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Nyt fra bestYrelsen
5om de flest.e nok har opdaget fejrer Dansk Fotohistorisk Selskab

sin 1o års fødselsdag lørdag den Jo. november 1985.

Ved den beskedne start i 1975, hvor der var 7-8 pereoner til stede

ved det siftende møde og til i dag hvor vi er 2o5 medlemmer af Sel-
skabet. Det synes vi er flotr o9 io flere vi er, jo mere kan vi!

AIle tænkelige indfaldsvinkler til fotohistorien er nu repræsente-
ret i Selskabet, og uanset næsten hvem man er og hvilke problemer

man roder med , vi1 der være nogle tilstede, . der kan hjæ1pe r oplyse
og f orklare.
At grave så meget DANSK fotohistorie frem som muligt, vi1 nu som

før, være bestyrelsens overordnede formåI, men verden er som bekendt

stor, og mangt et interessant emne mangler endnu uddybning og for -
m.idling.

På denne plads i 0bj ektiv Nr. 12, sukkede vi over, at vi tilsynela-
dende var det eneste fotohistoriske selekab i Skandinavien.
Det har vist sig at være aldeles ukorrekt, det skyldes misf orståeI-
ser omkring pefsonef og adresser. Norsk Fotohistorisk Forening Iever
i bedste velgående, har Truels Teigen som formapd og har pt. ca. 3oo

medlemmer. Foreningen har indtil videre udsendt 5 årbøger i meget

fint udstyr, - bogtrykte og med billeder reproduceret i bedste kva-

litet. Disse indeholder en lang række interessante o9 gennemillustre-
rede artikler og kan nok så meget anbefales D.F.S.s medlemmer.

Titlerne på de 3 bøger er:
"Billederne lever". Norak Fotohistorisk Arbog 198o.

"Billederne dokumentereD" Norsk Fotoh.istorisk Arbog 1981-82
rrNorsk iotohistorisk Arbog" 1981-84.

Bøgerne kan bestilles hos: N0RSK F0T0HIST0RISK F0RENING, P0ST B0X

5614' BRISKEBY. o2o9 0sL0 2.

Dansk Fotohostorisk selskabl har bytte-abonnenent, eå bøgerne findes

til 1åns i Selskabets bibliotek.

PS: Svar ti1 flere: D.F.S. benytter si9 IKKE af medlemsnumre r idet vi
mener, at det kun giver ekstra overflødi9 administration. Når det står
anført på p o s t g i r o t a I I o n n e n hænger det sammen med, at disse er fortryk-

te, og benyttes af en Iang række foDeninger i Danmark.
aEm
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.ARETS JI-]LEHISTORIE .

Fra mit lille Museum

>ir'ir Poul Paustian'

De glade tyverne kaldte man perioden, hvor denne episode skuL-
1e have fundet sted. Det var dengangr der skete mange begiven-
hedsrige ting, f.eks. Lindbergs sol-oflyvning over Atlanten 1927,
radioens fremkomst i 1922 for blot at nævne nogle enkelte ting.
Priserne var billige man kunne købe en Ford Tudor Sedan for
Jooo kr., et, par prima randsyede fedtlæderstøvLer til 35 kr.
og meget andet ti1 billige pr.i-ser.

På den tid var moden blandt skuespillere, kunstnere og andet
godtfolk følgende mundering: In_stor bredskygget hatr en kappe

og store fedtlædersLøv1er, alLså en hel musketeruniforml
Vi præsenterer nu Hr. Filurius, der netop havde et sådant kostu-
me på. Han var en lille mand med knebelbart og fipskæg og et lis-
tigt udtryk i sit durkdrevne ansigt, og i den ene hånd havde han

et fotografiapparat model Brounie 1922. Han ringer på porten hos

vagten og titulerede vagtmanden med føIgende sa1ut, medens han

svingede sin store hat for ham: "Hr. overvagtmester, mit navn er
Hr. Filurius, j eg er kunstner af Guds nåde, kan overvagt.mesteren
venLigst fortæLle mig, hvor maleriet af madame Pompadour befin-
der sig, da jeg er en stor Lilbeder af smukke damer både på

maLeri og i virkeligheden."

Ef t,er overvagtmesterens høf lige anvisning nåede Hr. Filurius
omsider op til malerisamlingen, som dengang 1å'over gården i bag-
bygningen på 2. sa1. Her traf han en opsynsbetjent, der patrul-
jerede i samlingen. "Goddag, hr. 0verkustode", sagde Hr. Filurius.
"Mit navn er Filurius, må jeg med overkustodens tilladelse få lov
til at få et billede i samlingef,", og samtidig skævede han, den

durkdrevne rad, ned til sit Brournie kamera 1922, som han holdt i
højre hånd!

"Med fornøjel-se, Hr. Filurius", sagde overkustoden, ttnu skaL

i"? komme med en stige, så de bedre kan, hvilket billede de vil
ta !" Hr. Filurius fik stigen udleveret, og overkustoden fik en

stor cigar af den flinke Hr. Filurius, hvorefter han diskret fjer-
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nede sig, så Hr. Filurius kunne koncentrere sig om de smukke damer

fra rokokkotiden. Nogle minutter senere lyder der nogle dump ude

på trappen. Personalet fra de forskellige afdelinger kommer faren-
de og der min sandten Hr. Filurius forsØge at transportere et stort
billede af madame Pompadour i guldramme ned ad trappen trin for
trin.

'fDet forbistrede mal-eri, åt det var så stort, at jeq ikke kun-

ne få det ind i elevatoren, det havde jeg ikke regnet medff , siger
Hr. Filurius til det forbavsede personal-e.
At denne story fik en Happy End, derom ingen tvivll
Hr. Filurius brugte som undskyldning, at han havde spurgt over-
kustoden, om han måtLe t"'et billeder o9 det havde han fået lov
til, ja, overkusLoden var oven i købet kommet med en stige!

Madame Pompadour kom på sin plads igen. Hvad Hr. Filurius an-

går, skete der ham ikke noget det viste sig nemlig ved afhørin-
gen af manden, at han for mange år siden havde været opsynsmand

på et museum og i flere år gåeL sammen med en samling originaler.
Det var han blevet småtosset af , så der skete alt.så ikke Hr. Filu-
rius noget.

Men sagnet fortæ11er, at opsynsbeLjenten sidenhen altid skynd-

te sig gennem lokalet, hvor Madame Pompadour hang, for det var

lige som ornr at når han kiggede på hende, så var detr som ville
hun sige: 'tHR. 0VtRKUST0DE, HV0RDAN KUNNE DU NÆNNE IKKE AT PASSE

BEDRE PA MIGI'' OG DET IR GANSKI VIST...
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Oo DØRENE ABNES FOR EFTERSYN.

19 z3a ARETS JULE-AUKTI0N BEGYNDER.

DER VIL BLIVE SERVERET JULE-GLØG

KAFFE MED HJEMMELAVET JULEBAG.

ALLE ''JULfR'' AFSTED.

BESKEDEN AFGIFT ERLÆGGES.

VELKOMMIN ALLE I

TORSDAG DEN I6, JANUAR

Civilingen rør [n/erner 01sen, f hv. ]-eder af optisk laboratsrium ved

Danmarks Tekniske Højskole, har i en årrække beskæftiget sig med

H0L0GRAFI vil f orLæ11e os r hvorf or man kan se mere end rrdobbelt'f

desuden vil vi komme til at overvære en demonstration i brug af
LASERSTRALfR. Holografi (af græsk: holos, det vil sige f'det hele"
er en helt ny måde at fotografere på, Werner 0Lsen fortsætter:

Man kan sige, at mens et almindeligt fotografi registrerer et bil-
leder pUnkt for punkt og fortælLer offir hvor meget lys der registre-
res i hvert punkt, så er der i hologrammets fotografiske emulsion
optegnet alle de lysbøIger, der opfanges af emulsionen.0g det be-
tyder, at hologrammet indeholder væsentligt mere information end
fotografiet. Denne forskel er da også iøjnefaldende, når man ser
hologrammets livagtige, rumlige gengiveLse af et objekt man kan
faktisk se motivet i rumliqL perspektiv og med fuld 3-dimensional
ef f ekt.
Holografi kræver imidlertid både specielt lys og en speciel foto-
grafisk emulsion, og man mestrer ikke teknikken uden at have et
vist kendskab til laserlyset som brugesr og til teorien for lysets
bøIgenatur og interferens. Men for den, der tilegner sig den nye
teknik, åbner sig et væ1d af muligheder, der går langt udover ud-
nyttelsen af 3-D effekten, f .eks. deformationsmåling med nøjagtig-
heder omkring lysets bø19e1æn9de, high-speed registrering af rum-
lige , dy namiske f or1øb, identif ikations-, korr.elations- og f iltre-
ringsteknik ved sammenligning af objekter, kortlægning af rumlige
objekterr o9 akustisk holografi, de.r I'ser" gennem væsker og faste
stof f er. .

Det tegner til at blive en aften hvor det fotohistoriske kan bli-
forenet med, ,den fagre ny fremtid.

K1 18:

19z

oo MEDLEMMER M[D AUKT IONSVARER MøDTR

HUSK MÆRKNING AF TINGENE.
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JORSDAG DEN 2O. FEBRUAR:

Mogens S. Koch og Jesper S. Johnsen, fra Det Kongelige Kunstakade-

mis Konservatorskole vil fortæl1e om deres arbejde med at redde'

gamle glasplader og billeder fra udslettel-se b1.a. restaureringen
af polarforskeren Knud Rasmussens fotografier fra Grønl-and.

Dias og plancher vil blive vist som eksempler. Medlemmer der mått.e

have behov for råd og vejledning, får hermed chansen..
Ødelagte glasplader og billeder er velkomne som gaverr idet man har

behov for Øvelsesmateriale.

TORSDAG DEN 2o. MARTS:

Direktøren for Danmarks Tekniske Museum, Jens Breinegaard vil fortælle om pla-

nerne for museets Kino-samling. [n serie gamle B,5xB,5 s]ides vil blive vist.
Fotografica af enhver art, er kærkomment denne aften. Aftenen afsluttes med

"samlerens" halve t.ime eller sagt på en anden måde hyggesnak!

LANDSMØDE OG GENERALFORSAMLING DEN I9-2A APRIL I ARHUS.

DEN FOTOGRAFISKE SKOLE POUL PEDERSEN RUDI HASS VIL VÆRE VÆRTER FOR TT

ARRANGEMENT HVIS ENKILTHEDER PUBLICERES I NÆSTT NUMMER AF OBJEKTIV.

MIDLEMMER DER MATTE HAVI GODE IDT'ER TIL MØDEAFTENERNE I DEN KOMMENDE SÆSON

BEDES RTTTE HENDVENDELSE TIL SELSKABTTS PRÆSIDENT ELLER ET ANDET BESTYRELSES-

MEDLEM. GODE RAD OG KYNDIG VEJLIDNING ER SÆRLIGT VILKOMMEN. OBJEKTIVS REDAKTØR

ER ALTID GLAD FOR NYE IMPULSER DERFOR TØU IKKE NÆsTEN ALLE HAR ET ELLER AN-

DET DE KAN BIDRAGE MED... a2 19 22 99.

N'tøderefe rat
September mødet:

F øt ste mødeaf ten ef ter sommerf erien var arrangeret som et t'hygge-

møderr hvor medLemmerne kunne beundre sommerens fund.
Niel Resdahl Jensen, fortalte løst og fast om sine indtryk af et
sommerbesøg i Prag herunder det Tekniske Museums fotografiske
samling ? Inter-Kamera. Hans indtryk var meget i overenstemmelse
med hvad vi har kunnet l-æse i 0b j ektiv. Det mere nærværende er r at
man kan stille spørgsmå1. At rejse derned efter I'isenkram" kan næp-

pe svare sig.
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0ktober mødet.

Peter Randløvs foreirag og fremvisning af stereo-billeder var på

ekspertplan. Kyndigt uden at virke be1ærende fik vi en forklarin! på

hvad stereoskopisk fotografering er, efterfulgt . af en serie. pragtful-
de optagelser nye og gamle fied fuld virkning.
Nye optagelser af blomsternes kronblade og b e s t. ø v n i n g s r e d s k a b e r var
uhyggeligt nærværende - man fornemmede at have fået et kig ind i 1i-
vets inderste processer.
Tak for en b1ændende aften. Peter
1ig med et Tema-nummer af 0bjekti
ringens historie gennem tiderne.

Randløv har lovet at være behjæ1pe-

v, omhandlende stereoskopifotografe-
Vi har nået at g1æde os ti1.

Den spæde st art! Torben S. Lind''

Som så mange andre ting her i livet,-startede D.F.S. ved en tilfældighed.
For 12 år siden læste min kone og jeg i Berlinske Tidende om investeringer

man remsede investeringsmuligheder op mønter, aktier, antikviteter, mal"erier

og meget. mere. Tilsidst stod en lil1e fodnote: Den første auktion over gamle fo-
tografier havde fundet sted hos Sotheby's i Londonr og disse fotos var blevet

solgt til meget høje priser. Vi kikkede på hinanden, hvorfor i alverden ville
nogen betale penge for gamle billeder? Det besluttede _vi os for at finde ud af.
Heldigvis havde Berlingeren en referance, nemlig til Cast,ke's bog Collecting
and Valuing old photos alt,så hen på bibliot.eket og låne bogen.

Vi læste at der var mange grunde til at købe gamle billeder: kunstnerisker kul-
turhistoriske, topografiske m.v. Aha vi kunne altså bare gå ud og købe en

masse spændende billeder vi gik igang: Har de gamle fotografier? hva'd for no-

get? har de gamle fotografier-? af hvadl - joa-øh- f.eks. gamle biler r sol--

dater, personerl nej dem smider vi væk det er da ulækkert at sælge nogens

gamle bedstemor, vi har et fra I76a1 o.sv. o.s.V.
Endelig efter mange dages søgen, eet album med visitkort Joo krcner, - hurra,

her var formuen, et helt album fuldt af rigtige kulturhistoriske antikviteter
hvert billede gransket under lrp, navne slået op, der var nu ingen af hverken Ca-

meron elLer Louis CarroL, men de var flotte.

Så var der nogen der nævnte det Kongelige Bibliotek. Vi fik en venlig modta-

gelse af Bjørn 0chsner og Berggreen, og blev forevist et lille udsnit af billed-
samlingen. Denne oplevelse blev indledningen tiI mange års glæder i selskab med

disse vidunderlige små vinduer t.i1 fortiden. Vi fandt seLvfø1ge1ig efterhånden

nogle sjove billeder, og da vi ikke havde hørt om andre som havde samme. int.eres-
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Søndag 16. november 19?5

BILLEDE&LYD vedcauchi

Hvemvil være
med i en
fotosamlerklub?
BILLEDE & LYD har
flere gange beskaeftiget
sig med foto- og filman-
tikviteter. Gamle bilie-
der, gamle apparater.
Vi har bl.a. advaret

imod, at man smider så-

danne gamle ting væk.
De kan være mange
penge værd. Og på mu-
seer og andre steder,
hvor de gøres offentligt
tilgængelige, kan de

komme historieforsk-
ningen til gavn og her-
udover være til stor
glæde og fornøjelse for
mange andre.

En række læserbreve i den
sneste tid afsløner en sti,gende
intersse for disse smlæb-
jekter - og senest hår Torben
Steen Lind, Engelstedagade 65,
2100 København Ø. skrevet og
fortalt os, at han meget geme
vil være med til at stifte en
lotcamlerklub.

- Min egen'samling, skriver
hæ, består af cirka hundrede
fotcs frå dsn første periode,
Det er daguerreotypier og
ambrotypler fra 1840 til 1860.

PIus et temmelig stort åntal
steræskopbilleder, glasplader,
cart€s-de-visit€s og kaminet-
fotos af kendle peNn€r, sol-
dater osv. Foruden nogle
m,hognikmeraer, stereosko-
per, laterm magica'er, lysbil-
Iedappdater etc..

Og nu vil ieg altså g€me i
forbindelse med'Iigesindede'

med henblik på at stifte en
foren'ing for fotoumlere,
skriver Torben Lind,. Det skal
være et ikke-merkantilt fore-
tagende - bare til gensidig
berigelse for medlemmene.
De. der vil vær'e mod. kan bare
skrive et par liujer til mi8...

Vi brin€er gerne denne oP-
fordring videre, men ikke udm
følgende be.mærkninger:

Der firndes allerede en læn-
gere række af institutioner,
sm tager srg af disse tlng,
om end ikke på privat klub-,
bas1s.

Det kgi. Bibliotek har eD

neget stor og velordnet bil-
ledsamling og er stadig På jagt
elter fLere gml€ bilteder - i
samarbejde med'Landsudval-
get for j,ndsmling af gamle
fotografier'.

Nationalmueets 'DMsk
Folkemuseum i Bredt'har en
stor, men måske kmp så vel-
ordnet billedsamling - og der
findes en omfatt.mde apparat-
samling samme sted.

Teknisk Musflm i Helsingør
har en h€l de1 fotG og film-
udstyr Uggsde, og de for-
skelli€e egnmlffer har ret
store samlin.ger, fortrinsvi,s af
trokal,e bill€der.

Herudover findes en del
velkendt€ og ret store Privat-
samlinger og nogle mere er-
hvervsbetonede negativ{rki-
ver, bl.a. et meget stort r
Danmarks Radio (Fj€rnsynet).

Hvad der måske har størst
irteresse for private samlere
er. at landets Iokalhistoriske
samlin.ger og arkiver m.v. har
dannet en sammenslutning, et
fællesudvalg, der ud4iver et
blad,, der hedder 'Lokalhisto-
risk Journal'.

Dette specialorgan rumer
ofte stof af intere$e ior sm-

Iere - og rnan kan slrive til
overlærer Nilels Jørgen Han-
sen, Dr. Margrethsvej 33, 4100
Rin.gsted, og spørge om et
prryerrummer.

Vi har ikke hermed næ\,nt al-
le her i landet, der hil en
foto- og filmntikvite';er at
gøre, ms hvi6 vi har 'glemf
en eller mden vigtig instiiuti-
on eller for@in€, vendq vi
gerne tilbåge til sagm

Vi venter naturl.igvis også åt
høre mere lia Torben Lind,
når - ell€r hvis - hm får
hmvodelsr nok til en hold-
bar klubstart!

se i Danmark r 09 da vi samtidig havde læst at der var oprettet en saml-erklub i

Tyskland, Club Daguerre besluttede vi, at forsøge og

Altså

Journalisten Cauchi lavede en flot, artikel og vi fik fLere henvendel-ser fra he-

le landet bl-.a. våt Sigfred Løvstad, een af de første' Dette førter som alle
jo ved, ti1 den stift.ende general-forsamling for præcis lo år siden.

Inden jeg slutter, vil jeq gerne benytte lejliqheden til at komme ind på det,

som har betydet mest for min kone og j"g nemlig de mange gode og nære venner

vi har fået gennem vor hobby. Vi 1ærte jo, at sel-v om man ikke samler på foto-

grafier men på "ISENKRAM" kan man jo godt være et godt menneske.

Til sidst en stor tak Lil de mange spændende mennesker vi har mødt r 09 til vo-

re gode venner' som gØr livet lidt nt'nl"rTån 
T.s. Lind Ex-præsidentl

finde ligesindede.
fortalte om os selv.
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VOR HISTORIE.
flemming Berendt

DE personer' som ikke er omtalt i
Vor Historie er ikke de mindst
betvdende. . o . . . . . . . . ' ' ' ' e ' ' ' t ' I ' '

HVIS DE SAMLER på garnle fo-
tografier eller kameraer eller er
interesseret i fotohistorie, vil De
have fornøjelse af at'væ'pe med-
lern af Dansk Fotohistorisl< SGI-
skab. Rlng tll (01) zz 44 91 eller
(01) 35 L2 7Lningef. f og få nærmere oplys-

ilr
9JQ

ilr
9lQ

HVEM VIL VÆRE MED I EN FOTOSAMLERKLUB ?

SåIedes lød overskriften i Politiken den 15. november 1975.

Det. første skridt til vor forenings dannelse var taget af Torben Lind.
Stiftelse af Selskabet skete den 2. december og den første ordj.nære generalfor-

samling var berammet til den 22, april 1976,

Ifølge mødereferat fremgår det, at man var blevet enige om seLskabets vedtægter,

kontingent m.m., selskabets første præsident blev Torben Lind. På dette tidspunkt
var antaLlet af medlemmer 7-8 personer, men man havde kontakt med adskillige fle-
re, hvis interesse ver fotografica.
Det første medlemsmøde fandt sted den 15. januar 1976. K1. l9tlo hos P.B. Schmidt,

Strandvejen 339, qennem gitterporten, som skrevet står. Blandt de første foredrags-

holdere finder man foruden, Torben Lind, P.B. Schmidt, Ole Schelde og Niels Res-

dahl Jensen.

Langsomt er der ved at komme en setiøs forening på skinner.
Hurtigt efter stiftelsen har man planer om at lave en udstilling af fotografica i
Københavns centrum. BI.a. for at gøre opmærksom på selskabets eksistens.
I begyndelsen af april-maj måned viser der sig nye ansigter i selskabet bl.a.
Flemming Anholm, Niels B. Magnussen o.a..



Torben Lind og Flemming Anholm, med to af udstillingens gamle kameraer: et
Svensk magasin-kamera fra 1B9B og et rejsekamera fra l9oo. IJ-9-1976. L.H.

En gruppe af disse medlemmer begynder at lede efter lokaler i byene centrum.

Samtidig hermed begynder man at indsanle fotografica til den påtænkte udstilling.
Takket være en stor indsats, ikke mindst tidsmæssigt får man effekterne samlet

sammen og kan begynde at lave en prøveopstil ling.
I perioden den I4-2o. september 1976 kan man i S.D.S.'s banklokaler på Strøget

se resultatet af deres anetrengelser. Det var imponerende.

0ver 1.5oo mennesker kom for at se disse gamJ.e sager. Udstillingen bbstod af 4

glasmontre med kamgraer og udstyr, et udvalq af fotolitteratur samt nogle af Tor-

ben Linds gamle danske Daguemeotypier.

Det Kongelige Bibliotek havde opstillet plancer og gamle billeder'der fortalte
om fotohistoriens udvikling igennem tiderne.
Udstillingsamangementet blev rosende omtalt af den københavnske presser hvilket
indebar,at nye medlemmer strømmede tiL.
Næsten samtidig med denne udstilling, begynder man at udsende "Meddeleer" fra
Dansk Fotohistorisk Selskab - hvis.førete redaktør' Flemming Anholm 9ør opmærksom

på at ordet "0BJEKTIV" kan udtales.med tryk på første. ell-er sidste stavelset her-

ved får man jo to forskellige betydninger af ordet. Herefter læser man, at det vil
blive sendt til medlemmerne, når der er behov for det og stof til en udgave.

Nummer I fremsendes ultimo august L976 og bliver fremsendt regelmeeeigt ca. hver

3 måned, og først ti1 september 1978 - begynder man på et egentligt blad.

.Y



t2

Flemming Anholm, manden i midten af billedet og andre medlemmer i fuld sving
med at opbygge den flott.e fotografica udstilling i S.D.S.s lokaler på Strøget.

I vort broderland Norge st.iftedes næsten samtidigt Norsk Fotohistorisk Forening

på initat.iv af Robert Meyer - foreningens første formand.

Den norske forening er af en noget anden karakter end D.F.S. Dens virksomhed er
baseret på topografisk billedhistorie og fotohistorie, altså ingen rrisenkramrr.

De fLeste medlemmer er museums fo.Ik , der har et fagtigt forhold til bevaring af den

fotohistoriske billedindsamling og identifikation.

På udstilli.ngen i S.D.S.s lokaler fik Selskabet overleveret 5 glasplader 9xl2cm

af en gæst. Glasplaåernes historie var både tragisk og spændende, men blev ikke
offentliggjort dengang. Takket være Flemming Anholm, der fik hisLorien nedskre-
vet, kan den berettes ]ænqere fremme i b]aCet under titlen: "Gemt oo Glemt i 7o år"

NORSK FOTOHISTORISK

JOUNI
Norsk Fotohistorisk Forening udgav
sendes kun den omtalte årsboq. Se

i en periode et A5 skrift for tiden ud-
nyt fra bestyrelse.
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I976. Selskabets foredragsvirksomhed blev efterhånden til en lang perlerække af
strålende mødeaftenern hvor medlemmerne blev beriget med fotohistorie.
Peter RandLøvs instruktive foredrag bl.a. orll ædelprocesserne og Daguerreotypi-
processen var en hel speciel oplevelse. .

Sigfred Løvstads l-evende genfortælling af Andråekspeditionens tragiske færd

over Nordpolen hvis fotografiske optagelser dukkede op 33 år efter. Dette fund

var en fotohislorisk begivenhed.

I en periode bLev der gjorl forsøg på at registrerer medlemmernes samlinger, des-

værrer viste det sig hurt.igt,, at det, var der ingen interesse for.
Her stødte nok tthandelsmæssige" og bevaringsmæssige interesser sammen.

Skodsborg Strandvej J39 - gennem gitterportenl

L977. Behovet for at komme ud til institut,ioner og steder hvor der var fotohisto-
rie at opleve fremkom i begyndelsen af dette år.
Den første ekskursion gik til Det Kongelige Biblioteks kort- og Billedafdeling.
Hans Berggren var her den kyndige cicerone, ingen har vel- glemt synet af Fox Tal-
bots "Pencil of Nature, fra IB44 6t af 1l eksisterende eksemplarer.

Ved starten af vintersæsonen 1977-I918 gjorde præsidenlen Torben Lind rede for
hvilke ideer man havde for fremtiden, han skrev bl.a:

"Vi må gøre vort yderst,e for at opbygge den st,ørst. mulige viden om vore

specialer, så vi som eksperter kan rådgive og vejlede de mange nye med-

Lemmer, vi håber at få i fremtiden".
Disse ord er værd at l-eve op til og er stadig aktuell-e.

Dette år skulle også blive det år hvor Selskabet fik sin første hverveplakat.
Sigfred Løvstad var behjælpelig med at få den ud til samtlige fotohandlere.
Takket være denne plakat bl-ev de ærede medlemmer bebyrdet med mit medlemskab.

28 medlemmer var nu registreret hos vor første kasserer, Ingernann Larsen.
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L979. Af mØdeaftener fremhæves, Ulla Eberths foredrag om Fox Talbot i an-

ledning af loo års dagen for hans død.

flemming Anholm holdt sit store foredrag om Loncoln-Brady Perioden i U.S.A.

senere på året havde P.B. Schmidt nogle foredrag om luftfotografering gennem

tiderne, desuden havde Niels Resdahl Jensen, været i London og hjembragte en fin
serie dias fra byens Tekniske Museum'

Pariserkommunen 1871 var titlen på et dia-causeri, som Flemming Anholm havde

1avet. Ol-e Schelde fremviste sin kolosale samling af Leicaer og udstyr til sam-

me. Det skete ved en præsentation hjemme hos flemming Anholm privat.
Julemødet strålede i al sin glans ved fremvisning af filmen "The Light of other

Daystt - burde vises endnu engang.

Peter Randløvs første stereoaften i marts måned huskes "dobbe1t,".

Her er det "dobbelt" så godt I

tt besøg på Filmmuseet var arrangeret af Kurt Petersen, der også havde udvalgt
en serie gamle stumfilm som vakte begejstring.
I Hillerød-Hallen skulle der afholdes antikvitets-udstilling i dagene 2-5, novem-

ber 1979 her var den næste lejlighed for Selskabet til at vise medl-emmernes

"isenkramil frem. 2I kvadrat,meter areal bLev stillet til rådighed, og det lykkedes

at få en meget. fin udstilling på benene.

Til julemødet dette år havde Flemming Anholm, traditionen tro spiddet vor hobby

med følgende epos:

At saml-e på foto er virkelig spøg!

man bli'r jo så glad for sin hobby,

og selv om det meste, man samler er ffiØgt

så har man da noget aL gå op i,
Når bare du bruger hver eneste brik
til køb af den elskede foto-optik
så glemmer du alt om damer og drik.
Naturligvis mer e1ler mindre.
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Dele af Løvstads samling.

198o. Aret. sluttede med Landsmøde i Herning, hvor Løvstads udstilling af fotogra-
fica på Herning Museum var et godt Lrækplaster det var begyndeLsen på afslut-
ningen af en livsdrøm, at skabe et, Danmarks Fotomuseum.

igfred Løvstad fotograferet v'ed den stereoskopiske montre. Foto: D. F.
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Resten af årel udviklede sig på traditionel vis - Landsmøde og General forsamling

blev afholdt i rrBjælkehytten" nær København.

Præsidenten, Torben Lind ønskede at trække sig t.ilbage, idet han ikke anså sin
stilling som præsident, forenlig med starten af egen fot.oforretning.
Sefskabets først.e redaktør, Flemming Anholm ville ligetedes gerne træde ud af
bestyrelsen - bl.a. på grund af at han ønskede, at hjæ1pe Torben Lind i den nyeta-

blerede forretning.

Ny præsident blev Andreas Trier Mørch, redaktør Flemming Berendt, deauden bLev

Ole Schelde vicepræsident og Per Ask Nielsen, Herning repræsenLant for de jys-
ke medlemmer.

Person.lig gjorde jeg mig til taLsnand for, at skulle vi udforske det fotohisto-
riske mere konkret og desuden forsøge på at præsenterer vore resultaterr måtte

vi satse på at udbygge "Objektiv". Tanken blev støttet fra mange sider.
En ny udvikling blev hermed sat. igang.

Medlemmer af, den
Trier Mørch. Per

nye
Ask

bestyrel-se. 01e Schelde, Niels Resdahl Jensen, Andreas
Nielsen og Flemming Berendt.

Foto: J.K. Objektivs nye redaktør Flemming Berendt ved arbejdsbordet.
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1981 skulle udover de sædvanlige hyggelige mødeaftener blive det år hvor Selska-

bet for første gang dristede sig udenlands, nemlig til Norge.

Preus-fotomuseum i Horten var mål-et. Denne strålende rejse blev en realitet i.ok-
tober 1981.

17 medlemmer dristede sig ud på denne sejltur til det høje Nord, oplevelsen var

stor et, imponerende privat fotomuseum. Her var NÆSTEN altl

Selskabets medl-emmer bliver "aftagetrr i Preus Museum.

L982 bibragte mange dejlige stunder, b1.a. begyndte vore auktioner og loppemar-

keder at få virkelig format.
Den store ekskursion dette år bLev turen t.j-l Nordisk Film i Valby 65 medlem-

mer og familie mødLe op til denne begivenhed i de verdensberømte filmstudier.

Her har Jørgen Lr-ibeck overtaget rolleri som auktionarius fra Flemming Anholm.
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De deltagende medlemmer samles foran det gamle atelier.

Generalforsamling og Landsmøde blev dette fip henlagt tiI Arhus, hvor Per Ask

Nielsen fremtrylllede et storslået og flot program i rrden gamle by" . 43 deltog.-.

Et af højdepunkterne var indvielsen af "Det gamle ateli.er'r hvor Poul Pedersen

fortalte om dets tilblivelse m.m. En flot specialudstilling var opstillet i Møl-

l-esalen. Et arrangement der vil blive husket længe.

En mødeaflen der særligt vil blive husket, var Niels Resdahls Jensens foredrag om

Panorama-fotografering inspirerende og kyndigt fortalt. Hans billeder kan kun

karakteriseres på een måde de har det hele i bredden.

le l(nudsen og Per Ask Nielsen beundrer f'NeLlerød-man nstt
åndarbej de .

ffieO t-øvstaO fortæl1er orTtr J.P.A.s småbilledkamera. Foto: Jan Klinksgaard
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Jens P. Andersens småbilledkamera, 24x5omn kinofilm. Joo optagelser pr. rulle!

Højdepunktet i denne sæson var dog mødet med den 78 årige Kyl1e Topp der på

sin elskelige måde fortalte om sine oplevelser "dengang i 0dense" - samt om

de år hun var ansat hos den gamle "H0THER'' i Palægade for 5o år siden.
De 3o farveaut,ochromplader blev vist som dias.

Den Bo årige
sit Itel-skedett

KylJ.e Topp i bedste humør med

Paris.
en gave fra

Foto: F.B.
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Marius N.

t-l

LYI
H-COLOR
EARVEBILTTDER

Søndag formiddag ved 0dense havn. Munke Mølle ses bag de to
dampere til højre. Manden til venstre med panamahatten er
farbror Carlr og pigen på broen er Kylle Topp.

Marius Nicolai Topp, Kylle's fader blev biografdirektør i Odense fra 19oB
det,te gav M.N. Topp, både økonomiske og tidsmæssig muligheder for at dyrke
sin foto-hobby i 0dense fotografiske Amatørk}ub.
Brødrene Lumier6s farveautoehrompladpr kom på markedet i L9o7 kort efter
kunne de købes i København.
Et katalog fra I9I3, angiver at en æske autochromplader med 4 stk. LBx24 kos-
tede Kr. 615o i dagens penqe omkring Kr. 5oo-8oo. En industriarbejders Løn
var på omkring Kr. 2o-25 pr. uge.

Topp, var ikke blot en god fotograf, han var tillige en dygtig ke-
mist, idet de fleste plader er fremkaldt på en sådan måde, at or-
det t'perf.ekttr ikke er overdrevet.
Et sæt dias-kopier er lovet tit bevaring i Danmarks Fotomuseum.

Den egentlige historie, nedskrevet af Kylle Topp r otn livet I'Dengang

i Odense" - skal ikke refereres her. Køb bogen og bliv en oplevelse
rigere.
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0m sommeren var vi hver eftermiddag i Læsehaven. Mor broderede
engelske huller, mens jeg legede med de andre børn. DeL er rnig
med kysen og de bulgarske borter på kjolen.

Takket være et storsindet bidrag fra Hammerschmidt, H-C0L0R i Arhus og PROF-
C0L0R, Ture Ibsen, ser 0bjektiv sig i stand t.il at bringe to originale farve-
gengiveLser af disse meget tidlige farveautochromplader.
De to billeder er optaget mellem I9I2-I9I5.
Også en TAK til Torben Akselsen, 0dense Reproduktion for tilladelse til repro-
duktion af billederne.

Desværre oplever Kylle Topp ikke den ære og tak vi skylder hende for at have
reddet disse autochromplader og fået dem publiceret i sin erindringsbog, idet
hun sov stille ind den 19. oktober 1985 81 år gammel.

PersonLigt.var jeg meget tæt på Kylle Topp i en længere periode, desværre var
et langsomt svigtende livsmod årsag til at det ebbede udr men jeg (vi) føler
trang til at sige: LIVTT ER BLEVET FATTIGERE UDIN HENDEI

Rmf :t:'
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1983. Ved årsskiftet var vi 1o5 medlemmer, en

to år. Nu blev vi nød t,il at sige farvel til
Vi flyttede ind i Østerbro Medborgerhus r som

som en Iøsning. Det skulle vise si9, at være

næsten fordobling på mindre end

de små lokaler hos P.B. Schmidt.

Andreas Trier Mørch havde udset

et superbt valg.

Østerbro Mddborgerhus.

tderner Umb eundrer iels Resdahl Jensens panoramabillede
af Nyhavn.

BERLIN Iød parolen foråret IgB3. Endnu engang dristede vi os udenlands.

IZ medlemmer drog af sted for at opleve h/erner Umståtters store samling, der

har ligget til grund for hans bog.

Alle vendte hjem, bn var nær blevet tabt i Ø5T men slap med "0pleve1sen"...

Mødet med K.Z. apparatets skaber Ing. Undell, og hans vidunderlige kone.

vi husker alle hans replik: ske-lettet . hvilken oplevel-se.

I okt.ober IgB3 stod næste ekskursion på programmet. Alex Steinbach og Ørsted-

Bagger åbnede generøst deres hjem og fremviste deres store samlinger af I'isen-

kramtt.

l9glr. Erik Nørgaard, fremviste sine dejlige damer i farver Andreas T. Mørch

havde sørget for at biltederne var i rtpletr'- en rigtig herre-aften.
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I maj måned samme år begyndte Jan Klinksgaard, at arrangere
der på Randbøldal kro et initiativ som var kærkomment og

stor glæde for mange af vore jyske medlemmer. I dag kan man

til disse arranqementer. Fl-ot.

sine loppemarke-

som stadig er til
samle 35 medlemmer

"Fagfolk" i snak - Randbøldal kro.

Danmarks Fotomuseum indvies.

1984. Generalforsamling og Landsmøde fandt sted i Herning. Søndag formiddag

drog vi i sluttet trop til Danmarks Fot,omuseum. Alt var endnu ikke på plads,
men man var vist ikke i tvivl et livsværk var ved at blive real-iseret.
Håndsnilde medlemmer havde tilendebragt fremstillingen af en replika af det
originale Daguerreotypikamera fra 1839,

2 års arbejde var endt i et smukt museumsstykke, der har vagt beundring hos ad-

skillige udenlandske eksperter på området.

Senere modtog Museet et sæt originalfotografier rfHerregaardsl-iv l-887-19oon

som gave fra Dansk Fotohistorisk Selskab. Disse unike billeder vi1 fremover

være ophængt som permanent udstilling.
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mffiffi
Danmarks Fotomuseum har ophængt 18 "Herregaardsbill-eder'r - som permanent ud-
stilling. Verdens største og eneste samling STIRN-optagelser i sin art.

1985. "Vor mand" i det Sønderjyske o Jan Klinksgaard arrangerede en tur til
Flohmarkt i Hamburg. Et højdepunkt for dem der har "isenktam" som speciale.

Vore mødeaftener lagde ud med et besøg af Det Kongelige Bibliot.eks førstebi-

bliotekar Ib Rønne Kejlbo og Henrik Dupont, som fortalte os om deres arbejde

i. Kort- og Billedafdelingen. De fortalte bl.a. at dele af den store samling

gamle billeder skal "luftes" på Charlottenborg fra den 14. april til den l-9.

maj 1986. Vi glæder os.

Et besøg af Rigmor Mydtskov, var ligeledes en oplevelse 'af de usædvanlige.

En selvudslettende beskrivelse af cjet krævende arbejde, at være teaterfoto-
graf, fulgt op af en række strålende billeder og plakater.

Vi nærmede os sommeren, og i anledning af 4o årsdagen for Danmarks befrielse

var 01e Brage inviteret fra T.V. han kvitterede med at fremvise den origina-

le uforkortede film om englændernes luftangreb på Shell-huset i foråret L945.

tt spændende historisk tilbageblik.

tt lille'!pust" fra Prags Tekniske Museum -"Inter-Kamera" blev vist i form af

en serie dias samme aften blev de håndsnilde medlemmer, som havde fremstil-
let det fine replika af Daguerreotypikameraet hædret med klap og flasker.
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Vor uforlignelige auktionarius Flemriring Arrholm har her fået assistance
af Andreas Trier Mørch..

Omsider nåede vi frem til årets Landsmøde og Generalforsamling, som denne gang

skulle afholdes i København. Auktion og Loppemarked i sædvanlig stit, men det

kulturrelle arrangement faldt desværre på gulvet på grund af sygdom, men vi
fik dog afviklet det hele med man6r. .

Den nye sæson blev indviet med "hyggeaften" - på den måde var vi friske og ud-

hvilede til at opleve endnu en aften med Peter Randløv og hans Stereo-int.eres-
se ganske simpelt flerdobbelt godt.

Det må heller ikke glemmes, at mange af vore medlemmer bl-.a. Holger Duseberg,

Arne Reimann, Alex Steinbach, Ørsted Bagger, Jan Klinksgaard m.fl-. har vist de-

res fincje samlinger frem til stor glæde for mange fotointeresserede og evt.
kommende medlemmer af vort Selskab.

I det jyske har, Per Ask Nielsen i Herning haft skiftende kamera-udstillinger,
som et vigtigt og nyttigt indslag i udbredel,sen af kendskabet til vor hobby.

Et stort HURRA for deres indsats.
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Vort blad, OBJEKTIV, fortjener måske også en omtale men det er ieg nck ikke

den rette til måske en anden har lyst engang.

Dog vil jeg gerne ved denne lejlighed TAKKE ALLE, forfatterer annoncØrer m.m.

uden hvis BIDRAG jeg godt kunne lukke redaktionen.

Vel vicjende, st denne "V0R HISTORIEil Ig75-I985 må have mangler, noget er glemt

arrdet er "smuttet" håber jeg på tilgivelse fra de eventuelt forbigåede med-

lemmer eller aktører r og tillade mig at slutte denne historiske gennemgang af

vore gerninger med Flemming Anholms poetiske udlægning af vor hobby.

En udlægning, som jeg helhjertet kan tilslutte mig.

Nu slutter sæsonen, eL Aar er forbit
og nu ser vi frem til det næste,

vi har ikke tid ti1 at ligge i hi 
'

enhver maa gØte sit bedste.

Ved ildhu, begejst,ringo skal klubben bestaa,

og alle vil paa barrikaderne gaa

som aktive støtter det stoler ieg paa.

Naturligvis mer e1ler mindre I

OTorben Lind:
Om Daguer:reotypi-
er.
Ole Schelde:
H.C. Andersen,
Film.
P.B. Schmidt;
Kameratekni-k.
Robert Meyer:
Norsk Fotohisto-
risk Forening.
Sigfred Løvstad:
Andr6ekspeditionen
I897.
Werner Umståtter:
ltin kamerasamling.
OIe Schelde:
l,lin teica-samling.

ONiels R. Jensen:
Panoramafotografe-
rang.

OTorben Lind:
De første danske Da-
guerreotypier.
P-8. Schmidt:
tuftfotgrafering.
Ulla Eberth:
Fox Talbot-loo år.
Flemming Anholm:
Lincoln-Brady peri-
oden i U.S-A.
Peter Randløv:
Stereofremvisning.
Niels R. Jensen:
Teknisk Museum i

Arne Krogh:
Filmens tidligste år.
Flemming Berendt:
Eabarot-kameraet.

O Kaj Pindal:
Tegnefi lm-kunsten-

)Bjørn Ochsner:
Ttdtige danske foto-
gafer.
K--IIelmer Petersen:
L22 farvefoegrafier.

O Ing. UndeII:
KZ-apparatets fader-

Ib Rønne Kejlbo:
. Det Kongelige Biblio-

tek.
Oldi.els Elswing:

ITGFA-Color billeder.
Qf,llemming Berendt:

Kjøbenhavn set med fo-
ttoapparat.
iPer Ask Nielsen:
Fln dansk fotokøbnand,
f;or loo år siden-

OXfrlle Topp:
Qnengang i Odensen.

Olirik Nørgaard:

t'Il.igmor ltYdtskov:
,Flt være teaterf otograf .

O H.F. Nissen:
AGFA_COIOT.

Q.$rtof -JørgensenG
Gummitryk og Brom-
oIie.
Finn Løkkegaard:
lBesættelsestidens
hverdag.

j .fngolf Boisen:
Illegal foto.grafering-
.De byggede jernbanen-

OtG-O. Swane:
.sotografiet som bille-
cle og historisk kil-de-
,rnateri aIe.

Oltsger Rasmussen:
Bygning af LillebæIts-
&rrocn,

OCIIe Brage:
dlarnle Elfelt-film-
Viggo Rivad:
lRejse i Kina.

Qitlenming Berendt:
Xrr:ag Tekniske l'luseum-
tr)anmarks Fotomuseum
ii.ndvie t -

Ekskursioncr:
Lynggaards sanling.
Topografiske bille-
der on slagterier-
14-2-77 -

Det Kongelige Bibli-
otek.
27-l-77 .

Herlev SYgehus - Audio-
visuelle afd.
t 1-5-78 .

Det Danske Filmmuse-'
um.
l-l r-79-
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$\ cemt os clemt i 70Aar! Ø
F lemming Anholm.

Natten mellem 18. og 19. August 1915 var den britiske Under-
vandsbaad I 13 med en Besætning paa 3o Mand paa Vej gennem Øre-
sund. Da den nærmede sig Saltholm løb den i Mørket paa Holmetun-
ge Grund, hvorfra den ikke lod sig rokke ved egen Kraft.

Da den nu befandt sig paa dansk Territorium, skulde Mandskabet
efter internationale Regler for krigsfØtende Nationers 0rlogsfar-
tøjer interneres i Danmark, hvis det ikke lykkedes af faa U-Baa-
den flot inden der var gaaet Z4 Timer.

Til Uheld for E I3 dukkede i Morgentimerne den 19. August to
tyske Torpedojagere op i Farvandetr o9 omkring Kl-. lo.Jo begyndte
de en Beskydning af t 13, der i Løbet af kort Tid var forvandlet
t,i1 et gennemhullet Vrag.

Besætningen søgte Dækning saa godt de kunde, og nogle af Gaster-
ne sprang i Søen for at redde sig fra den voldsomme Beskydning,
der kostede 15 Mand Livet.

Fra dansk Side blev der paa 0rdre af Admiral Evers afsendt en

Flaadeafdeling bestaaende af Kystforsvarsskibene Peder Skram og
Geysir samt 4 Torpedobaader og da de danske Skibe naaede frem, trak
de to tyske Torpedobaade sig tilbage,

De danske Torpedobaade fandt L4 omkomne, og de blev sejlet til
København sammen med saarede og overlevende, heriblandt U-Baadens
Chef, Kaptajn Layton.

Da der fra tysk Side var Tale om en flagant Neutralitetskrænkel-
s€ r nedlagde deh danske Regering gennem sin Gesandt i Berlin en
bestemt Protest mod Beskydningen af et Krigsfartøj paa dansk Ter-
ritorium. Som Svar herpaa udtrykte den kejserLige tyske Regering
sin oprigtige Beklagel-se af og Undskyldning for det skete, med Til-
føjelse af at de tidligere til tyske Skibschefer givne 0rdrer om

at respektere Neutraliteten paany vilde blive indskærpet.
fn Uge efter Skyderiet bLev Kisterne med de omkomne Marinere

sendt til England med det danske Dampskib Vidar.
I den danske Presse vakte Hændelsen naturligvis stor 0psigt r og

paa Basis af Øjenvidneberetninger fremstillede Tegneren Christian
Bogø et Billede af E 13 under Beskydning, et Billede som vi hermed
gengiver. Andet Illustrationsmateriale havde man ikke, og den sam-
me Tugning blev den 4. September 1915 bragt i The Illustrated Lon-
don Neuls.
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John Philips samling

Christian Bogøs Tegni-ng efter Øjenvidnebeskrivel-ser. Blandt Øjenvidnerne
var nogle Fiskere fra Jens Jensens Baadelag i Dragør, som laa ved Svane-
klapperne i Nærheden af Kampstedet. Fiskerne kunde fortæ1le, at det før-
ste Skud splintrede Kommandotaarnet og efterfulgtes af en voldsom Eksplo-
sion, hvorefter man saa Flammer slaa ud gennem Undervandsbaadens Dæk.

U-Baaden I 13, gaaet paa grund og gennemhullet af Granatskud.
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De to tyske Torpedojagere paa Vej bort efter Beskydningen af U-Baaden.

Hvordan er 0BJEKTIV kommet i Beeiddelse af de sjældne Glasplader,
vil man spørge
Da vi havde vor Udstilling i Sparekassens Lokaler paa Strøget i Kø-

benhavn for snart. Io Aar siden, fik vi en Henvendelse fra en Hr. Pog-
gensee, en Broder til Fotografen. Han fortalte om disse PIader, som

han havde ar vet efter Broderen, og han tilbød os disse Plader I hvis
vi var interesseret i dem.

Jeg besøgte ham der for i hans Hjem i Hostrups Have, h vor jeg f or-
uden Pladerne fik Beretningen om, hvorledes hans Broder havde trod-
set Fotogra ferings forbudet og derved havde s i kret dokumentariske
Billeder for Eftertiden af Tragedien i August 1915.

I Dag er vi i den heldige Situation, at vort Medlemsblad har naa-
et en teknisk Kvalitet, der muliggør en rimelig god Gengivelse af
Poggensees Fotografier, en Mulighed vi ikke havde i de første mange

Aar.
Det er der f or en G1æde nu at vise t.re
MEr Af OBJEKTIV.

af Fotografierne i dette num-
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Danske Marinegaster ombord paa E 13 efter at de overlevende Englændere
sr førL til København.

0BJEKTIV er dog nUr 7a Aar efter Begivenheden, i Stand til for
første Gang at bringe autentiske fotografiske 0ptagelser taget
umiddelbart efter Beskydningen af E 13.

Historien bag denne sensationelle 0ffentliqqørel-se er følgende:
tt Besætningsmed^lem paa den danske Flaadeafdeling var ivrig Amatør-
fotograf og medbragte altid sit 9xI2 Pladekamera for at fotografere
hvad han maatte opleve i Marinen.
0gsaa ved denne Lejlighed havde han sit Kamera'med, men ukendt
af hvilken Grund forbød hans Chef ham at tage Billeder af E 13.
Heldigvis var han ulydig, og det lykkedes ham i Hemmelighed at faa
eksponeret nogle faa Plader uden at det blev opdaget r hvilket
maa siges at være godt gjort, for et 9xIZ Apparat er jo ikke lige
hvad man forstaar ved et Spionkamera.
0ptagelserne beholdt han for sig selv og indviede
ikke nogen i sin utilstedelige Handling.

Nu, Jct Aar senere, Løt man ve.[ nok til]ade sig
f.orbudt.e 0pt.agelser saavel Navn.et. paa Fotografen,
see.

tilsyneladende

at afsLøre disse
han hed Poggen-



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

Det ældste Daguerreotypi af H.C. Andersen, 'raftaget" ca. 185o.
Lysmål 7 r5x6 cm. Det Kongelige Biblioteks Billedsamling. 8.0.

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 atbetjene.
De vil ej blive skuffet.

Med højagtelse

l-I1-ltAt
I-Y.J
HCOLOR

Hammerschmidt Foto A/S - Risskov - 06-17 5200
Fotografisk etablissement siden 1937
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ENTRUM oTo
Speciaffonetning i nyt og brugt fotouds$r

TSTEDGADE 24. t65o København vo oL 2L 6t 67
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Det begyndte med

"MADS ALSTRI.JPO
Flemming Berendt

Dans k fotohistorisk Selskab kan med stolthed fejre sit lo års
jubilæum, men også i taknemmelighed over, at vi i de forløbne år
har kunnet skabe interesse omkring en af verdens største frembrin-
gerser: "Den fotografiske proces. "

Takket være menneskets ubændige trang til o9 behov for at finde t

opbevare og studere disse rrubrugeliger' gamle fotoapparater m. m. .tiI-
vejebringe en grobund, der giver os muligheder for at "genopdage" -
eIIer fremskaffe ny viden om Dansk fotohistorie.

Selskabets bIad, |0bjektiv" er det redskab, som skal sprede kend-
skabet til en videre kreds. Den 31. august I98 4 blev Danmarks Foto-
museum i Herning indviet. Hermed var der skabt rammer og mu.Iigheder
for , at opnåede resultater, store som små, kan registreres r opbeva-
res og udstilles for kommende s1ægter.

Dansk fotohistorisk Selskab er som mange andre private f oreninger
til stor gavn for bevaringen af kulturelle værdier, og det er med

g læde , at vi adskillige gange har fået "det bIå stempel. "
Takkel være adskillige medlemmers offervilje og interesse for "sa-

genrr har mange institutioner og faglige kredse åbnet deres døre hvil-
ket indebærer adgang til kildemateriale, der giv.er os mulighed for
at udvikle, studere og få mere gIæde af vor rrhobby.r'

Som optakt tiI deLte jubilæumsnummer 1975-1985, er de føIgende
afsnit et bevis på denne rråbne'r dør. Som ved andre skelsår vil vi
rette blikket bagud - 143 år vil vi gå tilbage i tiden for al berette
om D a g u e r r e o t y p i e n s fremkomst i Danmark.

Kong Christian den I gav i september 1839r g e n e r a I k o m m i s s æ r
Christian Falbe, ordre til i Paris at købe et såkaldt rrDaguerreoty-

pikamerar'. Falbe købte apparatet og vi ved, at der blev optaget 2

pårisiske prospekter, som blev fremvist bl.a. på Akademiet i Viden-
skabernes SeIskab.
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Det indkøbte Daguerreotypikamera fik foreløbig hjemsted på Poly-
teknisk Læreranstalt. Daværende 1ærer J. Hellerung, optog ligele-
des nogle prospekter bl.a. Rosenborg ekserserpl"ads, hvilket rosen-
de blev omtalt i Berlinske Tidende den 2. marts 184o. I løbet af
sommeren bliver der bestilt endnu et apparat i Paris og en tidlig
august morgen 184o, ankommer med ditigence en trækasse til den mi-
Litære Højskole på Kongens Nytorv kassen indeholder et I'instru-

mentrt med det fremmedartede navn Daouerreotvoiaooarat.

Samtidigt Daguerreotypiapparat uden Alph. Giroux segl. Har tilhørt
Hærens 0fficerskoLe. Teknisk Museum. Helsingør.

Artillerikaptajn J.C. Hoffmann, fysik og kemilærer - bestilte
samtidig et planslebet spejl hos professor Smit's etablisement i
Sitkegade.

Denne hændelse må betragtes som det første tegn på Daguerreoty-
piens ankomst til Danmark. Daguerreotypikameraet er sandsynligvis
identisk med det udstillede på Teknisk Museum i Helsin gøt .

Enkelte københavnere havde dog atLerede i juli-august måned stif-
tet bekendskab med en parisisk forretningsmand, der hvert år i som_

mermånederne bes øqte Danmark oE Sverige han hed Aymard-Charles-
Theodore Neubourgi (tlg5-ca. l-Bdd. Blandt de Daguerreotypier han
optog under sit ophold i København er et bilLede af Bertel Thor-
val,dsenr "aftaget'f ved Charlottenborgs sydlige hjørne. Daguerreo-
Lypiet er spejlvendt og må1er LBx24 cm. Da det formentlig er opta-
get i august 184o - er det hermed et af de ældste portræt'fotogra-
fier i norO"n3

med det fremmedartede navn Daguerreotypiapparat
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Bert,el Thorvaldsen, "aftaget" i august 184o ved Charlottenborgs
sydlige hjørne.

Daguerreotypi a Gråbrødre orv. uptage i slutningen af l84o eller begyn-
del-sen af 1841. Pet.er Faber og Bech.

Man fik besked om at sidde døclsens stille i op til flere minutter.
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Der skal dog qå et par år endnu før de første portrætfotografer
begynder deres virksomhed i Danmark. Mads Alstrup,- ( tgoB-1876 )

blev den første fastboende danske Daguerreotypist og i efterlad-
te papirer kan vi Læse f øIgende om ham r FlBdskrevet af hans søn

Th. Alstrup:
rf Mads Alsrup blev f ødL i Viborg l8oB. Han kom meget ung, vist-
nok kun LZ år gammel, i guldsmedelære og blev senere mester i
Randers, hvilken by han dog forlod midt i trediverne, da han bo-
satte sig i København. Han var udstyret med en ikke ringe intel-
ligens, som gav sig tilkende ved hans forskninger på kemiens om-

råde og ved hans gyslen med mekaniske arbejder. Han konstruere-
de således engang en maskine til guillochering, der indbragte
ham bl.a. €n belønning fra et legatfond. Da han hørte beretnin-
gen om den i Frankrig 1839 opfundne lysbilledkunst, som dengang

benævn.edes ef ter Daguerre, gav han sig til at studere den of f ent-
liggjorte metode og etablerede i København et ateLier for Daguer-

reotypi, hvortil han fik overladt lokale på Christiansborg Slot.
Alstrup var som sagt eneste Daguerreotypist herhjemme en tid
og uddannede flere i kunsten, såveL danskere som nordmænd og

svenskere.. Mads Alstrup er den første, der forsøget at frembrin-
ge Daguerreotypier tiI fuldkommenhed og sandsynligvis er han og-
så den første fotograf, der etablerer sig i de skandinaviske lan-
de i det hele taget'J

Mads Alstrups første
borg Slot. Foto: Chr.

atelier åbnede i en pavillon ved Christians-
Neuhaus eft. Ca. 185o-61.
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De første spor af Mads Alst,rup finder vi i BerLinske Tidende den

2. august 1842, hvor han meddeLer:
I'Da jeg i 1ængere tid har eksperimenteret, med en fra Paris fore-
skreven Daguerreotyp, og mine forsøg med at optage portrætter
er f aldne tilf redsst,illende ud, kan jeg begynde at af tage por-
trætter til billig pris, så snart. jeg har fået søLvplader fra
Paris, hvilket højst kan vare I4 dage. Det.te tillader ieg mig

at offentliggØte for det ærede publikum',1

Den 29. august 1æser vi:
"I henhold ti1 mit tidligere avertissement tager jeq mig den fri-
hed at bekj"ntgjøre, at jeg har aabnet mit atelier for Daguerre-
typerede portrætter i pavillonen i RosenborE Have, og prisen
for et portræt bliver 5 Rdl, lige saa gode og smukke samt stør-
re end de hidtil bekjendte. Det bemærkes, at portrætteringen
sker i omtrent 1 minut i hvilken som helst vejr. For familier af
flere personer er prisen forholdsvis billigere'J

Vi ser for os r det bedre borgerskab, tøv ende nærme sig mesterens

atelier der bestod af en stol et bord en skammel og denne mærke-

lige firkantede I'kasser'. Nakkestøtten, hvortil den modige blev fast-
spændt, kridtet i ansigtet og besked om at sidde dødsens stille i
op til flere minutt,er. Alt imedens de skrækslagne pårørende så 'rof-
feretfr fastspændt i fotografens halsjern.

Forståe1igt, at disse første Daguerreotypier Udstrå1er en ro og

stilig værdighed, man ikke f inder på senere f otograf j-er.

Julen I842 står for døren og hvad er årets julegave til ham e1-

ler hende der har 'ralttf et Daguerreotypi. Den 15. december aver-
terer Mads Alstrup på følgende måde:

ftDen velvilje det ærede publikum viste imod mig, da ieg havde mit
atelier i Kongens Have, har foranlediget mig til at opbygge en

glaspavillo['t r som staar i f orbindelse med værelserne i min bo-

pæl og opvarmes fra samme. Tillige er der særskilte opvarmede

aftrædelsesværelser. Da jeg har gjort mig bekjent med de aller-
nyeste forbedringer og har bragt det til en større fuldkommenhed

ved lang øvelse, saa portrætterer jeg i hvilket som helst vejrt
naar himmel-en ikke er overtrukket med mørke skyer. Det bemærkes

at jeg nylig har anskaffet et nyt instrumentr som frembringer
billederne langt hurtigere end sædvanlig. Portrættenes størrel-
se kan faas fra 1 til 6 tommer. Store Kiøbmagergade 66.
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2 Mads Alstrup Daguerreotypier. Tilhører Torben Lind og Andreas T, Mørch.

At denne nye form for ."afbildning" skulle blive en aucces -
forudså H.C. Andersen, allerde i februar 1839, hvor han i et brev
tiI Chr . Høegh-GuIdberg a skriver I

rrHvad siger de til Daguerres opfindelse? - Jeg er henrykt der-
over, hvor let vil man nu ikke kunne forskaffe eig aftryk af
de berømteste statuer, billeder af landenee skj ønne6te steder !

Da sollyset i en tropisk natur her en eaa hurtigt virkende kraf t
at seLv bevægelige gjenstande inddrikkee i pladen, har jeg megen
tro ti1, at det nyligt opfundne sideral lys maa kundo anvendee
istedet for Solen, eller at Huul-Spejle kunne slibee, der sam-
le vor Sols strasler og kaste disse over et ansigt eller en
gjenst,and af den etørrelse, saa at vi her aee aamne virkning, eom

om Experimentet skete i Afrika. 0, vor Tid er opfindelsernee Guld-
alder !rr.

Fotografiet var med til at underbygge borgerskabete nyskabte eelv-
erkendelse. Man var indtil da ,blevet malet, forekønnet og ideali-
seret, 6om et spejl af .hof fet.

Nu trådte de samme peraoner frem uden forskønnelee og retouch,
ærIige, værende ein stand bekendt, en købmand var en købmand, bon-
åen var bonde - først langt senere, hvor teknikken bliver gDænBe-

Iøs, forlanger man, at fotografiet ekal lyve.
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Mads Alstrup har brug for referancer og den lo, april L84J, kun-
ne man 1æse føIgende attest udfærdiget af konfereneeråd og fysiker
H,C. Ørstedf fremlagt i hans atelier:

trHr. Uhrfouteralmager Alstrup har vist mig en Fremgangsmaade,

hvorved han giver Daguerreotypiske Billeder den Forbedring, at
de ikke ved en ganske let Berøring fordærves, men kunde endog

taale en f orsigtig RensnJ-ng. Endskjønt tnhver let selv kan over-
bevise sig on r at de Daguerreiske Billeder, han saal"edes har til-
beredt, have denne Egenskab, har han dog derom ønsket mit Vid-
nesbyrd, hvilket Ønske jeg herved opfylderrr.
Polyteknisk Læreranstalt den 5. Februar I843. H.C. Ørsted.

Mads Alstrup forbedrer sin metode måned for måned og i februar L844

skriver han at:
"Efterat jeg i længere Tid har beskæfLiget mig med at udfinde en

Forbedrinq for at undgaa den blaaagtige kolde Tone, de fleste af
disse Portrætter have, e11er, mange kalde det, et ligagtigt ud-
seende, har jeg nu udfundet en Maade ved en kemisk Behandling
at kunne gi.ve dem en smuk Bronce- eller Guldfarve, f ra en ganske
svag i alle Nuancer til en Levende Gyldengul, der er meget behage-
lig for Øjet og giver dem et livligt Udseende. Prøver af bemeldte
Portrætter udvise, at jeg er den første, der har opfundet det og

den eneste i Byen, der kan levere Portrætter med a1le Fuldkommen-
hedertl

Herudover gøt Mads Alstrup opmærksom på sin eksistens ved at ud-
stille sine Daguerreotypier i Industriforeningen den 18. novem-

.ber 1842 og ]igeledes i 1844 og 1852.
I slutningen af 184o'erne er han f lyttet ind i et stort og f l"ot

atelier på Østergade 78r 1ige ved Kongens Nytorv. Mads Alstrup der
efterhånden \rar blevet en holden mand mistede.heLe sin formue un-
der den økonomiske krise i 1857.1859 rejser han tit Sverige, hvor
han dør i mart s 1B7B , 69 år gammel

Mange skul1e fø1ge i hans spor. Fra 1B4o frem tiI 185o etablerer
der sig cå. 5o Daguerreotypister i Danmark. De nye ffPortrætmale-

rier " trænger nu f or al-vor ind i de borgelige h j em. Man kan begyn-
de at nyde de runde maver, poser under øjnene, damernes ikke al-
tid lige flaterende partier, alt ses usminket. Endog landets kon-
ge og højeste embedsmænd må stige ned fra portrætmaleriets guld-
rammer og optræder i hjemmedragt, sportstøj m.m. på fotografiet.
Den fotografiske metie'er kommet for at blive.
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Fodnote:
l. Neubourg fortsatte sine rejser fra Paris til Stockholm
indtil I852, da han bosatte sig i Stockholm. Han kaldte sig nu
Nubourig.
2. Dette Daguerreotypi, der er monteret bag glas 24r6xJo r2em
med lysmå1 15 ,6xZI ,Zcn i gammel kassette med senere, men gammel-
påskrift: "Portrait d'apre's Nature du Ce'1e'bre SculpLeaur
Thorvaldsen 184o Nonbourg", blev l-18 nov. 1894 udst. i
Stockholm sammen med andre Daguerreotypier. Ved Fred. Riises
formidling blev det samme måned tilbudt ThorvaLdsens Museum for
Jooo kr. af den i Stuttgart bosatte svenske hoffotograf Jåger,
Meldahl afslog. Købt. efter V. Bissens indstilling, januar /fe-
bruar 19o9 for l-ooo mark af den afdøde Jågers ni6ce, Emma Mo-
stroph, Friedenau. I brev af 28/I-19o9 hævder hun, at onkelen
selv havde givet looo mark for det mange år tidligere.
Som det eneste Daguerreotypi af Thorvaldsen, som det første fo-
Lografiske portræt, der forestiller en dansker og er optaget på
dansk grund, og dermed som det første nordiske portræt,daguerreo-
typi r or dette udmærkede bill-ede et remarkabelt stykke.
3. Mads Alstrup. Guldsmedemest,er i Randers, i midten af 183o er-
ne f 1y'ttet til København, udf ørte på en af ham selv opf undet ma-
skine guillochering af urkapsler, studerede ivrigt Daguerres i
I839 opfundne proces. Mistede sin formue ved pengekrisen 1857.
I859 bosat i Sverige.
4, Christian Høegh-Guldberg (Ill7 -I857 )
Dansk officer. Deltog som major under angrebet ved Sehested, se-
nere i 1848 general i Jyl1and.
5. H. C , Ørsted. (tll7 -I851 )
Dansk fysiker, hvis største fortjeneste var at påpege vekselvirk-
ningen melLem de magnetiske og elektriske fænomener. Han påviste,
at det er fra den elektriske strøm, virkningen på magnetnålen ud-
gårr og ikke fra selve den eLektriske ladning. (lB2o).
Litteraturhenvisninger :

Bjørn 0ehsner: Fotografer i og fra Danmark indtil år lgoo bind.L.
Lauritz Lauritzen: H.C. Ørsted. Et blad af fysikkens og kemiens
historie. Kbh , 19o9 ,

Beretninger fra Dansk Fotografisk Forening. Sept. I892,
København F ør og Nu. L9I5.
H. C. Andersens breve.
Daguerreotypier optaget af Mads Alstrup venligst udlånt af Torben
Lind og Andreas T. Mørch.. Øvtige billedmateriaLe fra egen samling.

TRYI(SAGER TIT IIERES FllNilft I I I
t\ jonssons bogtrylrkerl

Y bortbyoård all6 40 - 27V0 lnrtrup - telcfrn i0 79 72

Annonce.
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"STEREOSKOPI
Redaktion: John PhiliP. IDEN"

Det forrige århundredes "fjernsyn" var den stereoskopiske betrag-
ter, hvor familiemedlemmerne samledes om.kring bordet for at beun-
dre kendte og ukendte prospekter.
Her præsenteres to gamle Københavnske stereo-prospekter som er op-
taget af fotograf Edvard Valdemar Harboe (fg:4-1881).
Harboe nedsatte sig som fotograf i IB62 på adressen Kompagnistræ-
de 2a, Hurtiqt blev han kendt som en dygtig og habil fotograf , der
mestrede mange genrer.
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Prisbelønnede billeder udstillet i Paris og tn/ien bekræfter dette.
I årene 1855-L867 optog Harboe en serie stereoskopbilleder af det
indre København. ue her to viste billeder er fra denne serie,
Det førsLe viser udsigten fra Gammel Strand, med Højbro i forgrun-
den Lil højre for denne en offenttig Vandpost, disse blev sløjfet
i T872,
Langs kanalens højre side kører en rfStarbucht' sporvogn. Horisonten
udgør fra venstre, Holmens Kirke, Vor FreLser Kirke og yderst Kø-
benhavns Børs.
Det andet billeder vises Sankt Annæ Gade med Vor Frelsers Kirkes
snoede tårn på hvis top er anbragt en 2r5 meter høj kristusfigur"
Frelseren med f anen er anbragt på en 2 r5 rneter hø j globus. .
Denne figur blev udførL af kobbersmed Jacob Høvinghoff i 175o.
Figuren befinder sig 85 meter over gadeniveau.
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efter 9T år i m ørke I

fremkalder livet.
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Hvad de dog samler pål

INGER BIRGITTE øRSTED ( 1789-1875l' - Arne Reimann præsenterer
herved et af sin samlings klenodier.
Daguerreotypiet er "aftaget" ca. 1854 sandsynligvis på fru-
ens 65 års fødselsdag. Bille,det err r,neget velbevaret og vi kan
glæde ,os ov€f r . at det 'nu,' €F .r€ddet,. f or ef tertiden !

kopieret på det nye KODAK "P0LYC0NTRAST" II RC papir med rfNrlBilledet er
overflade og fremkaldt på en K0DAK "DEKT0MATIC 651' fremkaldermaskine.
Kontrasten styres via KODAK Polyeontrast filtre. TAK til KODAKs Direkti-
on som har været sponser.
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Vi reparerer ALT inden for fotoapparater-Optikker og Lysmåler

samt Antikke apparater.
Specialopgav er udtøres.
Så Deres problem er hurtig løst.

nEllulAll ll 
'$ 

foto$ortllce
ABEL CATHRINES GADE 25 . 1664 KøBENHAVN V

TLF. (O1) 24 6270 GIRO 09 - 11 26 37
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o

NAR DET G ÆLDER

FAGMANDEN

KAMERASPECIALISTEN
vl lb Helsted Larsen

Frederfkæundevef 136 - 27OO Brønahøf - Telf. (01) 0O 6i117 - Glro 5 52 84 37

l



WGTOR HA$$HfrBfrAD
GAMLE HAS$EL

IUER GULD UÆRDTA'EPOU]SCN
I de senere år er interessen for gamle kameraer og andet foto-
udstyr fra fotografiens barndom vokset kolossalt.
Interessen samler sig ikke bare om ting fra fotografiens antik-
ke periode. Tiden fra 1839 til 19oo. Der er osse stor interesse
blandt samlere for ting , fra langt senere perioder.

De første Hasselblad'er, 16oo F og looo F er næsten ikke ti1 at
købe for penge. De blev osse kun fremstillet i meget begrænset
anta 1 .

Hasselbladfabrikken har holdt nØ)e regnskab med numrene op gen-
nem tiden, og dette materiale er i dag et uvurderligt opslags-
værk for samlere. Og det er LØvrigt sådan, åt ejere af de helt
gamle Hasselbladkameraer, spåltelukkermodellerne 16oo F og looo
F og vidvinkelmodellerne SWA og SW, i dag kan henvende sig til
fabrikken og få udfærdiget et certificat, der oplyser, hvorhen
deres kamera i sin tid blev leveret.

Den f ørste serie 16oo F 'ere var på 27 3 kameraer, som f ik n.qmrene

oool til o3o8. Af dem ved Hasselbladfabrikken, åt der kun er 114

tilbage. Fra oktober 1949 blev 16oo F'erne forsynet med en bog-
stavkode, der angiver fabrikationsåret, samt et femcifret num-

mer. I denne serie CS 1o5o1 til CP 13823 blev der fremstillet 322I
kameraer. Nogle er blevet destrueret og andre simpelthen forsvun-
det. Man regner med, åt der er ca. 2.859 spredt over hele ver-
den.

Flasselblad 1600F Flasselblad 1000F



51

I begyndelsen bestod Hasselbladsystemet bare af et kamera, ilo9-
le objektiver, sportsøgere, mel lemringe, modtysblænder, fitter-
f orsats og en trådudløser. Man b'4ug,te: Kodak Ektar 8o mm/Z ,8 som

norma I ob j ektiv . Der er I everet n,2.ll'l,18,6 . stykker af dette ob j ektiv .

Af andre linser fandtes nogle få:iroaalc;-Ektar 254 mm/5,6, 789 stk.

r L952 kom looo r 'ei_å[i, 'ro.åH ,I*S i]r.rq" {,'"r"ni ar overhotde den
hurtige tid på I/L6ea;,;sek,f'så;;den-iblen åo'd:#U til l/looo sek.
Den kunne man til genqæld guråt"r" for.

I de følgende år blev systemet udbygget. Standard objektivet Zeiss
Tessar 2,8/8o mm fik antirefleks behandling og blev farvekorrige-
ret . Zeiss Sonnar 3,5/135 mm og den på den tid fantastiske lys-
stærke Zeiss Sonnar 4/25o mrn kom frem , og der kom parallakseud-
lignende sportssøger, kombineret med synkronkontakt, og en masse
andet ti lbehør. Systemet ,voksede q og det blev en stor succes .

Ikke mindst i USA.

Det var simpelt hen kameraer, der var skabt ti1 de professionelle.
Før måtte de have tre-fire forskellige slags kameraer for at kun-
ne løse deres opgaver. Nu fik de pludselig et reportage- og ate-
liprkamera med et alsidigt filmformat- et kamera, der kan klare
a1le slags billedopgaver
De første looo F'ere havde numrene L32L til 242L6. 1o.395 eksem-
plarer af dette kamera kom ud til fotograferne, og mange af dem

er i brug den dag i dag
Men spørgsmålet €r, om 'ikke samlerværdien er endnu høJere end
brugsværdien.



52

Hasselblad SWA

KøLn, I954 photokina. En sensation fra Hasselb1ad.
Hasselblad Supreme Wide Angle med en CarI Zeis Biogon 4,5/38 mm-

Billedvinkel 9o grader. Aldrig før havde man set på et kamera som

dette. Navnet blev hurtigt forkortet til Super Wide. Det nye ka-

mera var helt forskellig fra 16oo og looo F'erne. Objektivet hav-

de centrallukker fra L/L til L/5oo sek t ag gennemsnitsøgeren hav-

de waterpas. Filmmagasinerne var de samme som 16oo og looo F'ernes-

Hasselblad swA og sw blev lavet fra 1954 til 1959, med numrene lool
til 2999. Her skal samlere lægge mærke t,il, åt betegnelsen Supre-

me Wide Angle findes kun på nogle få hundrede kameraer.
på resten står der kun Super Wide, men ellers er der ingen for-
skel. I 1959 lavede man kameraet om og kaldte det SWC. De fik num-

rene fra I til 15oo. looo styk var i chrom':udførelse og 5oo hun-

drede i sort. De var forsynet med et specielt månemb1em. Også de

gik ud over hele verden.
Og til dem, der vil komplettere deres samling med den allernye-
ste Hasselblad 2ooo FC, kan de+- oplyses, at serienumrene begyn-

der med 5oooo1.

Hvis du er en lykkelig ejer af en Hasselblad, så lad være med at
skille dig af med den, hvis du går hen og køber nyt.
Gem den i rrogle år. 1o eI ler 2o. Få skal du bare se hvilke pri-
ser, den er oppe i. Den føIger let med inflationen, og så er ge-

vinsten ovenikøbet skattefri.
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FOTOBØGER
'I .

PRICE CUTDE TO CAMERAS 1985-1986 (N V H E D t)
ef Jim & Joan McKe6wn

5'te reviderede og udvidede udgave med beskrivelser af ovcr
5(XX) kameraer, teknisk og historisk, af ledende eksperter, med
engivelse af den aktuelle handelsvcrdi på det amerii<anske marked.
Som- noget nyt en afdeling mcd:kino-udsryt: lalr 1600 illustrationer,
et 67 siders index på mcre end 8500 titlcr - eller totalt 544 sider

Denne nye bog fra HOVE FOTO BOOKS ornhandter allc moderne
optikker til både reilex- og målesøgerkamcracr, og er spociclt cn
fin vejledning. i .at velge det ncste optik til cnr uJrustnlng rigtigt.
loge.n Sår virkelig i detailler, idet hvcr optik cr analyscrc:t rflcciclt.
A.5 kartonnerer - 192 slder - merc cnd iOO lllurtlationcr Inilurlvc
23 full-colotrt + 26 tabeller og diagrammer kr. 22r.-

-rN*tit\ iiililiii:,li'iiiiiiiiii',iiiiiiiiiiii:i::ii,,i,.ri,:,;;,ii,,'ii,,iriii;:;,,;,iili'i:

VON DAGUERRE BIS HEUTE I{II
af H.D.Abring

Ed.l mcd FOTOGRAFIENs HISTORIE
som forord. 252 sider A.4 med ll98
illustrationer og tilw.' index i firma-
orden - kart. kr. Z4g._

Bd.ll Med LATERNA MAGICA's historie.
252 sider A.4 m.1230 itlustrationcr plus
6 sidcr index til sammc. kr. 2,tE._

Bd-Ilt STEREOFOTOGRAFTENs hisroric
og ll31 illustrationer af kamcracr pl
27O sider A.4 - index 7l side i firma-
ordcn kr. 21g.-

Forlang
bogliste

A.t i blød kach. indbinding

LEICA LENS PRACNCE -af Dcnnis l,eney

kr. 275.-

(NYHEDD

.ffi,

ffi
LETCA TIfE FTRST 60 YEARS
ef Giami Rogliatti

(NYHEDI)

En.ny udgave af den verdcnsbcrømtc LEICA - thc firct fifty ycars,
der her cr førr up to date med bl.a. ct udvidct kodc+rd-rcgistcr,
og f.cx. LEICA M6. Nu 200 sider mcd 250 r.hv. lll. + E farvesidcr.
Kart. Ai m. kamera-nummcrlistc o.m.a. kr. ZZJ._

A RSVIEW OFT1IEG R A FL E X CAMERA (N Y H E D I)

Dcttc cr en ameriklnrk publikatlon om ct falclncrcndc amerlkansk
kamcres historie.
Paperback A.4 - 78 slder med illustratloner af alle GRAFLEX t
kamcramodeller. sidcn"lrarren omkring 1900. kr. lgj._

(gd.ttt""NYHEDD En virkclig wrrvrgter - nu mcd ialt ca. 1600 beskrivclser af kcndtc
som ukendtc kameracr - uundvcrlig for ramlcrc af photographica og
fotohistorick intcresscrcdc når tinginc rkel bringer i ramåcnhrngt '

AUDIOVISUEL SERVICE GRUPPE
DK 74OO HERNING.BREDE13.lS. TLF.07.12 55 14

ASK-O-RAMA udstiller &pparatur og billedcr af den sondcrjydrkc foto3raf ,
der i tyvcrnc.og trediverne genncmfotograferedc Denmarks rydvetlfrtå hjornc.
Fotogref Ardrcas Mertincen srerrdc som bogbindet og tol som rkik vrr pl
nlscn sydorer, hvor han i det schweizi*c |rrtc fotografhlndvrrket. thn slo3
sig ncd i fodebyen lbjcr, hvor han mcllem de to vcrdcnskrigc flirtigt drog
cgnar rundt på sin knallcrt, og fotograferedc merskens menncrkcr oj disscs
omgivclscr.

fJ fti))itt:{.' i.rj

GRAFLE
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Model 1929i

Qrirnarflex
BENTZIN - SPEGEI.RI]F'LEXKAMERA 6X6 cm'

F " Ferendt.

I 1948 præsenterede firmaet Victor Has-

selblad AB, hvis dyder er høi kvalitet'
og høj pris sit 6x6 håndkamera med ud-

skifteligt magasin.
Kameraet blev fremhævet som en enestå-
ende konst,ruktionsmæssig opfindel-se.
Fotohistorisk set kan der nok herske
en del tvivl om den Påstand, når man

analyserer et kamera som "CURT BENZIN"s

Primarflex, fremstillet af Feinoptik
talerk i GiirI:-Lz
Til at begynde med i L929 hed kameraet

CURT BENZIN efter sin opfinder og kon-

struktør. Det er verdens første 6nøjede

spe.j lrefleks kamera i 6x6 formatet og af
moderne konstruktion.

Kamerahuset var fremstillet af metal - hidtil havde de fleste 5x9

eLler 9xI2 apparater været fremstillet i træ. Reflekskameraet blev
konstrueret Lil I2o rullefilm r l2 billeder 6x5cm, eamt planfilm 6x5

og 4 I/2x6, desuden kunne man anvende 6x6 9lasp1ader.
Apparatets format. var llox9ox98mm, vægten angivet til al være lt9
kg. 0bjekLiver kunne fås fra 8-4ocm brændvidde.
Det epokegørende ved Curt Benzins konstruklion var, at man ved h jæIp

af samme drej eknap, spændt.e Iukkeren, drejede filmen frem og vippede

spej let ned, samt aktiverede billedtælleren.
Hele dette forenklede princip ser vi presenteret som en NYHED af Vic-
tor Hasselblad i Neur York 1948 - Hasse lblads version var dog med ud-

skiftelig r u 11 e f i I m k a s s e t t e .

De første af Benzin's modeller var fremstil let med skruefatning i
messing til de meget fine håndslebne p 1 a s m a t - o b j e k t i v e r , som prof es-

sor Hugo 14eyer leverede fra Berlin.
Disse p I a s m a t - o b j e k t i v e r havde en Iysåtyrke på l rB og 2,8. L inserne

var uovertrufne i bIødhed, men også skarpteqnende ved nedblænding '
beregnet spec.ielt til portrætfotogra fer ing. 0pta9else på fri hånd '
Hidtil havde STATIVET været uundværIigt.
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111 med Tes-
cm objektiv.
sØgerskakt

Et kamera der
hånden og må

solidt.

T
Kameraets højre side, med .

fremspolingsknap, trinløe
tidsinstillingsknap, bil-
ledtæ11er, blitz-synkroni-.
serifi9 - Øverst b"g skak-
ten ses planfilmaddapteret.

Al Ie de mekaniske funktionei er placeret på kameraets høj re side,
hvilket indebærer en' hurtig og let' betjening. Iksponeringen var sik-
rest ved bru g af trådudløser, idet spej Iet nemt kunne forårsage en
rysteJ.se. ' spaltetukkeren er den kendte gummilær r edstype med ekspone-
ringsticier fra I sekund tiI en looo del.

Satget af kameraet var ikke stort de første manqe år. Atelierfoto-
grafen ville ikke slippe storformaterne, Først ranqt oppe i f95o erne
kom der rigtigt gang i salget

En ny og forbedret konstruktion kom på markedet sidst .i l95 J under
navnet Pri.mar RefIex l. Dette apparat blev leveret med Tessar ob-
jektiv 3r5/I6,5 cm, desuden med Il5 mm objektiv. Den nye model var
synkronj.seret til blitz.

Curt Benzins kamera blev belønnet med en guldmedailje på verdensud-
stillingen i Par is 1917,

Primar Re1'1ex

sar J,5/15,5
Ca. 1952. God

med ØJe-1up.
ligger godt i
betegnes som
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fflMweub ffi0e{eWsm$.
--o Elberfeld. G- ved Arne Hansen

Af slut.ninq.

I det nu føLgende afsnit om projektion, må vi igen vende ti1-
bage til Liesegangs første år i Elberfeld. Allerede omkring 1B5o

begyndte Dr. Liesegang at eksperimentere med proiektionr hvor

det største problem var lyskilden. Elektriciteten var først klar
et halvt århundrede senere til brug for de Projektionslamperr som

vi kender i dag, men dette vender vi tifbage til senere.

Mulighederne dengang var olielamperr kalklys i forbindelse med

gssr magnesium samt buelyslamper, som fik strøm fra et batteri,
men a1le disse lyskilder var naturligvis meget primitive.
I en af de første projektorer, som Liesegang fremstillede, blev

en olielampe benyttet som lyskilde. Det var en såkaldt Solarl-am-

per som var forsynet med en rundbrænder med en reflektorr som

sammen med en akromatisk Jinse gav et billede på Ir5 til 2 meter

og efter forholdene godt oplysL. En ulempe ved olielampen var dogt

at den osede for meget, så foroven på lampehuset var monteret en

såkaldt "skorsten'r. Magnesiumlampen gav forholdsvis godt lys og

var enkelt at betjene, men blev alligevel meget lidL anvendt ti1
projektion, da den var relativt dyr i brug. Den afgav dog samti-
dig rØg, som lagde sig som en hvid hinde på belysningslinsenr sa

denne lampe blev hovedsagelig anvendt t.i1 forstørrelsesapparater.
I begyndelsen blev kalklyset derfor det mest anvendte system'

skønt fremstillingen af dette lys var meget omstændigt' idet man

skulle bruge en blanding af ilt og brint, som skulle bruge en

blanding af 11t og brint, som skulle gøres klar , før forestil-
lingen kunne begynde. Det foregik på den måde, at ilten skul1e

koges, og brint fremstilles af zlnk og svovlsyre. Begge tuftar-
ter blev ført til hver si-n 1i11e gassæk og derfra videre til bræn-

deren. Ved forening af begge luftarter fremstod en stikflamme'
som i forbindeLse med et kalkstykke gav en klar f1amme, deraf nav-

net limeligh.t (kalklys). Som sagt en ret kompliceret metode at

fremstille lys på, men Liesegang forbedrede systemet med årene,

således at det blev muligt at fremstille gassen under selve fo-
restillingen

Til ilt
forsynet med

af kobb€r..

blev der fremstillet en sikkerhedsretort, som blev

en gasmå1er, og til brint lavdede man en generator
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Aufnahme- und Entwicklungsgarnitur von 1861

Diese kornplette Åqfnahme-Einheit bestand aus Kamcra,
Obj ektiu, Statiu, Entw icklunS szub e hdr w ie S chaler\
Chemikalien" Papien Dunkekelt.

Vergrii8erun gs- La terne
Modell E von 1899
Dieses Gerdt konnte als Ver-
groperer wd als Projektor
benutzt werden. Es wurde mit
drei uerschiedenen Lichtq uz llen
geliefert: mit einer Petroleum-
lampe, mit Gasgluhlicht oder
mit einern Aceff lenbrenner.

Dr. L iesegang var dog megeL interesseret. i den elektriske oue-
Iampe, hvis strømkilde var et. batteri besi.ående af 5o eJ.ementer,
som derfor var stort og tungt, men også rr,t generende på grund af
de ubbhagelige syredunste. En daq i tiden omkring lg5o stod han
i sit laboratorium og e ksper imenterede mec; en buefampe, da han
ville afprøve lysets styrke, hvorfor han rettede lampen imod det
overfor liggende rådhus. Virkning.en var he.l-t fantastisk.
Det gode borgerskab, som på det tidspunkt befandt sig på gaden,
blev meget forsk.rækket, da man troede, at rådhuset stod i flammer,
hvorfor man titkaldte det frivillige brandvesen. Næste dag fik Lie-
segang et st.rengt påbud mod at belyse gaden om aftenen med el-ektrisk
1ys.

I I872 fremstillede en amerikansk opti.ker ved navn Marcy en pro-
jektor forsynet meC en p e t r o l e u m s l a m p e , som desværre også gav nog -
le probl emer, idet Iamperr osede temmelig meget, Liesegang var dog

meget interesseret i denne Iampe , så man gik i ganq med at f orbed-
re den, idet man byggede et lampehus, som blev forsynet med en
rr d o b b e f t k a m i n " , som fj ernede en. del" af den generende os. Samtidig
fremstillede man en 3-vægeL rundbrænder, som gav en meget rolig
fLamme. Denne projektor blev så sendt på markedet under navnet
"ALArrr og den b lev iøvr.igt solgt i mange tusinde eksemplarer.

I dag kan man spørge sig selv, om cier på det tidspunkt virke-
ligt var et så stort behov for projektorer, da deL nok endnu ikke
var hver mands . ej e. Men hos Liesegang sørgede man seL v for , at der
blev skabt interesse for projektion, idet man bl.a. udgav tids-
skriftet "Laterrra Magicar', som indeholdt artikler om nyheder el-
ler gav oplysninger om de erfaringer, man gj orde på del tekniske
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område, bl.a. de mange forsøg med forbedring af lyskilderne. Det-

te tidsskrift var iøvrigt det første i Europa, som omhandlede ude-

lukkende proiektion.
SamLiciiq gik man i gang med at opbygge et sLørre sortiment af dia-

serier-, som omfattede natur- og rejseoptagelser ' affotografering
af malerier eller videnskabelige optagelser. Brugere af proiek-

torer var hovedsagelig skoler, højere l-æreanstalter, kirkelige
samfund eller omr.ejsende foredragsholdere, som nu havde mulighed

for hos Liesegang at købe eller leje disse diaserier'
I de føIgencie år sendte Liesegang mange forskellige typer pro-

jektorer på markedet. Ikke alene forbedrede man samtidig de for-

håndværende lyskilder, man udviklede også flere spændende nyheder

i j897 kom den første projektor, som var forsynet med en bil1ed-
f,aldskakt, som i begynclel-sen blev fjernbetjent pneumatisk' senere

ved el-ektrisk udl-øsning. Kort ef ter kom den f ørste projektor med

magasin til 5o dias Br5xBr5. En rnGrsom konstruktion var en "Ver-
griisserungs-Laterne" fra IBgl, et apparat. som enten kunne bruges

som forstørrelsesapparat e1l-er som proi ektor. Tre forskellige 1ys-

kilder kunne l-everes ti1 dette apparat.

Liesegang KijnsLlerkamera .

til format 3x3 og BxB cm.
2 ø1eL med vekselkassette-



tpi- tpidiaskoper er også snævert forbundet- rned navnet Liese-
gang. Forhistorien til disse udstyr begyndte allerede i 188o, da

man hos Liesegang fremstillede et I'UNIVTRSITATS-PR0JEKTI0NSAPPA-

RAT" ti1 det amerikanske marked efter vejledning af en professor
Morton fra Philadelphia. Det nye i dette apparat var, at man i
stedet for vandret projektion af dias, benyttede vertikal, idet
1yset. blev ført op til et skråtstillet spej1, som var monteret
foroven på projektoren. Formå1et med denne metode har sikkert væ-

ret, at man f ik bet r,,de1igt større billed på skærmen eller væg-
qlen. Det var dog cl nreget srort og tungt apparat, som var dyrt
at f remstill-e.

Til andqe markeder konstruerede man derfor senere et mere en-
kelt udstyr, som blev sendt på markedet under navneL "Dupl-ex".
Ud fra cienne model fremstillede man i 1898 et "UNIVERSAL-PR0JEK-
II0NSAPPARAT" til både vandreL og vertikal diaprojektion. Denne

projektion var så cJen egentlige grundmodel til det, første Epidi-
skop, som kom på markedet i IB99 under navnet rrJanus".

På cie tpidiaskoper, som vi kender i dag er der monteret 2 ob-
jektiver over hinanden på fronten, hvor begge er beregnet til
vancjret projektion, henholdvis til dias- eller bjlledprojektion.
På den første Janus var der kun et objektiv på fronten til dias,
medens billedprojektionen skete vertikal, idet det irrdlagte foto
eller trykte ark blev belyst sådan, at lysstrålegangen via et
skråtstillet spejl blev førL videre :i1 et vippespejl, som var
monteret foroven på apparatet. 5om lyskjlde berryttede man kalkfys,
medens ti1 de senere Stor-Epicjiaskoper blev anvendt buelamper.

Nu udviklede disse lyskjlder en ret kraftig varme, da de skul-
1e afgive betydelig mere lys, end de som blev anvendt til almin-
delige projektorer. De første tpidiaskoper blev derfor fremstil-
lel af maghonitræ, belagt udvendig med asbest og indvendig med

stå1blik. Mel1em træet og stålblik blev der monteret eri luftka-
na1, som blev qennemsLrømmet af kold luft til afkøling.
Iøvrigt er det interessant at bernærke, at man ganske kort tid ef -
ter, at "Janus" apparatet kom på markedet, lavede man et mindre
prisbilligt Epidiaskop under navnet "Argus", hvor man monterede
2 objektiver foran på fronten, og sorTr delvis var kcnstrueret og

bei-jent på samme måde, som de modeller man leverer i dag.
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Når man studerer de oplysningerr som findes om udviklinger af

nyt udstyr hos Liesegang i årene omkring 19oo, kan man få den op-

fattel-se, at medarbej derne i udviklingsafdeiingen næsten må ha-

ve arbejdeL i døgndrift i de år, sådan som den ene nyhed efter den an-

den væ1tede ud på markedet. Det kan vel derfor ikke forbavse no-

genr at man også var i fuld gang med fremstilling af kinoproiek-
torer ( K I N0t\iAT0GRAPHtN ' som det hed dengang ) .

frl.l-erede i I896 kom den først.e model. på markedetr rnen naLur-

ligvis en meget enkeL mask.ine, som langt f ra var f e j 1f ri.
Filmflimmer og varnebeskytteJse af filmerr var nogle af de store
problenrer, men disse ting blev naturligvis forbedret hen ad ve-

jen. Man opfandt b1.a. en "GITTERSKIVE" ti.L varmebeskyttelser o9

fra en kinoptager, man havde 1avet, overførte man gribersystemet

til projektorerne, så filnrene fik en betydelig roligere gang.

I de føIgende år lavede man en lang række forskellige modeller

af fiimmaskiner, mindre udstyr ti1 undervisningsbrug og store til

de nye filmteatre. Ti1 filnrteatrene leverede man sideløbende re-

klameprojektorer, som kunne tage op til 25o dias.Ved hjæ1p af en

dobbelts øjIe blev diapositiverne transporteret fra den ene søi -

l_e til den anden. En kombineret film- og projektor var naturlig-
vis også med på programmet. Det var iøvrigt den yngre broder Frie-

derich Paul-s f ort jerreste, åt Liesegang i de år blev kendt f or si--

ne kinoprojektorer. Han udgav fl-ere bøger om kinoprojektl-on, og

han er blevet betegnet som en af de store pionerer indenl"or det-

te område.
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Iøvrigt modtog han en fortjenstmedalje af det "Tyske Kinoteknis-
ke Selskab" for sit store arbejde.

De tidligere omLal-te megeL pflmitive lyskiider blev op gennem

årene betydeligL for,beclretr ffion helt ideelt blev det aldrig.
Da man fik muligheden for at udnytte elektriciteten, blev der

banet ve j .f or de heit store muiighedct r men cie f ørste f orsøg med

de elektriske gIødelampeq tii projektion gav dog også i starten
vanskeligheder. l

Den første type, som Liesega,ng Todtpg fra tdisu/an, var forsynet
med en kultrådsspirå1., som gav 1oo 1ys. Be,tegnel-sen rvat.t blev
først serrere benyttet. Kultråden var dog megeL ømfintlig overfor
stød, så blot ved de mindste st,ød, f .eks. under transport, knæk-

kede tråden straks. Så indgik L1*segang et snævert samarbejde med

0sram om udvikling af en holdbar q1øde1ampe. Man indledte forsøg
med met.altrådslamper , men oe f ørst f remstil lede tråde var f or tyk-
ke, så g1ødelampen gav en f or bred lysf l-ade r såmtidig med at. glas-

kolben var ,f or stor. Så lykkedes de,t at f remstille en meget tynd

metaltråd, hvor man kunne lave en meget 1i11e metalspiral, som

blev bygget ind i en 1i11e glask,olbB: o9 projektionsl-ampen fyl-
de således ikke meqet.

I 19I2 sendte Liesegang,så verdens førs'ce pro.j ektor på markedet,
som var forsynet med en elektrisk gIøde1ampe. Projektoren fik nav-

net I'H0RA". Det spændende, var, ",t det var en volt l-avspændingslam-
per sotn man benyttede, Projektoren var derfor monteret enten med

en modstand e1ler transformer, faktisk samme proncip man i dag be-

nytter igen, sfter man i mange år brugte 22o vo1t.
''H0RA'' var naturliqvis en lii1e 1ækker sag, som man kurrne bære

under armen, i modsætning ti1 de store klodser,,man hidtil havde
s1æbt rundt med.. Allerede året efLer kom samrTre projektor for-
synet med båndfilmanordning, som blev ti1 stor hjæ1p b1.a. i un-
dervisning. De nye el-ektriske gIødelamper bevirkede naturJ-igvi-s,
at. a1le Liesegangs projektions- og forstørrel-sesapparater i de

fcrlgende år kom i betydeliqt ændrecje udf Ørelser og hele tiden
med nye forbedringer, bl-. a. indstj-llingsfødder ti1 lampecentre-
ring og hul-spej1 ikke at forglenrme.

Af nyheder i- "disse år"kan 'næ\rnes ,en fuldautomatisk projektor
til I2 stk. 5x5 dias, rnikroprojekt.or og et vertikal-globoskop
(teEneapparat). Samtidig optc,g man fabrikation af lyskastere trl
belysning af teaterscener, facader og udstillingsvinduer.
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I årene mellem de 2 verdenskrige fremstillede Liesegang natur-
ligvis en mængde forskel.ligt nyt udstyr, såvel til professionel--
1e som Lil amatører, men det vil her være uoverkommeligt at næv-

ne alle disse ting. Ifter genopbygningen af den næsten tota]t
ødelagte fabrik efter 2 verdenskrig gik man igang med aL udvikle
nye ting.

I året I95o opfancjt Liesegang den asfæriske kondensat.or, som fik
så stor bet.ydning incienf or pro j ektionsteknikken r eh kondensator

som i dag anvendes i al-verdens projektorer. I 1958 kom en automa-

t,isk reklameprojektor med rundmagasin tiI non stop proiektion
og i 1964 kom en af de første projektorer, som var forsynet med

de i ciag vel-kerrdte quarts-halogenLamper. Velkendt fra disse år

var "RAJAH" forstørrelsesapparater, fanti projektorerner antiskop
tegneapparater og deres tpidiaskoper, som i dag findes på næsten

al le Danmarks skol-er .

Fra de senere år kan nævnes deres f'uldatomatiske pro j ektorer
med a1le narrestreger indbyggetr hogle endda med tonemixerauto-
matik, overheadprojektorer', nu også i elektronisk udføtelse,
samt mikrof ilml-æseapparater. I skrivende stund er sidste nyhed
fra Liesegang en 6x7 pro;extor tit diaformat 56x72mm og forsynet
med err 24v 25o ryatt halogenlampe med koldlysspejl.

Liesegang opbevarer i dag en del af det gamle grej, som deres
forgængere med meget møje og besvær fik fremstillet. Besøgende
på efterårets PH0T0KINA i Køln har sikkert bemærket, at Liesegang
var et af de få firmaer, som ikke aLene udstillede deres nyeste
program, men også fremviste et pænt udvalg af deres PH0T0GRAPHICA,

bl-. a. det spændende KijnstLer-kamera f ra 1884 i den originale ud-
førelse.

Dett,e var kun en 1i11e del af en historie om en fabrik, som har
været med lige fra fotografiens barndom. Sku11e man have omtalt
alle produkter som cienne f abrik har udviklet gennem alle llo år,
ville det. have f yldt en l-re1 bog, rnen jeg håber at dette indblik
har interesseret 1æserne, for det er jo noget, som hører fotohi-
storien til.

KILDIMATTRIALE
:

ED. Liesegshg r
L iesegangs I25
tosiden under

:

DtjsseLdorf f ørste 6o år v/F .P . Liesegang.
års jubilæumstidskrift "Illustrierte ZeiLuftg", fo-

redaktion af James E. Cornurall, f otohistoriker.
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Spalte lukkeren
RETTELSE: Objektiv Nr. 3 3 , side 43 årstal let for bal lonopstig-
ningen i Paris skal være I 87o.
HAMBURG FLOHMARKT i september måned, blev udsat for et meget
nærgående TOLDEFTERSYN da sagen er under udvikling frastår vi
at kommenterer for øleblikket. RedegØrelse og evt. gode råd i
Objektivs april nummer.

"HERREGAARDSLIV 1887-19oo" vilr orrr
udstillet i NTKOLAJ KIRKE i dagene L4
Danmarks Fotomuseum vil desuden vise
nodier.

alt falder på plads blive
. april 19. maj I986.
et udvalg af Museets kle-

DET KONGELIGE BIBLIOTEK meddeler, åt den store fotografiske biI-
ledudstilling på CHARLOTTENBORG finder sted i dagene fra den 14.
april tit den 19. maj 1986. Den største udstitling i sin art no-
gens inde !

OBJEKTIV-GRUPPEN er begyndt på sin anden sæson. ALLE holder ud,
takket være Werner Olsens kyndige og behagelige måde, åt under-
vise på.
MEDDELSE: I "Redaktionskontoret" begynder duften af hjemmebag og
brede sig. HUSK JULE-MØDET DEN 12 DECEMBER Kl. 19:oo
ANNONCER:
Stereoskopibetragtere i luksusudgave købes af John Philip.
Olufsvej 13. 2]-oo.Ø. oI 26 69 83.
OPTAGERE 

' 
GENGIVERE SAMT ALLE FORMATER AF SMALFILM efterlyses.

PouI Jørgensen. Sundvej 4. 87oo. Horsens. o5 62 9o 86. Efter Kl .
18:oo.
ROLLEI-35. BROCHURER OG INSTRUTIONSBØGER evt. kopi søges af Lars
Simonsen. Tornballevej 1o5. 8381 Ti1st. o6 24 13 32.
POSTKORT ELLER BILLEDER med "komiske" soldaterattituder søges
til affotografering. Redaktionen o2 19 22 99.
LUFTFOTOGRAFERINGENS HISTORIE fortsætter i næste nummer af Objek-
tiv, med Henrik Dupont.s store artikel om luf tf otograf eringens ud-
vikling i DANMARK.

NYE MEDLEMMER AF DANSK FOTOHISTORISK SELSKAB BYDES HERVED VELKOM-
MEN. TTLSTRØMNINGEN AF MEDLEMMER ER STIGENDE TIL STOR GAVN OG GLÆ-
DE FOR OS ALLE. MUSEET FOR FOTOKUNST I ODENSE OG DANMARKS RADIO-
T. V. PRYDER PA ORGA}]ISATIONSLISTEN:

r Kjelo Andersen
Sigsager- Rørbt'
44oo Kalr-rndi:ci:9.
Eivind Jensen
tsirkestien 2
9ooo Ålborg.
Svend E. Klar-rber
Ægirsvej 57
89oo Randers
Henri.k Lund.
Strandi.'ei 6
Rønshoved
534o Kruså.

UBRUGTE GIROKORT BEDES BENYTTET NU:
KONTINGENTET FOR MEDLEMMER PA SJÆLLAND OG AMAGER KT. 175.OO
ØVRIGE DEL AF RIGET KT . 1 2 5 . oo .

NÆSTE NUMMER AF OBJEKTIV OMKRING PASKE. GOD VINTERSÆSON.

Danmarks Radio T.V.
T.V. Byen
286o Søborg.
Museet for Fotokunst.
Brandts Passage 43
5ooo 0dense C.

Norsk Fotohis torisk
Forening.
Box 551/r-Briskeby
N-0slo 2. Norge.'
Hansen Foto.
Rådhusstræde 2
89oo Randers.

John Pedersen.
Albuen l-l
6ooo .Ko1ding.
Truels Teigen.
St. 0lovsgatan 6
0s1o I. Norge.
Fritz Thiele.
Henriettevej l9
29oo Charlottenlund.
Henning Thomasen.
Rømøgade 5
89oo Rander.s.
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