspofen blev for mange kamer akons truktører et sandt mareridt.
Det drejede sig om, at få tøst problemet med at få den smal-le fil-m ti1
at ligge tilstrækkefigt
plant. Dr. Nagels dygtige teknj-kere Iøste problemet ved at fjedrebelaste filmen ved udføbet og samtidig anbrj.nge et
par føberuller ved filmindføbet, en konstruktion der stilfede store
krav til den finmekaniske i,ndsats I produktionen.
Apparatet blev helt naturligt forsynet med en compurlukker. Dr, Naels konkurrent, Ernst Leitz havde på dette tidspunkt problemer med at
afsætte sin compur Leica. Et større parti Elmar-obj ekt i ver 3,5/5o mm
Iå på Iager og blev indkøbt til vennepris af Dr. Nagel. Han kunne næppe have valgt et bedre objektiv til sit kamera.
Apparatet blev leveret med Schneider xenar 3,5 eller 2,9 samt Tessar
3,5 og 2,8, desuden Xenon 2 med 4,5 cm brændvidde.
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Objektivet var anbragt
t. Afstandsindstillingen
kameraet var indgraveret
enklappelig metal-søger

i en snekkegang der blev drejet ind i kameragik helt ned til o,7 meter. på oversiden af
en skarphedsdybdetåbe1 og i midten sad en sammed optj_k. Desuden var apparatet forsynet med
to huller, hvor man kunne anbringe en spej I ref l ekssøger der kunne kobIes tiI opjektivets snekkegang, så1edes at apparatet hermed forvandIes tiI et to-øjet spe j l ref lekskamera. pupillen havde desuden en hoI-

der der passede til Leitz afstandsmå1er.
Kåmeraet var sandelig i lilleputformat 27x63x96

mm

og vejede kun

39o

gram.
Man begyndte at fremstille deqne model i 193o-3I og ved udgangen af
1935 havde man fremstiflet og solgt over 5.ooo styk.
Man kan roligt påstå at Dr. Nagel med dette kamera havde taget for-

kud på, hvad der blev almindeligt i 1960 erne og 70 erne.
upilfen er et eftertragtet samlerobjekt og der er langt imeflem at de
dbydes på auktion. (Modellerne med andet end EImår optik er ikke så
vre . )
A
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25 1654 KøBENHAVN V
TLF. (O1) 24 6270 GIRO 0e - 11 25 37

ABEL CATHRINES GADE

SERVICE TILBUD

tra
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 udt øres.
Så Deres problem er hurtig løst.
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Ved Arne Hansen

L del.

I rækken af de ældste og betydeligste fabrikker i den tyske
fotoindustri står i dag b1. a. Ed. Liesegang, Diisseldorf , en af
pionererne inden for den fotokemiske j.ndustri, atelier- og re jsekameraer, diaprojektorer, epidiaskoper og kinomaskiner.
Trods cien enorme konkurrence, som bl.a. Japan har budt den europæiske fotoj.ndustri, hører Liesegang j. dag ti1 de efterhånden relativ få tyske firmaer, som har forstået at klare den konkurrence.
Ed. Liesegang har altid været et godt og reelt firma at handle
med, et firma som altid har ha ft ord for sine k v a 1 i t e t s p r o d u k t e r ,
hvilket jeg selv fik et godt kendskab til i 5o-og 6o erne, da det
(daværende) firma, som jeg dengang var ansat i, havde en betydelig handels forbindelse ned Ed. Liesegang.
Historien om Liesegang kan deles op i 2 afsnit, den fotokemiske
sektion og k a e r a p r o d u k t i o n e n på den ene side, samt diapro jektorer, epidiaekoper og kinomaskiner på den anden side.
Firmaet ED. LIESEGANG blev grundlagt den 7. december 1854 af
biJ.ledhugger Friedrich Wilhelm EDUARD LIESEGANG ( l8ol-1869 ) ved
overtagelse af fotograf Hermann Emdens fotografiske stelier i E1berfeld (t'liippertal ). Formålet med overtagelsen af dette atelier vaE,
at Liesegang ville skabe en eksistens for sin søn Johann PauI Eduard Liesegang, født i 1818, som trods sin unge alder var særdel.es
fortrolig med den daværende fotografiske kunst. Hans naturvidenskabelige studium med hovedvægt på kemi afsluttede han som Dr.
phil. på universitetet i Rostck. I en alder af I8 år udgav den unge Liesegang en vejledning i fotografering, en vej ledning som senere dannede grundlaget for en omfangsrig fotografisk håndbo9.
I l86o udgav han rrPhotographisches Archiv'r - Journal des Allgemeine deutschgn Photographie Verein- som var en verdens første fototidskrifter.
Det udkom fra starten allerede med l2 numre årligt,
og alene i første årgang bragte det mere end 2oo artikler on fotografering. Aret efter udgav han i Frankrig et fototidskrift
rrMoriteur de 1a Photographiei, senere endog også et italiensk som
hed rrL'Archivo Fotografico".
m
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f,duard Liesegong

Das l,aboratorium chemischer Pråparato

ELBERFELD,
Frbritant photogaphischer Åppente uad ltonrilicq
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Llchtstarke Porhalt- ObJoctlve.

Heue Visitenkarten - Objective
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Einfoche,

Triplet

mit den letztco Yerberrtmngcn,

APPARATE

fllr

illissionare und wisserrschaftliche f,xpeditionen,

Amerikanisehe Satinirmasehinen
fur YiritcD\rrt nbildcr; rehr prettircb und beqncn. Prcir 12 Thln

0henischc hoducto
voD vorriiglichcr

Bcithcit

Liesegang's Alkohol - Collodion
mtt Litbiun-, Natriun. und Cdcium-Jodimng.

Ed. T.regeg:a.ng, in Eltrer:feld
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Sohwefelrauro! Eirenoxyd,ul - Anrnol, chemisch rein, Centner
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Eduard Liesegeng

werdcn mlt frilchcm, rcinco Eircbl urA
Dic Albuoinprpicrc
Yeilrhrcn Pråpsitt' uod gcbcn, nrc.h dcr Sntb bcl'
tclicfertr! Gcbnucbrrnreiruug, bbchrt richerc und. lchboc Bcrultrta

ciDGE ncucn

tmpfindliche trockne [ollodion

mischt I{r. 2 mit Nr;

Complete lllurtdlte
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Hopativlack

lr/3 Thlr.

Schwefol-Cyarkaliun, Pfund lr/s I,'blr.
Suttou'b Boutralo! Chlorgoltl, in Flaschen zu 30 Grau, I l % Thlr.
Yorscbrift: 1 Chlorgokl , 30 essigsaures Natron, 2000 Waeser.
Einige Stuuden vor dem Gebrauch ansetzen.
Farben - Thkturen zum Fiirben der Papierbilder, Yieitenkarteu.portraits, Copien, Ansichten etc. ets.
Nr. ll'llosa. Nr. 3. Fleischfarbe. Nr. 5. Griin.
o 2. Lilla
,, 6. Farbe des chines. Papiers.
oebrauchranweiruug. Binige Tropfen dieser Tincturen werden
in eine mit Wasser gefiillte schaale gegossen, und'die Bilder nach
e-rfolgtem Auswaschen einige }linuten lang hineingelegt. ilian Lann
-man einzelne
t.n.o jeden beliebigen Faibenton verleilLn, indåm

nerlsr SriiDorattot!_, nc{.g,sl
ttrtfeil lonboner unb pcri.ier
biåger in bieiem 5ia6e qe,
$fotogrop$en boå Sefte ,

liefert purbe. {tufter mit genouer Sebrcudåonoåtfung
fteben gern Au 5Dieniten.

Siefegong'd beriifmte Gollobien
S[otogqolb-ie , $irnifie, riuBerft enpfrnbti{e Eroden'
prctten 2c' (l't'bffitålfffii8i"ns
lgr

in €rberferD.

Starten på det nye firma skete netop i de år, hvor der begyndte
en større udvikling indenfor fotografien. 0p Lil omkring lB5o var
det som bekendt Daguerreotypi-metoden, som blev anvendt, men i begyndelsen af halvtredserne begyndte den våde kollodium-proces at
f inde f odfæst,e r og denne proces bragte f lere og f lere mennesker
i kontakt med fotografiens kunst. Liesegang så de store mulighederr som 1å i dette fremskridt, så man startede en fabrikation
af albuminpapir og kollodium, som fra starten bLev en succces.
I forbindelse med denne fabrikation oprettede man en 1æreanstalt,
hvor datidens fotografer fik mulighed for at sætte sig ind i de
nye processerr og nybegynder fik her mulighed for at 1ære den fotografiske kunst fra grunden af. Resultatet blev, at Liesegang
allerede i de første år fik skabt et, behov for fotonrafiske material-er. Albuminnapirer blev senere erstattet. af aristopapiret,
et klorsølvgelatinepapir,
som Liesegang var den første på marke-.
det med.
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Med henblik på at
man allerede i IB57

starte en fabrikation af kameraer, foreLoq
en større udvidelse, som omfat.tede mekani.sk
værksted, blikkenslager- og snedkerværksted og et glassliberi.
De f,ørste år l-avede man en serie atelier- og rejsekameraer helt
i trær og disse blev også senere forsynet med bæ1g. I årene fremover fremstillede man flere spændende kameraer, hvor af kan nævnes et Rotationskamera fra 1882, som på en lang bevægelig plade
tog panoramaoptagel-ser i formatet 32xBa cffi r iøvrigt forsynet med
et vandoptik. Ktjnstler-kameraet f ra 1884 var et Z-øjet kamera
beregnet til I2 optagelser fra 3x3 til 8x8 cffi. Et ,f"rrotypikamera fra 1B9o var forsynet *%O 4 objektiver. Kameraet var beregnet til fotografering på sortlakerede blikplader.
Af andre ting fra produktionen kan nævnes et Solar-kamera til
fremstilling af forstørrelser ved dagslys, samt rejsetelte indrettet med komplette mørkekammerudstyr.
Allerede de rørste 1o år efter firmaets start havde man en betydelig omsætning" En fortegnelse, som man udgav i IB6j, viser,
at man nu ikke al-ene i Europa havde f orhandLere, men også af tagere i Nord- og Sydamerika, Australien, Indien og Sydafrika.
tf terhånden blev f orhol-dene i Elberf eld der f or f or små til den
stadig voksende f orretning, så i I873 f lyttede f irmaet til Drjsselcjorf , hvor man ikke aiene fik betydelig mere plads til udvidelse af laboratorier og værksteder, men f orbindel-serne til
omverden'var også betydelig lettere f ra en by som Diisseldorf .
Slluftdrte $eitung, Donnerstag 7. Oecember 1854 Øeite7
.-.å>.F ED. LIESEGANG, Dt}SSELDORF.

I de føIgende år steg salge t til både ind- og udland ganske
betydelig r sErlig ef'terspørgs len efter papir, piader, kemika1ier, emutsion og diverse trl behør var stor.
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Hvor kendt firmaet var på daværende tidspunkt, viser en artike] i "Philadelphis Photographeril i IBl3 skrevet af Edvard L. t^/i1son, som var sekretær i f'Foreni ngen. af Fotograf errr i Amerika.
Ef ter en rejse til
Europa skrev han b1.a. "I Diisseldorf traf jeg
Dr. PauL Eduard Liesegang, ve1 den største fabrikant og leverandør af fotografiske produkter i Europa. Jeg var forbavset over at
se en så betydelig f orret,ning, hvorf ra varerne blev sendt til alle
dele af verdentt.
0rnkring 189o trådte Paul- Eduard Liesegangs æ1dste, søn RaphaeL
Eduard incj i firmaetr og da hafrs store interesse også var kemi, udviklede f irmet i 9o erne en lang række nye f otogra f iske produkt.er .
Her kan nævnes Aristopapiret, som blev Leveret med fLere interessante over'fladestrukturer bL.a. mat, samt andre spændende papirtyper f .eks. et fotograf isk aftrækspapir. En virkelig rryhed på det
tidspunkt var Aristotypplacien, et fuldkommen kornløst diapositivmaterial-e. Havde den fotokemiske udvikling, indenfor dette speciel1e område fortsat op til vor tid, er der sikkert ingen tvivl offir
at Liesegang ville havde været eri betydelig Leverandør.
Men sådan kom det ikke ti1 at gå.
0mkring århundredskiftet begyndte man nernlig totalt at ændre firmaets fremtidige struktur, idet man fremover kun ville beskæftige
sig med projektion og andre beslægtede ting. Derfor tog man i året
19o4 den vigtige beslutning at afgive hele produktionen af fotografisk papir til Farbenfabrik Bayer og Co, Leverkusen, hvilket blev
et af grundlagene til det senere så bekendte AGFA-F0T0.
En betydelig forlagsvirksomhed og hele kameraproduktionen blev
samLidig overtaget af de respektive ledere af disse afdelinger.
0phøret med hele den kemiske procjuktion skete nok på grund af den
konkurrence, som nu var opstået på dett,e område med de mange nye
fabrikker, som var dukket op overalt i verden, bl-.a. Kodak, Lumiere

lTl

.lTl .

Interessen for projektion havde man allerede haft på et meget
tidligt tidspunkt, en naturlig fø1ge af udviklingen af forstørre1sesapparater. Samtidig forudså man også en meget stor interesse
på dette områder og iøvrigt var Raphael Eduards yngre bror Friedrich Paul nu også trådt ind i firmaetr og hans store interesse
var netop projektion.
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,,Globoslcop"
Ein ausfezeichneter Apparat zur Proiektion
undurchsichtiger Ge(enstånde!

Dierer vieltrureodfach im Gebrauch befindliche Apparat dient zur Proick$oa
voa Anrichtcportkarleo, Phototraphieo, Buchabbildun(en uadtonrtilen undurch-

dchtigea Gelenrtånden. Dic Beleuchtun! besorleo zwei oder vicr Lrllti(e
elcktriæhe Gliihlampeo, dcren Kerzenrtårle bci dea Apparaten verrchiedco iJt.

Der AnschluB kann ohne weiteres an dic elektrische Leitun{ erfolgca.

Z;ur
Erh6hung dcr tlclllgkclt slnd dcn Gl0hlenpen noch Bclcuchtungrllns-n vorglschrllcl.

Zwischea den Ap-paraten la-bis 5e becteht, auBer Anzohl der Lampen.
deo Obiektiven und lVaodgr60en kein weiterer Uoterrchied, dafelen rind- die
Apperate Nr. 6 bis 8 mit Riickricbt auf. die verwtndten hochkerzigen und
stårlere Hitze eotwickeloden Lampen (r68er bezw. lulti(er gehalten.
Die zur Proieklioa kommendeo Bilder werden mittels Kacretten ein{eschoben.
Die beleuchtete Flåche hat eine Gr6Be von t5 >< 15 cm. Um Bilder aur Biichern
u!w. zu proiizieren, retzt man den unteo olfenen Apperat auf dec Buch euf.
Sehr zu empfehlen irt der Uotersatz mit lederoder Platte.
Die Obiektive bei dea Apparaten riad Petzval'scher Ausliihrun(; ie lr68er
der Durchmesser. desto (r6Ber die Helligkeit. Beeouderr empfehlenrweit siod
die 8l mm Obiektive, di er rich hier um ein Portråt-Doppel-Objektiv nach
Petzval haadelt. Fiir h6chste Leirtunt rind dar Steinheil-Triplet-Anartifmat
,,Ca!sEr" und dar Busch-,,Glåukar"-Anattigmat vorfesehen.
Alle Afparate werden mit vordcrsdtlg vcsllbtrlcm SplcAd leliefert, welcher
zur Erbiihuog der Helligkeit und Schårle der. Bilder wesentlich beitrålt.

2.

DEL

PROJEKTION

NIELS RESDAHL ,IENSEN, gør opmærksom på en fo to-luft-hi s tori sk begivenhed der kun finder sted hvert 75 år. En komets bane på vej over himmelvævet bliver der mulighed for at iagtage i dette ef ter år .
Den vedlagte tegning viser kometen HALLEY'S bane, udarbejdet af dans
amerikaneren ErNAR FrcGE. Et foto-historisk
billede kan måske blive re
sultatet. God fornØjelse.
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