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Nyt fra bestYrelsen
t' --,#==, ",

Endnu et år er gået, og den næste - den tiånde - general forsaml ing
stunder til. Denne gang i april, altså en måned tidligere end før'

Den er rykket, fordi bestyrelsen fandt, at den var vanskelig at pla-
cere i maj. Dels på grund af de mange heltigdage og dels på grund af
vore medlemmers behov for at høre græsset gro og skrabe gammel maling

af sommerhuset.

Men også på et andet punkt adskiller denne general forsaml ing sig fra
de tidligere, idet tre bestyre l sesmedlemmer ikke ønsker genvalg.

Det er Erik Sundahl, Steen Nielsen og undertegnede - Andreas Trier
Mørch .

Fæl1es for os tre er, at vi har fået for travlt med allehånde (andre

gøremåI, og at vi føIer, at det vil være en fordel for både Selska-
bet og os, at der kommer nYe folk til.

fføIge Dansk Fotohistorisk Selskabs vedtægter er det sådan, at det er
General forsaml ingen der væIger bestyrelsen, som derefter konstituerer
sig, dvs. fordeler rollerne iblandt sig.

Hvem der såIedes bliver selskabets nye præsi.dent afgøres først af den

nye bestyrelse umiddelbart efter at General forsaml ingen er slut-

Og til sidst tak for denne gang.

Det har været fem rare og gemytlige år, hvor
og truffet mange nye spændende mennesker.

Jeg agter fremov€rr at rende til så mange af
ter som jeg overhovedet kan, - nu blot med en

på en af de bageste rækker.

jeg har lært en masse

Selskabets arrangemen-
lavere cigarføring og

atm.



Nyt fra redaktøren!

Vi har længe måttet leve med visse problemer omkring
vort b I ad Ob j ektiv .

Dår1ig indbinding, uensartet sværtning, manglende si--
der m.m. har været "iriterende" . Herti1 kommer, eD uri-
melig høJ fremstillingspris. Hvert nummer sugede bunden
ud af vor pengekasse.

Nu er det lykkedes, takket være Erik Sundahls interesse
for sagen, åt få etableret en aftale med en anden bog-
trykker.
Ved hjælp af "ny teknik" er resultatet blevet dette num-

mer af bladet. Der vel må betegnes , som et stort skridt
f remad .

Objektiv "fØles", som et rigtigt blad, og man frygter
ikl<e, åt det skal f orvandles ti t løsblade. Desuden er bi 1-
I edkva 1 i teten væs ent 1 i g bedre .

Ti 1 al 1e disse forbedringer, kommer desuden, lavere tryk-
keriomkostninger .

Perspektiverne er indlysende. Vi bli-ver i stand til at frem-
sti I le vort år1 ige TEMA-NUMMER, uden reklamer, dvs . et ho-
mogent fotohistorisk nummer.

Samtidig åbner der sig muligheder for, åt vi kan begynde at
beskæftige os med forlagsvirksomhed.
Her tænkes på genoptryk af gamle fotografiske kataloger, for-
tegnelser over "special-fotografica", noget der nok vi1 ska-
be g1æde hos de herrer samlere.
Fotohistoriske dokumenter af sjælden art kan blive oversat og

publiceret til rimelige priser.
Adskillige institutioner og privatpersoner har givet tilsagn
om medvirken til sådanne projekter.

Sku1le nogen ligge inde med sjæ1dne kataloger, interessante
fototekniske opstillinger, eller måske en god id6 omkring så-
danne publikationer bedes man kontakte redaktionen.
Bestyrelsen Ønsker en rigtig god sommerferie og på gensyn til
en forhåbentlig ny spændende sæsonj I
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JI-JBIL IEL]MSFEST
01e Schelde

Den Jo. november 1985 holdt Dansk Fotohistorisk Selskab sin sto-
re og med spændinq imødesete 1 o - å r s - j u b i f æ u m s f e s t .

Lyse venl i ge fokaLer ved kirken i HeIlerup dannede rammen om de

5l festklædte mennesker , der tog sig god t ud ved de festligt opdæk-
kede borde, hvor man de lte sig i 8-mandsgrupper. For en gang skyld
havde så og sige af le de mandlige medlemmer været. så fornuftige, at
de havde bedt deres respektive koner med - ved vore almindelige mø-

der må vi jo i høj grad savne kvindelig deltagelse, - bortset fra
enkelte undtagelser.

Formanden, Andreas T rier Mørch bød a1le hjerteligt velkommen, idet
foreningen bød på en sprudlende velkomstdrink.

Ancireas Mørch byder velkommen.
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Torben Lind, der sammen med sin kone var
talen, hvori han især dvælede ved foreningens
Han omtalte flere int,eressante og fornøielige
Iøb havde udspillet sig dengang vi havde ti1
lokaler på Strandvejen.

Torben Linci

Inden den st.ore 1ækre buffet
væggene, måtte rØres' stillede
9xIZ pladekamera for at blive
rigtige fotol-amper, sort k1æde

omtrent som i gamle dage.

æresgæster, holdt fest-
ydmyge start i 1975.
episoder, der i årenes

huse i P.B. Schmidts

, der stod smukt opstillet langs yder-
hele selskabet op foran Ture Ibsens

I'taget afr' ligesom i gamle dage med

over hovedet og lang eksponeringstid

Spisningen begy nd Le - i baggrunden sp i I lede en udmærkeL hyggepia-
nist, som NieIs Resdahl h avde "fremtrylletrr fra sit firma.
Han var god fordi han ikke spillede højere end man kunne snakke med

hinanden imens, På eL tidspu nkt optrådte også en guitarspiller med

sang - men u nder hans kvad var det umul-igt at tale sammen, så han

indså snart at ideen med at lade ham optræde var knap så velvalgt -
men det bør nævnes, at han var blevet en gageret meget sent, da det

viste sig at et ai festkomit6-medlemmerne havde forregnet siq med

hensyn ti1 engagement af et par kendte f estJ.ige herrer fra f oLobran-

chen - det var en skam, for de er kendt ior at være meget underhol-
dende oq morsomme.

B ene f i c e ga v e r ne b eu nd r e s
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Aftenens ene sensat.ion var tre meget interessante f otohistoriske
gaver, der på behørig vis bl ev overrakt ti.l Danmarks Fotomuseum r
Herning. Den ene giver var Claus Eigtved Neble, der på sin vej i Kø-

benhavn havde fundet og købt to sjældne klenodier: 1 Iæderkuflf ert 
'

der havde tilhørt K ongel ig Hoffotograf Peter Elfelt, og som denne

havde benyttet på sine mange rej ser. Desuden I F0T tX - dansk bygqet
kamera. Disse to gaver er omtalt andet steds i bladet.

Den anden donator var fhv. fotohandler Leerbech Sørensen tidliqe-
re Centrum Foto, - her drej ede det sig om en enestående brev- og

dokumentsamling fra Peter Elfelts tid som formand for Dansk Fotoqra-
fisk Forening.

Vor redaktør, Flemming Berendt, konsulent for Danmarks Fotomuseum

modtog gaverne på museet.s ve gne og udtalte sin begej str inq for de

s jældne f und.
Senere på aftenen op1æstes en skriftlig hilsen fra rrNorsk Fotohi-

storisk Forening" - sendt pr. brev fra 0slo.

C

d
hr. Leerbech Sørensen
e deres flot,te qaver

0g Claus Eiqtved Neble visen-
fråm. Dokumentsamlinq og kuffert '

Foto: Jan K1 inksgaard
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KufferLen vi-ses frem.

Det "danske" F0TtX-kamera

Afltenens anden 'rsensationrr - e.ller retere spændende højdepunkt
var den store b e n e f i c e a u k t i o n , der blev ledet kyndigt af Andreas T.

Mørch. ( Selskabet beklagede at måtte undvære den person, der tidlige-
re så ofte har udmærket sig som aukt.ionarius, Flemming Anholm; der
desværre denne a ften var forhindret i at deltage ) - tiI gengæId bør

det ikke glemmes at Anholm atter i år begavede selskabet med en af
sine fremragende sange, som skabt ti1 1ej ligheden.

Mange gode og sjæIdne sager var på denne dag blevet s kænket til
det ædIe formål at bidrage tiL foreningen$ - slunkne - kasse.
Blandl rariterne sås fx et. "NICA" - danskbygget kamera t der kun er
kendt i under lo eksemplarer - et Leitz proj ekt ionsappara t med ori-
ginaJ. papkasse -l stk.5ox5o rrSTIRNrr optagelser, Herregaardsliv I887-
I9oo - fundet, forstørret og skænket af Flemming Berendt - de gik
som varmt brød - oq meget mere. Ialt indbragte auktionen ca. 6.5oo
kroner, et meget smukt resultat - Flemming gav udtry k for sit inder-
ste håb m. h. t. anvendel.sen, men endnu har bestyrelsen intet vedtaget.



8

I'I ODTAC Eil BLOM$T

O€ ET HJERTELI GT KI'US
I DACENS ANLEDI.IINC

Stadig voksed' vi og havde
efterhaanden smaat med plads,
men saa fandt vi Aarhusgade,
hvor vi nu er godt tilpads.
Men desværre har man glemt a'
ventilere vort Gemak,

og for nogle er det slemt a'
taale Duften af Tobak.

Vor Bestyrelse i eften
skal ha' Tak for deres Slid,
vi har nemlig aldrig haft en

bedre flok i vores Tid,
særlig en, vil jeg nu sige,
bør vi nævne med Honnør,
Energibundt uden 1ige,

X) - kort sagt, Bladets Redaktørl

Mange burde man vel nævne,

som har hjulpet Sagen frem,
men det overgaar min Evne,
derfor blot en Tak til dem,

der vist den gode Vilje
og har trukket deres Læs,

saa vi blev som en Familie,
vi der staar i D.F.S.

Ti Aar har vi nu paa Bagen,
og dem klared' vi med Glans,
kendt fra Gedser og til Skagen,
ja, endogsaa udenlands.
Lad os haabe, vor Forening
vil som ung og frisk bestaa,
aldrig blive en Forstening,
det vil vi skaale paa!

X) Dette Vers er bestilt og
betalt af Flemming Berendt.

Med tak er fremsendt crosset
check på Kr. oo/lo - forfat-
teren har ønsket at skænke
beløbet til velgørende formål !

F. B.

,(r,,r-4
EII VIIIE VED

LANif, rgIogIsToRIS|(
SEI.gKADI|

II^^E; i'U8II4fi
tovEHrEn t98,

Flemming Anholm.

Melodi: Her er liv og glade Dage.

Jeg vil sjunge om en Torben,
ham med efternavnet Lind,
som engang, nok saa forvorpen
rykkedr en Annonce ind
om at danne en Forening
for vort Fotosamler-Folk.
Mange var af sanme Mening,
Torben Lind var deres ToIk.

Der kom hurtigt Gang i Sagen,

og den første Medlemsflok
lagde Energi for Dagen

saa den lille faste Stok
støt i l{edlemstal gro'de,
da vi Medlemsmøder holdt
hos Hr. Schmidt udi Skovsho'de,
hvor der tit var skidekoldt.

Vi har mange gode Minder
om vor Tid hos P.B. Schmidt,
selv om det var smaat med Kvinder,
men det var jo ligefedt,
- det var Foto vi gik op i,
alle Slagsr rn€D helst antik.
Der er ingen bedre Hobby

end lidt Fotomekanik.

Bestyrelsens jyske repræsentant Jan Klinksgaard var aftenens an-
den "officielle" fotograf a1le blev foreviget ved bordene og en-
kelte under auktionen med udmærket resultatet.
Billederne kan t,ænkes udstillet ved generalforsamlingen i Arhus.

Resten af aftenen for]øb i harmonisk og hyggeligt samvær. 0m der

blev danset efter midnal skal jeg ikke kunne sige - men det blev
i hvert fald ud på de små timer, inden de sidste fandL vejen hj emad -
a1le opløftede af den fornøjelige aften.
TAK til de medlemmer af festkomiteen. der trak det hårde læs.
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H'OTEX 4x l crrr
Andreas Trier Mørch
Claus Eigtved Neble.

I en årrække efter den anden verdenskrig var der valutarestrikti -
oner i Danmark. Der var en lang række begrænsninger på den frie im-
port, og mange varer, der blev anset som luksus, var svære eller umu-

lige at få fat på for menigmand. Blandt disse var fotoudstyr ti1 ama-

tørbrug .

Både under krigen, hvor produktionen af KZ filmprojektorer startede,
(se objektiv nr.24) - og efter krigen, hvor også FoTAx og NEoFoT (se

Objektiv nr.28) - indledte produktionen, blev der taget en lang række

initiativer ti1 at imødegå denne situation. Mange af de apparater og

det tilbehør, der så dagens lys dengang, opnåede imidlertid kun en

kort levetid, idet de fleste forsvandt santidig rned va l utarestri-ktio-
nerne, der gradvis blev afviklet i halvtredserne, og endeligt ophævet
i 1957.

Et eksempel på en sådan produktion er det "nyopdukkede" FOTEX appa-
rat, bygget til 12 optagelser i formatet 4x4 cm. på en I27 film.
Lukkeren har to indstillinger, B og ca. I/4o sek., og er af samme ty-
pe som Aqfa Clark.

tr

6I
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trc
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tD
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ql
tr
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Momeutauf nahme / I'instantan6e / Snapshot

Zeitaufnahme / La Pose / time exposure

Bildsucher / vieeur / view-finder

Ausldser / d6clancheur / trigger

1 Filmnachzug / transporteur du film /
\ film winder

FOTEX 1*1crn



Det var konstrueret af en Hr. Ernst Hofer fra Zr.irich (deraf bogsta-
verne E.H-Z- ØversL på optikkransen), der var indehaver af patentret-
I iohedprna Hån hå\r.lo Fåa+ tramqt i l l al n-^--^.,--L{-^-i^+ +i I ^LryrrLUL .*.__ rresseværKfØler rar prototypen
i Øst.r j g, men det havde vist sig, at der hve.rken der eller i Schwei z

var et marked for apparatet, det menLe han derimod, at der måtte være
i Danmar<, og af ukendLe veje kom han i kontakt med fabrikant E. Ler-
ådA. | årcan I r5 tr'. T rh^^c r ^^^t-d: f -^- ^^-å ^r^'l,r^^F^.l^ 

rn^Langes Legetøj (som også producerede Tekno-Biler )

En produktron blev startet på meta l vare fabrikken "TERMAX", idet me-
tallet kunne skaffes fra forskellige former for genbrug og det eneste
dor clzrr'l le imnart-or nn+ilzlzan

FOTEX- to deIe, enkeltl

I

I
I
I

IJ

Die FOTEX-Kamere ist ein l00-prozentisæ Quali. I f,\OIflX 4x4 ent
titrfebriket, lchwcircr Konrtruktion' fiir Gro' I a Genrncrdrlrrncrr / crrårr roul .! nårrr / ucrrr.
und Klein, mit eirrfechrter Hendhrbung. Mit dem | ..-o..
[cwiihrrlichcn Rollfil.r 4 x 6'5 cm crhrllen sic I a Durchrrchrruchor / vircur / rirw.findcr
rwiilf Bildcr in dcr Griiuc 4 X 4 cm.

O Gchiurcrurlårcr / d6clrnchcur / lriSScr

Le camerr FOTEX elt un produit de qualit6 ru.

p6rieurc, conrtruclion ruirre, pour tout le mondc,

el ltå. fncilc i ntrnicr. Avcc un Film rtr:,dqrd

4 X 6,5 cm. vour tirer douze photor de le grandcur

lX4cm.

"Thc FOTEX-Kumera' il of 1000/c r Swisr con'

rlnrcliotr of tlre highert. quality end ir errily

operaled by everybody. With lhe "FOTEX" you get

' twelve piclures each 4 X 4 cm using the ctandard

4 X 6,5 cm Film.

O Zcitrulnrhmr / lr porc / timc crporurc

I Momcntrufnrhmc / I'inrtrntrn6c / rlrprhot

O Roflliln { X 6,5 / Filln rtruderd 4X'6,5 I Rollfilm
{X6.5cm

I 12 Aulnrhmcn / 12 photor / 12 picturcr

I Numericrung dcr Aufnrhrncu im Filmlcrrtcr / iodicr'
lion du nombrc dcr photor i lr fcnåtrc / thc nunrbcr
of thc crporure ir rhorn in thc rmrll windov.

O Ocffncn dcr Krmcrr richc RilcLrcite / pour lr frqon
d'orrvrir lr crntårr voir rtr vcrlo / for inrtrucliottt to

opcn thc crnrcll lcc brck ridc

O Eirrfrchrte llrndhrhung rlcr Krnrcrr / nrrniprtlllion
lr plur rinrplc/'lhc rnorl trrily hrrrdlcd cttrrctl nrrdt

O l.Srn - €
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Her skulle Direktoratet for Vareforsyning spørges, og for at undgå bu-
reaokratiet med ansøgnins skemaer og ventetid, gik man lidt utraditio-
nelt ti.l værks.
Ferierejsende til Schweiz tog simpelthen en lil1e pose linser(!) med

hjem i kufferten.

Kameraet blev distribueret gennem Fotogrosi stfirmaet Heinrich og
Poulsen i København. Den første Leverance kom i februar 1953 og kos-
tede ab. fabrik Kr. 13.5o stykket, hvilket hos fotohandleren gav en
udsalgspris på mellem Kr. 24.00 - 28.00 pr. styk.
De sidste 2oo stk. blev leveret i juli 1953f og kostede da Kr. 24.00
pr. stk., men nu var det også incl. lædertaske.

ralt blev der leveret 433 stk, til Heinrich og poursen, og desuden
blev der solgt ca, 2oo stk. til Sverige. Disse ta1 stammer fra Fa.
"TERMAXS" ordrebøger, hvor vi er prokurist S.R. Andersen, megen tak
skyldig for beredvillig hjælp.

Der var problemer med apparatet næsten fra den første dag.
Det rØde filmvindue på bagsiden faldt af, idet det blot var limet på
udvendigt. Det blev derfor nødvendrgt, at ændre konstruktionen, så
der blev lavet en 1ille slids til det røde stykke celluoid.
Med lidt vervirje, kan man såredes hævde, at der findes to varaanrer
af apparatet. Der er også en de1 forskelle på det. apparat, der blev
afbildet i brugsanvi sningen, og det der blev produceret i Danmark.
Den væsentrigste forskel lå i brændvidden, der i brugsanvi sningen an-
gives til 52,5 men blev 47,5. Blænden, som brugsanvi sningen angiver
til: 1o,5 blev faktisk den noget bed,re: 7,7.
Forskellen opstod, fordi man brugte prototypen som forlæg, da brugs_
anvisningen skulle trykkkes. ydermere angiver brugsanvi sningen, at der
står "optic switzerland" - samme sted på apparatet, hvor der står "Ma-
de in Denmark " .

så hvor DANSK ForEx apparatet egentlig er fremstillet, lader sig dis-
kutere - produceret af en schweizer en kort periode på en fabrik foran
på Amager ved KØbenhavn' og nu, i et enkelt eksemprar ved Dansk Foto-
historisk Selskabs mellemkomst - indlemmet i samlingen på Danmarks
Fotomuseum i Herninq.

Hvem var denne Hr. Ernst Hofer egentlig, og hvad var hans baggrund
for at producere fotografi -apparatet ? - og hvor brev hans presseværk-
ØJ egentt ig af?
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Fotex i taske

Irorbl-øffende lighed

VI VED DET IKKE, men i Micael Auer's Katalog (nr. 12o6) findes et
schwezisk apparat som forbløffende ligner FOTEX.

Bortset fra lukkerknappens placering på kamerahuset og en 1i1
dring i optrækket r et de helt ens i udformning og id6.
Og mest overraskende, det schwe''zrske angives, at have præcis
blænde og brændvidde, som FOTEX har i prototypen, men altså f
endelige udformning i Danmark.

le æn-

den

ik i den

At brændvidden blev ændret, skyldes vel det nye format, som gik fra
3x4 cm. ti I 4x4 cm.

Så var Hr. Ernst Hofer, mon

ziske virksomhed, der så

gynde for sig selv? Hvem

Måske dukker der mere op om

en person med tilknytning ti1 den schwei-
at sige havde "købt" en kanon, for at be

ved ?

dette " landf lygtige " FOTEX-APPARAT?
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' Elfelt 3 rej sekuffe rt'
Fortalt af Claus Eigtved Neble

Sølvskilt
E1f e1-rs re i sekuf f ert

Den 1i11e skind-æske "lfusl<e-1iste"

Flipper. ManchetLer. slips. Lommetørklæder. skjorter. Nattrøje.
Uldtrøjer. Underbenklæder. Strømper. Morqensko. Rejsehue. Handsker.

Halstørklæde. opium. Afførende Piller. Pulvere. cyglosspiller.
Pastiller d orateur. Sikkerhedsnaale. Syartikler. Stoppegarn og Naal.

Selestrop. Snørrebaand. Brune og Sorte. Krave og Manchetknapper. Saks.

Ligtornefilt og Kniv. Haarbørste. Kam. Spejl. Klædesbørste. Skopudser-

redskaber. Haarvoks. tandpasta. Vat. Tandbørste. VC Papir. Barberred-
skaber. Øjenvand. Sæbe. Krøllesaks. Lampe og Sprit. Brevpapir. Konvo-

Iutter.. Visitkort. Cigarer. Cigaretter. Overfrakke. Paraply. Plaid.
Kjolesæt. Hvide Slips og Handsker. Ridderkors. Ekstra Habit. Fotogra-
fiapparat. Plader. Skærebrædt. Diamant. Støvler. Saaler tll Støvler.
Galocher. Mørkekarnmerlygte. (Barbersagerl Svamp. Nathue. Froterklud.
Haandklæde. Næsesalve. Skohorn. Pas. Kørekort. Ur.

Den private "husi<e-1iste " .

Foto: Sigfred Løvstad
Flemming Berendt

l'l l.rge'r. '.!n n rl1å t L.. :-. Sl ! ns . [,nt-r' '. . rkla-
'.:. lfj,1 rt.er. [attrrje.']ldtr..j-r. 1;6-
lerbattkltdc?. 3?.r:ri..!.'.:orgen--1.t. i.J- .
se!:'re. ::rlndekcr. llalstcrkltite. 3;. 1.;in. 

-

- Aff:ri rlt Pll,lcr. -,Dulylr?, lil.:,-1c,.'.r
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Peter Elfelt (1866-1931) var ubetinget sin epokes kendeste og mest

omstridte fotograf. Hans liv og levned er langtfra kortlagt og be-
skrevet. Mange enkeltheder savnes.
Derfor var det med begejstring, at man i slutningen af 1985 kunne be-
skue en brun rejse-kuffert, der havde tilhørt Peter EIfelt.

Claus Eigtved Neble var via en fotointeres seret ven kommet på sporet
af den sjæ1dne sag. Det viste sig, at den havde befundet sig - tørt
og godt - på et pulterrum t 26 år. Hvordan kunne dette gå til ?

I forbindelse med renoveringer i det indre København - mellem Borger-
gade og St. Kongensgade i slutningen af 195o erne - skulle der fore-
tages en gadegennembrydning , for at det nuværende Landgreven kunne

etableres.
De mange reparationsarbe jder krævede flere containere ti1 byggeaffald
vennens fader, der var håndværker på byggepladsen, får en dag øje på

en flot læderkuffert Ii-ggende øverst på en container.
Tiderne var endnu således, at det var værd at redde en kuffert fra
fortabelsen, speciett da der på kuffertens 1åg var anbragt et sø1v-
skilt med indgraveret navn. Det viste sig dog, at den var for misse-
rabel til rejsebrug. Heldigvis blev den ikke smidt ud, men anbragt på

loftet. Her forblev den frem til august 1985.

Ved en sammenkomst, hvorunder Claus Neb1e, omtaler Peter Elfelt, ud-
bryder vennen' at han var i besiddelse af en kuffert, hvor et navne-
skilt angav sin oprindelige ejermand, Peter Elfelt. Kongelig Hoffo-
tograf. Kjøbenhavn.
claus Nebles utåImodighed for at se den, blev sat på en hård prøve.
Efter nogen tid dukkede vennen op med en sort plast-pose' der inde-
holdt klenodiet.
Kufferten indeholdt desuden en mindre skind-æske, i hvis Iå var ind-
klæbet en privat "huske-1iste" - fra snørrebånd tiI ridderkors -, her
er man tæt på personen Peter Elfelt.

christian Leerbech Sørensen donerede ligeledes et bundt dokumenter -
bl .a. fra Peter Elfelts tid som formand for Dansk Fotografisk Fore-
ning (19o6-1918). Håndskrevne manuskripter til foreningens nye 1o-

ve, samt private papirer omkring hans fotografiske etablissement.

Med ædelmodig giverglæde besluttede alle tre sig til at skænke tinge-
ne til Danmarks Fotomuseum. Her vil de indgå i en allerede større sam-

ling omkring Peter Elfe1ts liv og levned.
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ARETS FI.JNDI
Fortalt af Jens Hamneken

Eventyret om Martinus Petersen fortsætter . . . . . .

I objektiv Nr.33, vistes for første gang et af Martinus Petersens
håndbyggede panoramakameraer. Nu er et af dem fundet-
Det nåede aldrig længere væk - end 3o kilonter nord for Martinus Peter-
sens hjemby, Hadsund.
Hvordan og hvorledes ?

Vi Iader findåren, Jens Hammeken fortæl1e:
En fredag aften i november 1985, - man studerer den BLÅ AVIS, -

"Tysk-Nagel kamera til salg" - lige den der rnangler i samlingen. Tele-
fonopkald - desværre, apparatet er allerede solgt torsdag morgen.
Men det skulle dog vise sig, at noget andet, endnu mere interessant,
skulle dukke op. I samtalens løb bliver det antydet, at et panoramaka-
mera muligvis var til sa1g. Kameraet befandt sig på en adresse i NØr-
re-Sundby .

Havde det måske interesse ? - JA sandelig.
Kort før jul ankom apparatet ti1 Sjælland og jeg blev inviteret ud for
at bese kameraet.
Det var tydeligt ikke seriefremstillet - intet tegn på sin hærkomst.
Sælgeren spurgte om det måske kunne være et "Nel]erød-kamera" - hvil-
ket var aldeles udelukket. Da det simpelt hen var for nyt. Det var
komnet til Nørre-Sundby i 1954. (Det år M.P.s ejendele kom på auktion).
Kunne det være et Martinus Petersen kamera ?

Jeg bad om betænkningsticl for evt. køb.

Claus NebIe, hvem jeg havde delagtiggjort i fundet, ventede spændt
på min opringning. Gamle numre af Objektiv var pludselig det vi hav-
de brug for - billedet blev fundet, og vi var næsten sikre på appara-
tets identitet. Flenuning Berendt, var taget på juleferie til Hadsund.
Derfor blev sagen lagt på is til efter julehøjtiden.

Den 3. januar fik jeg kontakt med F.B. - denne samtale bestyrkede
yderligere, at det måtte være et Martinus Petersen kamera.

Lørdag den 4. januar købte jeg kameraet i den hensigt, at sikre det
ti1 Hadsund Egnsmuseum. Kameraet blev samme eftermiddag kørt op ti1
Flemming Berendt, hvorefter den sidste tvivl om identiteten var ryd-

o
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Martinus Petersens panoramakamera

IJnder panoramakameraet ses
den styrbare regulatorind-
sti 1 1 inq.

Kassette rr 1'r isat kameraet
åbent bagti 1 .

Fotc: F Berendt.
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det af vejen. Claus Neble foreslog, at dette var et oplagt ',gruppe-
projekt" for medlemmer af Dansk Fotohistorisk Selskab.

Niels Resdahl Jensen har renoveret og afprøvet apparatet, craus Nebre
har stået for Tv-optagelserne - som har været vist i "Landet rundt,'.
Ture Ibsen har stået for film, fremkaldelse og reproarbejdet.
Flemming Berendt, har organiseret, skrevet og fornidlet kontakten til
Hadsund Egnsmuseum, som har fremskaffet de nødvendige midler tir køb
af kameraet.
Panoramakameraet - vil være udstiltet på Egnsmuseet ', Rosenda 1sgården "
fra den 27. marts;

PS: Atborg 1okal-TV producerer. en l/2 times TV-film om Martinus peter
sens liv og levned, som fotograf, kunstner og opfinder.
Der vil blive mulighed for at låne TV-filmen til efteråret.

teknikken oo.o
Niels Resdahl Jensen

Martinus Petersens panoramakamera er bygget i sidste del af l94o er-
ne ifølge bestående oplysninger. Kameraet er bygget i nahogni 09 ve-
jer 7.5 kg, et dertllhørende træstativ på 1,25m. vejer 4,5 kg.

Filmformatet er 9x2Acm glasplader. Dette må1 fremkommer ved at gen-
nemskære en 18x24 plade. pladekas setterne er af den alm. type med me-
talskydeplade.,indeholdende 2 plader. De to kassetter som findes er
mærket I-2 og 5-6.

Kameraet drives af en selvbygget fjetlermotor som reguleres med en
justerbar centrifuga lregulator . Start og stop sker ved hjæIp af en
skydepal son blokerer regulatoren. Metaldelene er bearbejdet med sim-
pelt håndværktøj. Enkelte dele kan tlog goilt stamme fra en grammofon-
fjedermotor. I kameraet indgår flere specielle skråtskårne messing-
tandhjul som Martinus Petersen sandsynligvis har ladet fremstille hos
urftaiger Givskov i Hadsund.

Kameraet fungerer efter et princip som går tilbage til de våde pladers
tid i l85o erne. Kassetten anbrlnges i en ramme hvorpå der er en tand-
stang. Denne anbringes I venstre side af kameraet, et tandhjul svin-
ges ind mod tandstangen og fastlåses. Når skydepladen trækkes helt mod

højre er kameraet skudklart. Filmen ligger nu beskyttet'af en sorE væg

i kameraet, samt filt i enderne.



ka s s ette

ramme med tandstang
for 75mm el. lo5mm

Objektiv 75 eI. lo5mm

dreJefod med tandhjul

spa I te

sort væg

tandh jul
for 75mm el lo5mm

Midt på den.sorte vag er der en justerbar spalte som kan ændres fra I
til 6mm. Når kameraet udløses, drejer det med uret rundt, samtidig me<

at kassetten via tandstangen trækkes mod højre. Filmen bliver expone-
ret løbende ved denne bevægelse. Samtidig lukkes kassetten af skyde-
pladen.

Exponeringstiden styres ved hjælp af spaltebredden og regulatorind-
stillingen. Hurtigste tid er L/5o sek. hvilket fremkommer ved at moto-

ren i stilling 5 flytter filmen de 24omm på 5 sek=5omm pr. sek.
Er spalten minimum lmm bliver exponer ingstiden som sagt 1,/5o sek.
Ændres spalten til 2mm bliver exp. tiden L/25 sek. Langsommeste tid
er i stilling l, hvor det tager ca. Io sek at køre filmen igennem =

24mm pr. sek. Er spalten max= 6mm bliver exp. tiden I,/4 sek.

Forholdet svarer nøje til gamle spa I te lukkerkameraer, hvor en knap æn'

drede f j ederspændingen og en anden spaltebredden.
Martinus Petersens panoramakamera er bygget til to brændvidder 75

og 1o5 [un. Desværre har vi kun 75mm objektivet, som er en Schneider

Radionar på blænde 3r5 og monteret i en fokuseringsfatning. Begqe de-

1e stammer fra en Reflex-KoreIle.
Med de to objektiver fremkommer billedvinkler på L72" fot 75mm og

l28o for 1o5mm. Kameraet. er forsynet med sigtemærker, så man kan se

hvad der kommer med i bredden.

Kameraet har fået et par små reparationer, men er ellers i tip top

stand og netop blevet prøvekørt med 5o ASA falve positiv film.
Resultatet er .ganske ti 1f reds s ti I I ende .

Det vækker altid folks nysgerrighed når de ser et underli"gt snurre-
kamera i funktion, men hvad, det bliver det jo ikke mindre sjovt af'
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Luftfotog rafiet o

I
Danmark Henrik Dupont.

Det Kongelige Bibliotek

Efter Nadars første luftfoto i I864, begyndte franskmanden Laus-

sedat næsten samtidig at eksperimenterer med et glaspladekamera

i luften via drager r senere til fastspændte balloner. Hans inte-
resseområde var kort.lægning og så tidliqt som 189o udgav han en

bog om kortfremstilling via luftfotografi"r* heri beskriver han

også luftfotografiets fordele for arkæoloqer, opdagelsesrejsende 
'

landmænd, militærfotk etc.. Hans ideer var måske lidt for opti-
mistiske på daværende tidspunkt, men senere har det vist sig at
han fik helt ret i sine spådomme om mulighederne i luftfotogra-
f iet.

Det blev flyvemaskinens opfindeLse og L. verdenskrig, der for
alvor satte udviklingen igang. Der er givet taget flyvefotogra-
fier hurtigt efter den første flyvning i 19o3, med et ganske a1-

mindeligt kamera, men forholdene i luften hvad angår temperatur
og af stand til ob j ektet krævede udvi-k1ing af specielle kamera-

typer. Der krævedes store brændvidder og i starten store plade-
størrelser for at få anvendelige bil1eder, dette betød i star-
ten kolosaLe vægtproblemer og dermed ringe kapacitet pr. flyv-
ning. I begyndelsen var det enkeltoptagel-ser, først mod slutnin-
gen af 1. verdenskrig opfandtes halvautomatiske seriekameraer'
der kunne tage billeder med faste tidsintervaller,

Der skelnes mellem topografiske, også kaldet lodoptagelser, og

perspektiviske el-1er skråoptagelser, ofte karakteriseret. ved at

militæret og opmålingsfot,ograferingen brugte lodoptagelser, me-

dens de mere private optagelser var skråfotos. Denne skarpe

skelnen er ikke helt korrekt, dels kan skråfotos sagtens anven-

des til opmå1ing ved nøjagtige billedvinkler etc,, dels har man-

ge private firmaer opLaget lodoptagelser. Ikke alene kameraernes

udvikling, men også stereoskopiske apparater ti1 efterbehandling
af billederne og andre apparater, gennemqik en fantastisk udvik-
1ing, der bL. a. kom til at revolutionere kortlægningen. Det er

ikke her muligt at komme nærmere ind på de tekniske sider, men

der kan henvises til titteraturlisten.
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Københavns Bvmuseum

Københavns Tivoli fik fra
bell-o." Dets chef var frans
havde han luftskipper Lauri

Fra denne bal1on blev der
grafier af Københavns indre

Paris i 1891 en capti
kmanden Alfred Godard,
Lz Johansen, omtalt i
optaget en række enes

byde1.

I
.L

f ballon t'Monte-

som assistent
"0bjektivrf nr. 33,
tående luftfoto-

Det første billede viser Vesterbros passage. Forrest ti1 venstre
Etablissement National- yderst til højre 'fKaf6- Paraplyen".
I baggrunden ses fra venstre Cirkusbygningen og Panoramabygningen
samt yderst ti1 højre Dagmarteatret med Hotellet.

Det andet billede viser i forgrunden Hovedbrandstationen, Vester-
voldgade med udsigt over en del af Slotsholmen.

Det tredie bi I lede viser en udsigl over ruinerne af Christians-
borg SJ.ot, til venstre Prinsens Palæ - samt Slotshoimen og Chrj.sti-
anshavn. B i l lederne er fantastisk skarpe og detailrige når man betæn-
ker, at de er optaget fra en bevæqelig ballon.
0ptagelserne er fra Københavns Bymuseum.
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Københavns Bvmuseum
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På fig. I ses et af de første flyfotos taget fra en Lysk ma-

skine under l. verdenskrJ-9..
De militære opgaver var som nævnt afgørende for udviklingen af
luftfotografiet, også i Danmark blev de første optagelser, taget
i perioden 19I4-I5? optaget af militæret, optagelserne eksiste-
re ikke mere.

;:,{r$ffiM

Det Kgf . Bibliotelcs
b i lledsamling

Der qik en del år før Geodætisk Institut, på daværende tids-
punkt, Generalstaberrs Topografiske Afdeling, optog de første bil-
ledero nemlig skråfotos og lodbilleder fra områder i Sønderjyl-
land (fig.2) der på dette tidspunkt endnu ikke var kortlagt i
dansk regi. Både kamera og fly blev stillet til rådighed af Hæ-

rens Flyvertropper, der også i tiden fremover lagde maskiner ti1.
De første kameraer blev indkøbt af G,I. i 1922, hvor den egent-

lige systematiske fotografering startede, de første optagelser
var alle på glaspladern 1lx1B c11. e og vægten af disse i forbin-
delse med flyenes begrænsede kapacitet gjorde det til en omstæn-
delig proces blot at gennemfotografere små områder. I perioden
1922*78 blev der foretaget ca. 25oo lodoptagelser, med 6oprocent
overlapning i 1ængderetningen på hvert bi11ede.. Fra 1929 blev
billederne optaget på rullefilm af nitratmateriale med mere avan-
cerede Eagle 3 apparater, de danske optagelser blev stoppet i
193I, hvorefter udstyret blev anvendt på Grøn1and, på flere for-
skellige ekspeditioner i de kommende år. Her blev ikke anvendt

Fig.1.
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F t9,2.

lodoptagelser, idet områderne der skulle fotograferes var for
store og det lykkedes at finde en teknik hvor skråbi1leder, der

dækker et betydelig større areal- pr. billede, kunne danne grund-
lag for kortlægningen. Det var Marinens FlyvertropPer der stille-
de fly og piloter til rådighed medens G.I. kom med kameraer, mØr-

kekamre og foLografer, ofte var det uhyre krævende forholdr ved

optagelserne i stærk kulde og ved at fremkaldelsen af billedernu?
Eagle 3 kameraerne blev igen anvendt i Danmark i 1939 hvor fo-

tograferingen genoptoges, men på grund af krigen blev alle foto-
opgaver skrinlagt både i syd og nord. På Grøn1and overtog ameri-
kanerne opgaven og i de sydlige regioner var det de tyske trop-
per der fotograferede.

For Danmarks vedkommende var det kun en mindre del af landet
der nåede aL blive fotografereL, på fig. 3, ses hvilke områder

der er foretaget optageLser, det dækker ikke altid hele kortbla-
det,. Der er ikke nogle nærmere forklaringer på stoppene i opta-
gelserne i slutningen af tyverne, det. kan skyldes manglende kva-
litet i billederne. Der var store forventninger til de nye meto-

der med anvendelse af luftfoto til nytegning af kort' men i den-

ne periode kunne luftfotografier kun bruges til revision, ikke
til direkte kortlægning som det foregår i d"g, dertil var udsty-
ret ikke avanceret nok.
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Der kom til at qå mange år før landet var gennemfotograferet
af G.I.., tyskerne har foretaget optagelser under krigen der re-
sulterede i en kort,serj-e i I:25ooo af fotokortr Boglænderne tog
straks efter krigen en serie optagelser i l:4oooo r medens ame-

rikanerne i 1954 optog en serie optagel-ser i 1:loooor den så-
kaldte basic cover serie, først i starten af 195o'erne fik G.I.
selv foretaget de sidste optagelser af Danmark, siden da er der

kommet større regularitet over fotograferingerne, der nu fore-
tages med ca. 7 års inetrvaller. Det sidste nye fra G.I. er gen-

nemfotograferingen af NordqrØnland, denne fotografering fandt
sted med jetfly i en højde af 14 km, resulterende i fotografier
i 1:15oooo der danner grundlag for de nye ortofotokort i stør-
relsesforholdet l:loooooo, over det.te sidste område af riget,
der ikke har været kortlagt på videnskabeli-g basi-s. Selve foto-
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graferingsopgaven' der omfattede et område 7 gange så stort som

Danmark, blev gennemført på en enkelt sommer, en ganske impone-
rende udvikling siden de første optagel-ser i Igzz.

Hele det æ1dre materiale, billeder og negativer før 1945, er
idag tilgængeligt på det kongelige Biblioteks Billedsamling (KB),
medens de nyere optagelser findes på Geodætisk Institut.u, lige-
som a1le de grØnlandske optagelser gør. De fleste glasplader er
ganske vel-bevarede, hvorimod en stor del af materialet fra 19Z
og frem, På nitratfilmr ot i en dårlig bevaringstilstand, da
opbevaringsforholdene har været meget ringe. fn del af negativer-
ne er ganske enkelt gået ti1, der findes kontaktkopier og mikro-
filmudgaver af hele materia.l-et. Samlingen er registreret på atlas-
b1-ade, hvor hver enkelt billede er indtegnet, kval-iteten af bil-
lederne er meget svingende, men under alle omstændigheder findes
her et meget spændende kulturhistorisk material-e. Selve optagel-
sesudstyret findes på Geodætisk Institut, dog ikke de første ka-
meraer af typen 0ptikon og Gustav Heyde.

Udover disse flyvningerr foretog Hærens Flyvertropper en de1
fotograferinger andre steder og med andre formå1. Der var ofte
tale om Øvelsesopgaver eller bestillingsarbejder, enten foreta-
9et som skråfotografering. Disse optagelser, ca. L.ooo billeder
fra perioden I924 til 195or er alle på glasplader og befinder
sig i Flyhistorisk Samling i Vedbæk. Samlingen er ikke umiddel-
bart tilgænge1ig, der findes kopier af nogle billeder på Bymu-
seet og i lokalhistorisk arkiv i Lyngby. Senere vil samlingen
evt. blive tilqængelig, hvis planerne om oprettelse af et fly-
historisk Museum bliver realiseret.

Det var som nævnt militæret, der brugte luftfotografiet og der-
med også dem der udviklede f1y, fotoapparater og andre instrumen-
ter i f orbindelse med luf tf oto. Der qik i-midlertid ikke mange år
efter .l-. verdenskri-g før en række private foretagender dukkede

opr det. var enkeltpersoner og firmaer der tog sig af a1le typer
opgaver indenfor flyvningeR r herunder også luftfotografering.
Mange af disse formaer eksisterede kin i ganske korte perioder,
det var en usikker branche med store omkostninger og mange hava-
rier der hurtigt kunne øde1ægge økonomj-en.

De første billeder fra organiserede foretagender blev taget
af Dansk Luft Rederi a/s, før dette er der sikkert taget foto af
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piloter e1ler passagerer, men originalerne kendes ikke.
DLR startede på en ganske pudsig måde idet K"ptajn J. Foltmann

havde forbindelse med de tyske fokkkerfabrikker, der havde yt-
ret interesse for at oprette en flyveskole og anlægge en større
fabrik hvis lokaliteter kunne f,indes. Foltmånn fik hurtigt aran-
geret at han kunne leje Lundtofte Flyveplads af Hærens Flyver-
korps, et ideelt sted, men der kom aldrig nogen reaktion fra de

tyske fabrikker og foltmann måtte finde på noget for at overhol-
de de økonomiske forpliqtelser han havde sat sig i. Han kom i f,or-
bindelse med H. Tholstrup der netop havde sartet import af flyve-
maskiner og manglede p1ads, de oprettede i august 19I9 firmaet
Dansk Luft Rederi. Allerede i efteråret optrådte firmaets fly
på fi1m, i filmen "Gudebi11edet", indspillet af Palladium, var
der en scene med en luftkamp me1lem to fly fotograferet fra luf-
ten, dette var f l.ymaskiner og piloter f ra DLR. En af f otograf erne

i firmaet var Louis Hamburger der har taget billedet på f:-g.4,
forestillende Lyngby Sukkerfabrik i 1919 eller 192o originalen
findes på Lyngby Lokalhistoriske Arkiv og må være et af de før-
ste luftfoto"l

Louis Hamburger optog omkring 1925 en film "Med flyvemaskine
over Københavr", 35mm, 3o min., der findes en kopi på Filmmuseet,
Hamburger blev senere luftfotograf i USA. Dansk Luft Rederi måt-
te allerede i 1923 indstille aktiviterne pga. manglende økonomi

til vedligeholdel-se af flyene.

Der gik en del år før der igen blev startet et firma der tog
sig af luftfotografering, i Ig28 findes et firma, Luft-Foto? men

dets aktiviLeter kendes ikke, i 1929 startede H.I.M. Jensen
Dansk Irhvervsflyvning, der tog en de] luftfotografier, senere
gik han over i Nordisk Luftfoto, startet i 193o af pressefoto*
graf Eskild Jensenr Bn af de større opgaver var fotografering
af a1le landets større gårde ti1 værket af samme nuunf dette
arbejde foregik i 193I og 32. Firmaet var således det første
deciderede luftfotofirma i Danmark, men heller ikke dette fir-
ma fik nogen lang levetid, idet det stoppede i 1936.
Negativarkivet befinder sig idag på KB, hvor der ligeledes fin-
des kopier af billederne. Det er hovedsagelig skråfotos fra for-
skellige danske lokaliteLer n ca. 25oo billeder ofte af glimren-
de kvalit,et.
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I 1935 begyndte der for alvor at ske noget, en lanq række fir-
maer blev oprett.et, hvoraf en del kom til at virke i mange år
fremover. Af tekniske fremskridt*kan nævnes at. de første infra-
røde fotos blev optaget dette årl en teknik der siden er udnyt-
tet. specielt i satelitfotos.
Danmarks absolut største luftfotofirma, Sylvest Jensen blev 1i-
geledes startet i 1935, hvor Sylvest fik cert.ifikat og startede
sit firma, der tog sig af passagerflyvning, opvisning og ikke
mindst luftfotografering, der blev hovedopgaven for firmaet.
Der blev i perioden op til I977 taget mellem 3 og 5 mi11. bil-
1eder, hovedsagelig skråoptagelser af enkelte gårde og byqnin-
ger. Der blev lavet optagelser over hele Landet med intervalLer
på 7 år for de enkelte bygninger. Arkivet er idag i privateje
og kun delvis tilgængeligt, en del lokalhistoriske arkiver har
dog henteL kopier, der ligger her et enestående materiale til
belysning af udviklingen fra I935.

Samme år startede Aero Ekspres, hvis billeder hovedsagelig er
fra byområderne med hovedvægt på hovedstadsområdet, Arkivet er
på ca. Sooo negativer, samt et stort antal originalkopi,er, hvor-
til findes eL alfabetisk kartotek, materialet er tilgængeligt
på KB. Aero Ekspres blev sluttet sammen med Dansk Lufttaxa og

senere omdannet til Aero Dansk Luftfotografering.

f t,g .4



29

Noruico el-1er AEH, var et andet f irma af samme type og af no-
genlunde samme størrelse r srkivet fungerer på samme måde, det
findes ligeledes på KB. For begge firmaer gæ1der detr at der fin-
des en de1 optagelser fra provinsen og fra enkelte mere specieL-
le 1e j ligheder f . eks. Lillebæltbreens bygning og indv j.else.
Ligeledes gæ1der det at, de f,1este negativer er glasplader, ofte
af fin kvalitet.

Flere andre firmaer som Jysk-Fynsk Flyverskole, Nordisk Luft-
trafik, i 1938 Vestjysk Flyverskole optog luftfotos men det vides
ikke hvorvidt der eksist.erer arkiver noget sted.

I 193B st.artede Sandqvist i Alborg et f irma, det senere Alborg
Luftfoto, der blev det næststørste luftfoLofirma herhjemme med

0dense Luf t,f oto, der f ørst startede i 195o, som det tred je.
Disse firmaer specialiserede sig, ligesom Sylvest, i enkeltop-
tagelser af gårde og huse ofte med efterføIgende kolorering og

disse fotografier hænger stadig i mange hjem. For de to firmaer
var det især Jylland og Fyn der blev gennemfotograferet, arkiver-
nEr negat.iver og kontaktkpier, befinder sig på KB.

Samlingerne er på 5oo.ooo og Joo.ooo negativer, der findes topo-
grafiske kort med angivelse af flyruter og områder der er gennem-

fotograferet, of,te flere gange i perioden op til starten af L97o

erne hvor firmaerne indstillede deres luftfotograferinger.

I 1948 sLartede købmand Granzou i et samarbejde med Sylvest,
Nord-Vestj ysk Luftfcto, i 1958 blev firmaet seLvstændigt og i pe-

rioden op til 197I blev der optaget en lang række fotografier fra
området. Samlingerne er kun delvis registreret og befinder sig
idag på Erhvervsarkivet i Arhus..

Der opstod i 195oterne en lang række firmaer, der optog luft-
fotos, men denne type fotografier af enkelte gårde qik af mode

og de fleste firmaer lukkede, hvorimod en anden type luftfotofir-
maer opstod, firmaer der optager lodfoto til kortlægning af min-
dre områder eller specielle formå1 hvor G.I. ikke kan Levere ma-

teriale.
Dette var en meget skematisk oversigt over danske luftfoto i

historisk belysning, på grund af pladsen har det ikke været mu-

ligt at gå i cletaljer eller få a1le firmaer nævnt,
Teknikken er slet ikke berøtL, der må henvises til litteratur-
listen og ti1 det materiale der ligger i de forsketlige samlin-
ger. Er der 1æsere der sidder inde med viden om arkiver jeq ikke
har nævnt eller andre oplysninger eLler ønsker flere oplysninger
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om luftfotografier vil jeg være glad for alle henvendelser:
Henrik Dupont. Billedsamlingen. Det Kongelige Bibliotek.
Chr. Brygge I, I2I9 København K. Tlf. oL 15 ol- 11 LokaL.324.

NOTER. : G6 ED
(1) Aime Laussedat: La Photographie aerienne par cerf volant

Paris 189o.

(2) Artikel i Militært Tidsskrift 1924 s. 3I7 af C.U. Valen-
tier, hvori det siges: 'rokt . 19I6 udsendte overkommandoen
en række flyfotografier af terræn med befæstningsarbejder
udføtL i de forløbne 2 år'.'

(l) Artikel i t'25 års flyvning i Hærens Flyvertropp€rr samt
artikler i tidskriftet, FLYV.

(4) Der findes optagelser fra L92I af fotograf Carl Jespersen,
Randers gengivet i Dansk Fotografisk Tidskrift 192I s. 37,
samt luftfotos fra Sjælland optaget af Hans Waagø, gengivet
i Geografisk Tidskrift bind 26 s. 76-BI. Det vides ikke hvor
originaLerne er og hvor gamle de er,

(5) Flyveposten I årg. Nr. l- 1928. Luftfoto Rådhusstræde I Kbh.
K. 4 bilLeder.

( 5 ) 0mtale i FLYV I93a Nr. 2 s. 17 og I93I Nr. 1o s. 85.

(7) FLYV 1935 sr 19 med billede af Nordsjælland optaget med in-
farød film.

Litteratur og Kildemateriale:

Dansk Flyvnings historie. Kbh . I936 red. : M. P . Eskildsen,
Hærens Flyvertropper gennem 25 år. Kbh . 1936
H.0. Hansen: Fotografering fra luften D,F.T. I93o Nr. 4 s. 33-45.
Kai HoLm: Fotogrammetriens historie i Landinspektøren 1972 s,

B4g-59.
E. Sørensen: Geodætisk Instituts fotogrammetriske virksomhed
samme sted s. 9lo -2I.
FLYV tidsskrift for Aeronautisk 5elskab.
KRAK Vejviser 1915-196o,
Aktirselskabsregistret. Arkiver og Billedsamlingen! G.I., Nor-
disk Luf tf oto, Aero Ekspres, Noruico, 0dense luf tf oto, Alborg
lu ftfoto m. fl .

F0RK0RTELSIR: KB = Billedsam]ingen på Det Kongelige Bibliotek.
GI = Geodætisk Institut.

G\9
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Lammefælledenl

Lammefæl leden set fra Tagensve j mod Nørre Al le ca . år f 9 0 0 .
I baggrunden Nørre AIle mellem Sankt Hans Torv og Jagtvejen.
Foto: Fr:-tz Benzen. I6 ,6x23 cm. Istandsættelse og vedhæftede
fcto udførL af DANSK MUSEUMSTJENESTE efter 9xI2 cm. negativ
tilhørende KØBENHAVNS BYMUSEUM.

"Det var dengang at være i naturens skød" - allerede når man nåe-
de Blegdamsvejen og Fællederne. Og drog man helt ud af Nørrebroga-
de, forbi "Ølunds MøIIe", så var man langt ude på landet.
Vemodigt hedder det: "Ak, hvor forandret | " ved at tænke på for-
skellen mellem fortid og nutid, og ilde er der ganske vist hand-
let med det gamle Nørrebro, da mangfoldigheden af hæs1ige nybygnin-
ger, stenørkener som "Rabarberkvartererne", uendelige, stiI1øse
gader som Ryesgade, dfløste idyllen og vansirede a1 den landskabe-
lige skønhed derude.
Men det bør billedvis også erindres, at på fælledernes grund rej-
ste sig Johanneskirken og Rigshospitalet, og ude på Bispebjerg det
store mØnsterhospital med sin skønne park. "FØR og NU" side 235.

!tt
-_{G ry

DANSK MUSEUMSTJENESTE
Rødkælkevej 118, DK 2600 Glostrup, Tlf. (02) 45 65 85
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"Kunstnerpor trætte t <<

John Philipp
F. Berendt.
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Opfindelsen af ko l l odium-proces sen i 1851, blev grundlaget for visit-
kortbilledets kolossale udbredelse. To vigtige årsager bar udviklin-
gen frem med stormskridt.
Prisbillighed oq det lille handige format (6x10 cm) - billedet blev
bogerskabets præsentable image, sim i dag visitkortet.

Berømte personers visitkortfotografier blev hurtigt et yndet samler-
objekt, man havde så og sige "personen" i sin egen stue.
"Visitkortdillens" højdepunkt var i årene 1860 - 1875 - for herefter
langsomt at f orsvincle.
Mange af disse kol l odiumportrætter virker i dag meget stive og opstyl-
tede, men til gengæId gengives modellen meget korrekt og hermed sin
sociale position.
De færdige kol l odium-negativer blev kontaktkopieret på albuminbehand-
Iet papir, dette måtte den enkelte fotograf selv indkøbe og sensibi-
I i qoro f ott htttaan ,FilSvarende kOpier kunne kOpieres på en glasplade
og herefter betragtes. i laterna magica.
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"Vi s itkortkunstnerportrættet " - som vi her skal omtale, havde en

ejendommelig " klas seud jævnende " virkning, idet konger og dronnninger
samt digtere og andre berømte kunstnere pludselig blev fremvrst som

almindelige mennesker af kød og blod - indtil da havde mange betrag-
tet disse personer, som "guder", der levede et skjult og ophøjet
I lv.

Denne "visitkortdille" nåede via Frankrig, England oqf Tyskland og-
så frem ti1 Danmark.

I København og andre stØrre byer åbnede det ene atelier efter det an-
det, alene i hovedstaden var der mellem 80 og I00 fotografiske ate-
lier i tiåret fra 1860-1870.
Vi skal her beskæf ti.ge os med en enkelt af disse mange fotografer.
Denne fotograf blev særlig berømt på sine meget smukke kunstnerpor-
trætter.

ceorg Henricus Rosenkilde (18I4-1891) var oprindelig "Krigsasse-
sor" og lærer af profession, men i 1863 etablerede han sig som foto-
graf, med adresse. Vingaardstræde 1. København.

Den 10. september 1864, averterer han i Dansk Boghand l ertidende med

salg af kostumebilleder af det Kongelige Teaters skuespillere, b1.a.
Fru. Heiberg, som Elisabeth Munk, Phister som klokker Link samt en

lang række andre af datidens kendte scenekunstner.
I årene I867-1868, begynder fotograf Rosenkilde, at portrættere sam

tidens kunstnere, malere, skribenter, billedhuggere o.s.v. - den I1.
februar 1869 kan man læse i Berlinske Tidende, at "2. den levering
Photographier af den nye Suite af danske kunstnere" - kan leveres.
Disse billeder sæ1ges i visitkortformat med et fotografi af pågæ1-

dende kunstners arbejder. Prisen var 2 MK, 8 SK pr. stk.

De her viste " kunstnerportrætter " er fra et aIbum, som har tilhørt
familien "Rosenkilde" - (Rosenkilde og Baggers antikvariat. Køben-
havn).
Alburunet er fremstillet i årene 1867-1868, som et "privat" klenodie -
nu erhvervet af John PhiIipp.
John Philipp har affotograferet hvert enkelt billede tre qfanqfe.

Først selve det fotografiske portræt, derefter billedets paspartou
og endelig kunstnerens arbejde, nederst.
Disse "tre dele" er herefter monteret sanmen og ilagt raste.r for at
kunne gengives så korrekt som muligt.



Baumann 1819*1881

D. Monies l_81 2-IB9 4 Vi1h. i(vhn lBl9-1903

Chr " Bøgh 18,21-1893
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Chr. Dalsqaard lB24-19o7
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P.C. Skorrgaard 1817-1875 J. Exner 1825-l9lo

W. Marstrand 1Bo7-IBl 5
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FORÅNSNYT
FRA
FOTOBOGFRONTEN

MADE IN JAPAN

THE COLECTORS
GUIDE TO

JAPANESE CA MERAS

1928. nNtFCALgTrgr(MtNoLTA "

Rutlefilms-klapkamera med format
40x65mm på "127" rullefilm.
Forsk.optikversioner - f :6.3/75mm
(3-lins.), {:4'5l?5mm(4-lins-) og
den to-linsede Akromat f:8/75mm.
Lukkere, l)l/25-llloo, 2r t-rlr25,
el. 3) 1-1/300 sek.- alle m.T og B.
Mål: 70xl30x25mm Vegt:300-34Ogr-

Hermed introducerer vi for første
gang en reference-bog om japanske
kameraer. Det drejer sig om en
engelsk oyersættelse af. et japansk
originalværk beregnet til et stoft
hj em m e-sam le r- m arked.
Bogen dokumenterer 2-2OS styk
kameraer produceret i JAPAN i
årenemellem 184 5 til 1984.
Foruden facts gengives i bogen 20
kameraer på farveplancher, og 2100
kan ses i sort/hvid gengivelse.
Foruden alle de almindelige kameraer,
er medtaget PROTO-TYPER, MINI-
ATURER, LEGETØJS- samt ||EEN-AF-
SLAGSEN-kameraer. Bogen er på 328
A.4 sider og koster kartonneret

Kr. 9 85,-

ASK-O-RAMA udstiller
ANDREAS A4ARTINSENs
sempler på fotos taget i
de to verdenskrige.

I{ØJER-f otog raf en
kameraer, og ek-
perioden mellem

l' ) tysk ZEPPELINER (fra Tønder) på Vadehavspatrulje over netop det
sted hvorfra det fremskudte dige nu udgår. 1917.

z. ) Hjuldamper I'FRlSlAil klarede indtil midten af tyverne den srore
turistrrafik til VESTERLAND (Sild). Her legges til ved HøJER SLUSE.

r. ) Fra Karrosserifabriken i Højer leveredes bl.a. biler til det danske
Kongehus. Mange af limosinerne blev fotograferet af Martinsen.

DK 74OO HERNING. BREDG.13-15. TLF.07.12 5514

Annonce
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Flemmlng Berendt
anmeldeIse

Kunsthistorikeren, Hans Edvard Nørregaard-Nie I sen har med denne bog
præsteret det kunststykke, at være en god dirigent for de solister
der beskriver deres samtid.
Ved at lade Søren Kirkegaard, H.C. Andersen, Fru Heiberg, Vilh. Berg-
søe, Poul Martin MØ1ler, tugthusfangen Ole Kollerup og andre være ci-
ceroner igennem det København, der fremstod efter branden i I795.

14. kapitler, 288 sider beskrivelse af steder, folk og skikke. Dag-
bøger, breve og erindringer er med stor kyndighed og indlevelse gen-
givet med en fortæl1elyst, der virker smittende.

Fotohistor.isk set er de 123 billeder, som perler på en snor. De er fr
København Bymuseum og Det kongelige eiblioteks samlinger, udvalgt af
Ole Woldbye. Materialet er fra perioden 184o-I89o - mange for os kend
te motiver, enkelte vist i Objektiv.
Billedteksterne er fyldige og dækkende - på s j-de 25o-25L er teksten
desværre byttet om, men hvem kender ikke til det?

Det "nye" klassiske København begynder at tage form, dygtige arkitek-
ter nogle hentet udefra, begyndte at opføre det København, som skul-
Ie blive en rigtig storby. Byplantæggere med store visioner, overblik
og ikke mindst magt til at udføre ds1gs. n1:nar all- Åal-ra heskrives
som een helhed.
Opbygningen af de centrale dele af byen samt områderne omkring søer-
ne kan studeres på de reproducerede billeder - hvis kvalitet er ak-
ceptabel, god og jævn.

Få minutters gang fra Strøget-østergade, de mondæne bydele. fandtes
et København, der var aldeles anderledes.
8o kilometer rendesten f1ød med latrin samt alle former for affald,
der ildelugtende flød igennem store dele af staden. En varm sonmer-
dag i guldalderens Købenavn har været en blandet fornøje1se.
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Facaderækken fra Holmens Kanal forbi Bold*
husgade til Domus Technica. Udsnit af foto-
grafi fra ca. 1865.

En professor skrev i dagbladet, at "Byen var påfaldende uhumsk, det
stank af pis og lort i buegangene" - Rotterne mylclrede direkte fra
Holmens kanal ind i Det Kongelige Teater, eller hvad værre var, ind
i de overfyldte kælderlejligheder, hvis kraftløse beboere blev et hur-
tigt offer.
De fotohistoriske billeder forlænger det skrevne ord' og man fornem-
rner guldalderens "romantiske" hovedstad. Denne bog er et stykke 1e-
vende historieskrivning.
En fuldstændig kildeangivelse og register gør bogen velegnet som stu-
diegrundlag ud i det fotohistoriske.

I PLATO}{S I{ULE.

a.rrmeldel se

Tcm Feilberg.
Sontags bog om fotografien det være sagt med det samme bevæger sig

på det filosofiske, sociologiske og politiske plan, lidt dermed også på

det historiske og en det på det æstetiske. Hun forsøger at sætte foto-
grafien på plads i forhold til mennesket-i-samfundet.

Dette markerer hun straks ved at 1ægge ud med en reference tit Platons
hule. I sit skrift om retfærdighed og samfund ( "Staten" ) bruger Platon,
4oo år før kejser Augustus, en lignelse, hvori menneskene vi almindeli-
ge, allesammen sidder lænkede nede i en hule eller grotte med ryggen til
dagens lys og uden mulighed for at se andet, end nogle skygger af kunstige
figurer, som bæres forbi et bål. Virkeligheden ser vi ikke. Ej heller det

virkelige lys.
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Kun få - som Platon og Sontag - orker at undre sig over det, som synes

at ligge lige for. Er det, vi ser, nu også det virkelige? Er måclen, vi ser
på, dikteret af virkeligheden ?

At undre sig over det givne er at filosofere, og det skal man til en vi-s
grad kunne for at følge Sontags essays, som vil skærpe blikket for mange

sider af ting, man måske troeale at have fod på.
Hvis man ønsker at betragte fotografien som et afskærrnet område uden for

verdens kamp og kævl , som den ideale kolonihave eller frealhellige kæphest,
så må man ikke læse bogen. Den er velegnet til at fjerne ethvert skin af
uskyld og ufarlighed fra selv den tidlige fotografi, som var optakten til
en dybtgående kulturel. revolution. Intet er bare hyggeligt. Hvilket kan væ-

re en ubehagelig erkenclelse. Hvis det skulle være resultatet af læsningen,
er der kun 6t middel: at læse bogen en gang til for at få tingene beclre
på placls og så hygge sig mere bevidst :

Platon satte stor pris på billeder i betydningen lignelser, sproglige
billeder,. men ikke i betyclningen skilderier, 09 han ville fornentlig have
taget afstand fra fotografiet son det rene blændværk. For så vidt kan tler
synes at gå en 1i9e linie fra Platon til sontag. De synes begge at være
meget utrygge ved den nagt, billederne har over sindene. Jeg fincler derfor,
at HULEN bør frem til overskriften. Det drejer sig om fotografiets forhold
til vort forhold til virkeligheden.

Hvad har nutialens alle steds nærværende billedmageri gjort vetl os, vort
samfund og vor opfattelse af virkeligheden ?

Ikke at Sontag har de endelige svar, nen hun åbner øjne og skaber sammen-

hænge .

Hvorfor tager vi som turister altiat komputsivt billeder af de lanme keqd-
te seværdigheder, herunder os selv ? Hvorfor bliver man ofte skuffet, når
man ser "the real thing" efter at have kenatt alen fra fotografier ?

Hvorfor er det tabu at smide fotografier i skralclespanden ? Hvorfor fotogra-
ferer reporteren mordet i stealet for at forhj-ndre det ? I{vorfor er fotogra-
fiet som kunst betragtet surrealistisk ?

Mange sådanne enkeltspørgsmål kunne pilles ud af teksten, men det gene-
relle går dels på spørgsmålet om, i hvilket omfang fotografiet er istand
til at repræsentere virkeligheden, dels på spørgsmålet om, i hvilken grad
fotografiet er i stand til at ændre vor virkelighed eller være en del af
den .

"Fotografien nøjes ikke med at reproducere virkeligheden: den genbruger
virkeligheclen - en for clet moderne samfund karakteristisk proces. I form
af fotografiske billeder tages ting og begivenhecler i ny anvenclelse, til-
læ99es nye betydninger, som overskrider sonalringerne mellem smukt og grimt'
sandt og falsk, nyttigt og unyttigt, goal og dårlig snag."

Intet kan som fotografien gøre ting "interessante" - dvs. få dem til at
minde on noget andet.
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I det sidste essay leger hun med tanken oITl, at vor verden i vid udstræk-
ning består af bi1leder. Platons hule igen.
I bedste platoniske tradition ( PIaton troede ikke på demokratiet ) føret
hendes iøvrigt overbevisende dybsindighed over i det ideologiske: et
kapitalistisk samfund kræver en kultur baseret på billeder. Det har brug
for at Ievere en enorm mængde underholdning for at stimulere købelysten
og bedøve smerten fra de klass€-, race- og kønsmæssige uretfærdigheder.
Det har brug for bedre at kunne udnytte naturens ressourcer, Øge produk-
tiviteten, opretholde orden, føre krig og levere jobs til bureaukrater.
Kameraets dobbelte evne til på 6n gang at gØre virkeligheden subjektiv
og objektiv imødekofirmer på ideel rnåde disse behov og forstærker dem. "

Her er vj- tilbage ved en tid, hvor det også i New York var på mode at
smide alt det mindre idylliske, man så i industrisamfundet, hen foran "ka-
pi ta 1 i smens " dØr .

Det vides, åt Susan Sontag i mellemtiden er blevet mj-ndre villig til at
tale om frihed og retfærdighed på "kapitalismens" bekostning: men her har
vi hende som €rrr der har kastet lænkerne i Platons hule og set det sande

lys. ItøIge Platon var hun da også forpligtet til at belære os andre, 09

det gØr hun med sand åndelig terror :

Læs nu. Det er ikke kun teori. Der er også mange kraftige glimt af vir-
ke I ighed .

anmeldelse
Flemming Berendt

Med Bonniers forlag, 15o.ooo svenske kroner fra kulturfonden, samt

de dygtigste repro og trykkerifolk i ryggen har RoIf S6derberg og Pår

Rittsel givet sig i kast med at skrive den svenske fotografiens histo-
rie 1840-1940 - og det er blevet et pletskud.

Flottere kan en bog ikke fremstilles - tekst og billedmateriale er
nøje afstemt. '342 sider - over 4oo billeder' de fleste reproducerede
efter originalbilleder. Alt udført af folk med kærlighed til deres fag

Lars Jesper Benzelstierna, Sveriges første Daguerreotypist er i bo-
gen præsenteret ved en enestående dagbogsski ldring fra hans rejser i
{1gns omkring 1840. Pår Rittsel har haft mulighed for at 1æse i dag-
bogen - et fotohistorisk vingesus.
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De to forfattere har også haft mulighed for at rejse riget rundt til
museer og privatpersoner for at samle mater.iale til bogen.
Man vi1le gerne undgå, at den blev for "Stockholmspræget".

Vi bliver derfor præsenteret for et meget bredt udvalg af Sveriges
bedste fotografer igennem de 100 år.

Portrætfotograferingen 1860-1900 er skildret på 2o sider med et ud-
valg af samtidens kendteste personer, skuespillere, gØglere og andet
godtfolk.

Et afsnit om By-bi1leder repræsenteres af fotografer som Carl de

Sh6rengrad, Johannes Jaeger samt Kasper Salin med hans fine billede
"Gamla Stan" - og mange andre.

Genren social-dokumentation
fotograf som Axel Rydin, med

en svensk Jacob Riis mange

klar dokumentation af sin tid

Teaterfotografiet har fået
samtidens store skuespillere

fra samme periode her skal nævnes en

bi l ledet "Hvita bandets nykterhetsmcite " ,

"nærgående" billeder der efterlader en

sit eget afsnit. Dramatiske billeder med

prægtigt gengivet.

En stor

Et større afsnit .- beskæftiger sig med konstnårstiden - piktoria-
lismen og tiden derefter. Her har sverige fostret mange store fotogra-
fer, Johan Hertzberg, Hermann Hamnquist, Hermann Sylwander og Ferdi-
nand Flodin, de er her alle, de store, hver især repræsenteret med

de ypperligste biIleder.
Avisreportagen er også repræsenteret med b1 .a. Axel Malmstr6ms fan-

tastiske billede "Br6dk6 på Stortorget 1917" -"Schackssalongen i Fol-
kets hus 1920" - sverige har været o9 er rig. på illustreds blade. her-
ved er udviklet en stab af blændende billedfortæI1ere.

Bogens tekstafsnit supplerer biflederne på eksemplarisk vis
og flot fotohistorisk bog

Fotohistoriske bøger z

Seeing Through Photographs.
Michael Hiley
ISBN 0-86092-055-0. London.
Søren Lolk- den mærkelige
tåsingebonde. Tåsinge muse-
umslaugs forlag.
Gustav Wied billeder 1901-
1914. Dan tur611 og Jørgen
Fisker

Billeder fra det gamle Ka-
strup. Carl Flenburg.
Tårnby lokalhistorisk sam-
ling.
På strejftog i gamle foto-
grafier fra Frederiksborg
Amt. Kenno Pedersen.
Frederiksborg Amts historis-
ke samfund. 1986.
NordsjæIland i gamle post-
kort. Steffen Linvald og
Sven Niel sen. Forum L97 9 .
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'Leica Historica l0 ån.
Referat - Stauffenberg 1985.

oIe Schelde.

Der er flere 1o-års-jubitæer indenfor fotohistorikerne , både i ud-
land såvel som i indland.

Sidst i September 1985, fejredes i strålende solskin o9 dejligt,
varmt vejr 1o-års-jubilæer i den tyske "Leica Historica". Klubben
afholdt et stort anlagt medlemsmøde på Burg Staufenberg, netop der,
hvor foreningen blev grundlagt af en entusiastisk lille skare i 1975.

Staufenberg er en idyllisk IilIe, højt beliggende landsby med en

"Burg" fra riddertiden. Af foreningens ca. 350 medlemmer (fordelt
over hele verden, men med et stort overtal af nostalgiske tyske meil-
lemmer) mødte vel ca. loo op - mange med koner og nogle endog med

bØrn .

Der var festligt og hyggeligt samvær allerede fra fredag aften,
hvor der blev lejlighed for mange gamle venner at træffes - Lørdag
skulle alle mødes på det lokale bymuseum, der nu runmer en pæn 1i1le
fotohistorisk samling, selvføIgelig med stærk overvægt af Leitz-pro-
dukter (Wetzlar er kun ca. 15 km derfra).

Her stillede alle de fremmødte op til den store gruppefotografe-
ring. Senere samme dag var der mulighed for at se og bedømme en mæng-

de fotos, som medleflrmerne havde inclsendt til den år1ige fotokonkur-
rance - det billede der fik flest stemmer vandt "vandrepokalen", som

består af en "Ur-Ieica" på fod. Mange af de indsendte arbejder var
både smukke og seriøse, men publikum valgte at kåre et "morsomt" bil-
lede af Lo børn, der legede med et WC.

Løtdag eftermiddag var der den store børs i Staufenbergs "Stadt-
halle" - et vældigt rum, der ikke var nær så hyggeligt, som 1oka1i-
+å+^,6^ ^å l. ^*^^- nesværre har der i de senere år været dels en af-
matning i købelysten, dels dukker flere og flere "sjakaler" op med

deres enorme kufferter med varer ti1 ligeså enorme priser - slet ik-
ke i klubbens oprindelige ånd - men det er der nok ikke meget at gø-
re ved. Det hele er blevet alt for kommercielt - fx. så jeg en ita-
Iiensk opkøber gå rundt med over 2o.ooo DM på lommen i kontanter.

Om aftenen blev dørene slået op for den mest overdådige buffet,
jeg nogen sinde har set - man var næsten flov, når man samtidig
tænkte på de sultende i Afrika - flere tyske deltagere gav udtryk
herfor.
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Men lækkert og festligt var d,et i højeste grad-

9o havde meldt sig til aftenarrangementet - desværre "glemte" 29 at
fortæ1le at de alligevel hellere ville 'glide" efter bØrsen, så der

var nogle tomne pladser og bestyrefsen fik en kedelig ekstraregning.
Den svensk/tyske Herr Sch6nherr og hans elegante frue stod for af-

tenarrangementet, med smukke uventede til den flittige bestyrelse'
med stor tombola (masser af gaver fra både AGFA og KoDAK m.ff.) -
aftenen sluttede med dans - dametur' konkurrancepardans med appelsin
me1lem panderne o.s.v. alt sanunen meget festligt og gfemytli-gt.

Aftenen kostede kun 45.-DM. Pr. deltager' dog excl. drikkevarer-
bortset fra ve l koms tdrinken.

I anledning af jubilæet har bestyrelsen ladet udarbejde en art
festskrift "1o Jahre Leica Historica" oplag 35o nummerede ex. ti1
en subskribtionspri s af kun 6o.-DM. Bogen er i stift rødt bind stort
format og med 143 s. på glittet papir - et virkel j-gt smukt arbejde'
Artiklerne drejer sig om sjældne Lej-tz produkter i forbindelse rned

Leica - tilbegør, der fx. kun er fremstillet i 1 forsøgseksempl ar
m.v. virkelig en spændende bog for feinschmåkkere.

' Club Daguerre 9 ån.
Referat - Liineburg 1985.

Ole Schelde.

Den store "altfavnende" tyske fotosamlerklub med navnet "Daguerre"

fylderI0åri1986-detteskalfejrespåenborgnærdenØStrig-
ske grænse - her blot et referat af det sidste møde, der holdtes på

hotel "seminaris" i Liineborg - kun 6 timers samlet kørsel fra Køben-

havn.
Ikke mindre end 4 fotohistoriske foredrag afholdtes i løbet af Iør-

dag eftermiddag og aften - eet af emnerne var 91. postkort med foto-
historisk indhold - morsomt behanillet af den af os så bekendte Wer-

ner umståtter. om aftenen ,'f in" middag med underholdning - amera-

kansk lotteri, sang - de optrædende var klædt i 1okal sømandsdragt -
desuden en tryllekunstner, der gjorde vældig lykke' TiI sidst dans'

Desværre forekom lokalet for stort og ikke rigtigt hygqeligt - hele

hotellets atmosfære var noget køIig og for pompøs til at vi befandt

os rigtig vel - men man kunne jo i det minilste få sig en hyggelig

snak med gamle bekendte fx. Cornwall og Abring, Umståtter og andre'



45

Werner Umståtter yderst til hø3re lytter intenst til konstruk-
tørens forklaring om fremstillingen af en Dubroni-replika.
Verdens første Instant-kamera. ( indbygget fremkaldertank ) Paten-
teret i England den 2L. december 1864 af G.J. Bourdin. Kameraet
kom til at hedde "DUBRONI NR.l" - navnet er et anagram på konstruk-
Lør ens navn.

Foto: O1e Schelde

SØndag formiddag det traditionelle "Damenprogram" d.v.s. en byvan-

dring, som jeg foretrak at gå med på. De fleste øvrige mandlige del-
tagere gik ti1 bestyrelsesvalg og benef ice-auktion .

Jeg forstod bagefter at der havde været en de1 diskussion og util-
fredshed på valgmødet, men da jeg anser det for "indre tyske anlig-
gender", så valgte jeg ikke at blande mig i det.

Efter frokosten afholdtes der bØrs. Forudbesti1ling af bord - for-
medels 25 DM var nødvendig. Det var mit indtryk at handelen også her

gik ret trægt - allerede efter to - tre timer pakkede de fleste sam-

men og kørte h jem.

Til sammenligning tjener mine oplevelser på hotel H6chster Hof i
Frankfurt i I98o-81, hvor over loo stillede op og hvor bordene sj-m-

pelthen bugnede af værdifulde varer tiI nogenlunde rimelige priser.
Tiderne og stedet (Liineburg er for nordlig for de fleste tyske

club Daguerre medlemner) bevirkede at det hele gik lidt trægt'
Alt i alt var mødet godt arrangeret og ganske festligt - men måIe

sig med det i Stauffe@ det
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November mødet: Mødereferat
O1e Schelde og Agfa's direktør Hans Bonnesen, fremviste deres fælles I

Dia-schow, "Radioen, iler forsvandt j- Madum sø". I
I

Næsten 4o medlemmer fik lejlighed til at se denne spændende beretning 
I

fra besætteIsen. Dygtigt lavet, brilliant fr emføTt, refererer clen, vill
jeg ikke, kun sige, synd for dem der ikke mødte op. Næste fremvisning I

må være TV.-1-2-3.... 
I

Esben Kjeldbæk, fra Danmarks Frihedmuseum viste en film fra besættel-
sens hverdag - til sidst fik han overrakt en 16 mm film optaget i dage-
ne omkrj-ng den 4-5. maj 1945. cave fra Flemming Berendt, som var b1e-
vet gjort opmærksom på den af Svend Nielsen. Fag-Foto.

December mødet: I

I

Pyntede borde, dejligt hjemmebag og levende lys - det var hvad der I
I

ventede de omkring 5o medlemmer til vort årlige julemøde. 
I

Auktionen blev ledet af Ole Schelde og Erik Sundahl, med de sædvan- |

'I i aa l.' i ci ÅÅora

"Isenkram" i lange baner, til svingende priser - det meste blev solgt I

- og det sidste hammerslag fik omsætningen op over Kr. ll.ooo - rig- |

tigt pænt. JUIe-g1øg og småkager afsluttede aftenen. 
IJanuar mødet: 
I
I

"Daguerreotypi 1839" - "Holografi 1986' - fotohistoriel I

+irll irrara Iaåar ef nptisk Laboratorium, Werner Olsen sagde for over I'n t rrvt rrv!

I/2 år siden JA til at holde et foredrag 09 demonstrere Holografi- I

ets mystiske teknik.
Tidspunktet var perfekt, idet det fØrste permanente Holografiske Mu- |

seum har set dagens lys i København. Desuden har byen besøg af en om- |

vandrende samling, ejet af en tysk storsamler.
werner Olsen fortalte os om hvorledes lysbø1ger skal forstås og tol- |

kes samt sættes ind i en sammenhæng med laser-Iyset. Denne facine- |

rende teknik blev grundj-gt qennemgået - eksernpler på hvordan man gør 
I

blev demonstreret: og aIle var dybt imponeret over disse "tryllekun- |

TAK til Werner olsen, for det store forberedende arbejde ti1 sådan 
I

en aften. Næsten 50 medlenmer var mødt op. Et virkeligt godt fremmø- |

de' 
I

Råd til samlere: Gå ud og køb de bedste Holografier der tilbydes på 
I

markedet, prj-s omkring Kr. 4oo.oo - om få år er teknikken ændret to- I

talt og disse første Holografier vil være sjældne. I
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{aulctionen torsdag. d.en 12. december 1985. Til_st. Min.kr. H.sk{

1. 1 Box cameraer. F;2. i"å-ilii, Het-j.osl:g. B a\o
t. Ernernann'g'r]2, Dobbel objektiv ser. A. C 9o

4, Iiod.a]: 1Å iuniår ltr. griffål. B co
5. 5 Box carneraer

7 , Kod.ak I'oiding No. 28 llåwti EJre. B 3.:
å: Kodal< Fotdin[ Rrownie 5x9. - B 3e
9. Kodalc Vest Pocket nod.. B-m. gri-ffel. B llo

lo. ZeIs lko DSo
L2. 1 mes. optik Extra Rapid Aplanat og 2 1'øse lukkere ned opt. 3lo
13. 3 elektriske belysningsnå}åre. 50
14. brv. optiår<å rysåarerå r.^. t1o
15. J Box carrreraer. i9
15; Ka.sse med div. kassett SEo

1?: Agra giriv-Rååotå- 6;9. %
18. 1 kasse glasnegatlver B 2oo '
19. EXA lb, bomiplan a r8/5o (qe nrn gevlnd). A 25o 160
2o . Flektoe'o n 2 ,8 i35 , åort, Exailcta-bai one t. 

- 

A Zqo 2s o
l2-o o

2? . tsiome tat 2 ,8 /Lzo, Pentacon-ba j one t. A 4oo 4 to
2t. Ttl-prisnesøger til Pentacon Six. .A 45o \50
2+. BilleCfer tlinse r ma'b, til Pentacotr Six. A 4t
!5. Tessar 4,5/1o5 4. ?6-mT,Selin*. (til,elaaekanera). 4 ]9o ,tz<

tj-l Pentacon Stx; Å I5o Zee
27. Noika*ropj.åringskasså t1l glasplader c -1o28. 2co steråobillåcter, hovedsågelig Danrnark B/C 9'6o
29. Sigvart li'erner: Dannarks Naturfredning, 6 blnd. B 42o
Jo. l9*Pathe 9l nn filry. n/e 5=o

. $o
t2. KZ L6 mrn fsspyisdi, (sttrm). B/C {3c
11. Steleoscope No. I. Ti1 dias 45')-o7 A - 6o
t+. Terrax, Goårz 1ox14, Dagor 15 cnr riobb. udtræk. (fifun og p1). B 7oo 3oo
J5. Ågfa Optina 24xJ6 projektor. Før-irrigsnodel.- Å lco '

UC^ l (I'r^ .3{. 2 'ga-nlc EITIEAeT-Tia Ir.øberhavn ca. 185o og 192o.
37. Bo1ex B 8, 2 llnser, Pistolgreb og taske. 2?-o {80
18. Fol.clestativrnedktrgiehoved. no
59. Prcjektiorrsbord. nbå dobbelt plade og lynkobling. 2oo 

l6ooo4o. Kuelehoved (krafi{ st) -.
41. furistdias fra 19o5r Bx8, Schtveitz f&II.
42. Do.
43. Do.
44. Do.

52, Achrornat frontlinse 25 cnt.
53, NOKION Lr5/5o rnm. Til Prorninent
54. Surunitar 2/5o rrsL

Nordtyske badesteder, 2 kasser.
Rhinen og Riesengebirge, 2 kasser,
Norge, 1 kasse.

1oo
loo
1oo

B/c 6oo
c/D 25o

Cloo'

loo
I oo
lre
7o

45. Laterna Magica, 8xB kolorerede , eve{y

4'1 . Bog: Kunsttryk, Norge 1914.
48, Contax håndbog 1937

4o
{1o

49. LAACK Anastiguat 5 r5/1o crr t11 proJektlon. B 2S
5o . EIKOI'I.,IR. dob . Anas tigma't 5 ,1/ 2I cn. C 7oo

2ao
55 , Schneider l'/ide-f orsats o, B5x. A I5o '
.5?, Dunig Super 8 med motorzoom. D 1oo 7c*58. Diasfremviser m. automat. fremf. af billedbånd. B/C {2o
59 . Agfa Dlarnator ( tif a}n. arag. ) , ob j ektlv mangler. b b
åo. råaa:c 5x9 tctap m. Br. B 7o -er. C 3a
62. Pose ned 5 spsjlrefreksobjelctiver, delvis def. B/D 7o
63, Pose rned di.v. ninare objekbiver sartt 2 proJ. obiektlve.r, B/D Go(r+. ILektronbli.tz: HI1ACOII tiL llo alip' B b
6i. 2 stlc. bIltz. . , ,=4,, ,!5

I skærelaaskine, Pat'bersontg.rrlc. D/C 4o
6'1 . Kodalc Bul1s E]'e 2, D too
6'8. -Anirtør-tr'trtografen 1912-11-L4 lnab. oB 29 Løse nucre. 2oo 2,-
69. Phr.rtogrilphisches Praktilcum L93l- (I-tavld) . 25o 26o
7o. h'it. -Jou.rnal o.f Fhotographi' 1938 indb. loo {l o

--'12. Agfa s[per 5i:lette r, Col. Solinar 2r8/5o, u. B'I. R 275 Lzi
7'J. i.lirrolta-A-L, r:ptik 2/45 (1/looo) rn. BT. B 275 2oo
7+. l,i.irarrd.a Seirsoiexr lrS/Jo, m, skakt og prlsgresø8er. B 65o 4g,o
i5. zrtCil-rtY. nerlncistillinqssnetclce fo:: T.,eica og Contax. ?o
76.--ffir Unit.
i7 . l''olitikarne:'a 9:c1.2 t1l nærfoto. I I5
?å. Iea projek-fo:: Bl-rgå u. optik m. kagse, U'
79 . Div. - fotoblarcie og brochurer. 6o
Bo. Div. 1.5 stu fil.r,rlcU.p ao
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Charlottenborg

21 -1-1.6
Ib Rønne Ke j 1bo

Det Kongelige Biblioteks Billedsamling har fået en enestående chance

for at vise ansigtet udadtit. Man har fået tilbudt at arrangere ud-
stilling i Uclsti l l ingsbygningen ved Charlottenborg i dagene fra den

24. april til den 1. juni. Hele bygningen vil blive taget i brug.
Over lrooo billeder vil blive ophængt. Udstillingen vil udelukkende
omfatte fotografier. Bi I Iedsaml ingens grafik må forblive i skufferne,
men da samlinien løseligt anslået rummer mere end 1mill. fotografi-
er, er der nok at vælge ud fra endda.
Det vil således kun blive et liI1e udpluk af fotograf i saml ingen, der
kan vises på udstillingen. Mangen en god fotograf vil ikke være repræ-
senteret, idet udstillingen som sådan skal give et billede af fotosam-
lingens spændvidde.
UdstiLlingens formål er dels at vise Det Kongelige Biblioteks fotosam-
1-ing, dels at stimulere den pågående debat om fotografiet som kunst-
art og at fremrne forslaget til etablering af et nationalt fotomuseum,

opbygget omkring Det Kongelige Biblioteks fotosamling.
Billedsamlingen rummer skatte fra fotografiets barndom, skatte som sa9-
tens kan danne grundlag for en fotohistorisk samling, fuldt ud på høj-
de med udenlandske mus6ers., Mængden. af dokumentarisk-histori sk foto-
grafi helt op til vore d.age er overvældende og mængclen af id6fotogra-
fi,/kunstnerisk fotografi er stor og. stadig voksende. Spændingen mel1em

disse to retninger, dokumentarisk overfor kunstnerisk fotografi er og-
så et tema, som Billedsamlingen med denne udstilling håber at kunne

belyse og dermed give sit bidrag til diskussionen om fotografiet son

kunstart.
Billedsamlingen har valgt at dele udstillingen op i en halv snes grup-
per for at vise bredilen i samlingen og for at helheds indtrykket af
så stor en udstiLling ikke skal blive for over vældende og hvad vær-
re er, få et rodet og tilfældigt præg.

Udvælgel"sen af billeclerne er baseret på nævnte formål og er udvalgt
med behørigt hensyn ti1 såve1 kronologi og genrer som tiI billeder-
nes kunstneriske og æstetiske kvalitet.
Vi siqer VELKoMI4EN til Dansk Fotohistorisk Selskabs medlemmer!
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Fotografmester Andreas Ehlers Larsen.
Fåborg 1909. Særtryk til Objektiv. Det

( 1 88 5-I962) Fotograferet
Kongel ige Bibl iotek .

1
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:4ra':t:: l.#

Det årlige "LOPPEMARKED" på RandbøIdal kro den 5. oktober 1985,
blev som sædvanlig et tilLøbsstykke. 35 medlemmer mødte op flest
fra det jyske og der blev handlet livligt. Flemming Berendt vis-
te en serie dias der handlede om "Enhver fotosamlers drØm".

Be lysningsvæsenets idrætforenings fotoafdeling markerede sit 5o års
jubilæum med en flot udstilling af Arne Reimanns foto-mekaniske se-
værdigheder i dagene 2-10. november I985.
En flot opstilling udført af Arne Reimann og HoIger Duseberg. UdstiI-
lingen var godt besøgt. En TAK til de to medlemmerl

TEKNISK MUSEUM. Ole Rømersvej. Helsingør.
Fra ca. den 15. juni vises en udstilling af gamle fotografier der
illustrerer bilismins udvikling i Nords jæIland.
udst I li-ngen vi I være ti lgænge l ig he le sonmerha lvåret .

GEMT OG GLEMT I 7o AN:

siderne 3L-32 var desværre byttet om beklager meget.
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"Vor Historie L915-1985"

På LANDSMØDET 28-29. maj 1983, blev bestyrelsen ud-
videt med 2 medlemmer, Steen Sværke Nielsen og Erik
Sundahl.
Steen tager sig af vore auktionslister, desuden er
han en flittig "pakkemester" - når Objektiv skal
kuverteres. Erik, har ved flere lejligheder væ-

ret den perfekte p1an1ægger af vore ekskursioner.
Den store navne-liste er også hans værk. Hermed en

undskyldning for, åt disse oplysninger var "smuttet".
De mørke billeder, skyldes, at alle billeder var
farvefotografier htdrørende fra et album udlånt af
Jan K1 inksqaard.

\

PouI Jørgensen. Horsens

bladet KINO, 2 sider fin
tæller om sin hobbv ti

har haft besøg af fo-
omtale hvor P. J.r f or-

1 lykke med det l

Hermed bydes
nye medlenmer
velkommen I i

Kunstakademiets Bibliotek
Kongens Nytorv I
1o5o København K.

Hans Nørgård
Samsøvej 33.2.
43oo Holbæk.

Jørn Hviid
Kirkebakken 3. Helstrup
89oo Randers
nenc3 L. Christensen
Grøndalsvænge Alle 5B
24oo København NV.

Erik Ammonsen
Hostrupvej 1 1 .
l95o Frederiksberq C.

Janet Lehr
B9l, Park Avenue
Ny loo21.
U. S. A.

Ove Liickner
PI T7687
54194 Skovde
Sverige.
Gunnar Byskov
Skelagervej 42I
82oo Arhus N.

Redakt Øren

Grænseoverskridende hobby- aktivitet
stoppet af det Yesttyske toldvæsen
Danske og hollandske foto-samlere fik ' liYl-"1r:PlPj.: under boved' teter I det hele taset - os 8t

deres tins besta grastpå det 
""rr"rtå 

^"' I '#lå::nTii:i"li?1,"r$Tl få?Yålf"[:H"iå#t'iH
rFoto-Flihmarlitr i Hambors ' "ifl?ttn1i:il;;."" cheren, iåtJråt ifff:rt;f*,ff;

Karl-Helnz Wotfl, overlor om. F.eks. betragtes et male-

TO-TnE G^NGE årllgt gen. og tnddraget, tlk vl en kvlt- Flensb,org Avls, at han lkke rl uden ramme sorn en for-
n"- 1".o Ar cr rler t ,fil-- tåtng - 

-hen 
pA grund al knn udtale slg tll tredle-per' bmgsvare, bvoral der beta'

tuig ii^,r.r. I lramborg-f,i;- ip.o!'u"t*t"iigd"a"-. blev ronomkonkråtes.ager. .-. les syv en halv procent I
vet afholdt el storstllet f.l"- iig"å at os rlgilgt klar over, Det vll slge, at han lkke moms, hvorlmod en løs ram-

i;;;;;k.d med cn loket iivld vl har frort forkert og kan lA-at vlde, hvad toldvær me er en luksus-tlng, der be'

io[i""-1..-o.ganlsatlon hvad der vll-ske med vorå senåt foretog slg på loppe- skattesmedfjortenprocent.
. ro- '*""sur."og 

der er cn ting, srger en deltaser fra markedet t 
":*B:;t.1"'rid"'j u""""ms-genstande

lang tradlt'ion loi at edsklt' Noidslesvtg, der har spurgt' den 14'. septt
llge udenlandske foto-htsto- Flensborg I,vls, om ;i ;å-, der er tale oh et sto.rt.olfent- frltaget for moms
it"t "r" - bl.a. danskerc og ske kan'finde ud af, hvor-'llget - arrangemenent m-ed'- Men gamle tlng -a! mu-
hollændere - kommer tl*l ledes de uheldlge danske fo' fleredeltagereogbesøgende' .seumsværdl er helt lrltaget
;iå; i;r et bytte og handle to-hlstorlkere Jkal forholde El'rÅa lava lor moms. SA hvls de uhel-

n: $:[':,'iiL?'f:,å;l;: ilf,::: "åil*T'.:i,';J$Y": tiri; åffi" il'f":ix'åi*'fi';:å?lif
[lgt. at omkrtng en halv snes mærier I øvrigt, at hans eget Vl har herefter rådlørt os to-museum om, at deres tln8
Jå".L" toto-saålerc lra helc prlvate, moderne fotogra- mod en dansk stor-eksportør er værdlge tll at bllve, udstll'
ånrlet rteltager I dc populæ- ilapparat blev beslaglagt af antlkvlteter tll Vesttysk- let pA museum, sA kan de

ii topp.-ritctler i ilem- veåiammeleJltghed. land, der Indlednlngsvls kvlt og lrlt hente dem hosbors'- - vr det danske rordvæ- ",JfilT*å,lT::lffitiiil; H$;åTi:?:","5il i"illlå
Så stor var den danskere- s-en - som- en .service gverf or i;å ;;;;;;iil ryskland. mener, at den arrangerendepræsentatlon 9F+ u"9.det 6" pågældende danskere - '"::b;';iå*ia"na" danske torentnglHamborgbørdra-senest Foto-Flohmark!--l ptrv"-"t-forhøre ..ig :-. .1' d"lta;;"t-i*iopp"ma.t edet ges ilI ansvar lor det passe-

rHamburg Hgu.l1 -en-ford.1g' len h-o1 deres vesttv.sk" Lqt- ti^r';åi"=re'"i"u".ut en llste rede og at der burde reJses enhvor otte elvllklædte ,!ll^ iegert ha.r vt_spurgt trattt<- ilii-6"i'ju-i'r.et" med sig, poltgsk sag vta det danske
dembedsmænd to tlmer Inde -lf,tt1to1chef Børge.Rasmus' iii'0" "åii"it" toldere ved udenrtgsmGlsterrum.I lorestillinge-n t-toppgdl-Pi sen,,derlarkontJrl,denf*]: i"Jr":r"" åi deponeret et - Men, tilføJer han, den
og beslag.lagde. tir.e.!ay-!1 lesdansk'tysketoldtermlnal il"";'ii:i;ii overensstem- nemmeste og hurilgsre må-
og to hollandsk-e.delta8_e.res l Padborg..Det ville,arp ffiiiiiiåå"ti.,e"n"rsatgsprts de, de danJke fotåsamlerebvtte- og .handelsobjektgf' Rasmusså lLt " 

me.d den be' ;;J";;;;;komsten have kan få deres ting hJem på, erEn af de danskere, der.flk grundelse, at han
["1r"!r"s1 iinu.u,,e, tik,9:T Bi;;J; ,,; *''","{{åi$iJ :,;j. 1"å;::Hå-""J #iå. gl i;,5;:,"JåT jå :å lli:[ tJå

lmidlertid udleveret i.*i' g:* dls-p6sltloner. {"" lt",l; ;;;å;;"";;;t på den srkre eventuel .roldbøde. Jeg ken-fordl han protesterede vold- i1.1" ttl en direkte.kontakt ;iå:r:'-"'*" der det vesttyske todvæsen.somt.. 
_ L^ med,den toldmyndigh.ed I "'"j'Men jeg begrlber lkke, Det er tungt'at danse med,Nu sldder de tre mere,be' Hambor-g, de-r har. foietaget aJtrli.å ioia',r*r.n overho- når lørst det Iår sat stg noget

;:å.å:T;j;lå"1 åI'un"l; å"pae*id""aebesragtægget- Iååii"åååi'ieskærtige sig rhovedet.
forbnrdt slg mod a" uå.i- t"t' ..,,' med{et-og.jegtvlvlerpå, HanerIøvrlgtslkkerpa'
iv.r.L i"ral"ertemmelser og at todvæsenet overhovedet told-aktlonen ved det på-

i.,",,"a a", sker med de aRnal Uforståellge ii:"ift#, ,1t"å1',t itt"* ffi"Tåi.ft;r"ill*:0,J,å:rater og ovrlge loto-hitjfltj- tuitt"ringår Jeg kan forstå - slet lkke er hahdlere.
ske materiale, de lik be,
lagt I Hamborg. "o"- D" kvittering,er, _ toldeme iale om professionelle foto- - D.isse loppemarkeder er

udstedte ved beslaglæggel- handlere, men om almlnde- selvfølgelig en torn I øjet på

sprog-probremer iåIå;il,l3iå"åå'#:åJ"fi: 
t'-;::"ff*iåålåo 

o.,t'.ur- :;T::;iå?,iåå3::1"llH:
- Efter at tlngene var blevet borgere uforståelige forkor- tets-eksportør forklarer I øv- me arrangementet gennem

lagt tilbage I vor tasker og telslr, som oversat fortæller, rigt, at der ikke er told på de udenlandske deltagere.
dilse var"blevet plomberei at det er rT'jenestested Frl- kunst, antlkvlteter og rarl- Lauge
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De 6 KoDAK-reklamebilleder årene me1lem 1910-L920:Il LYNG BY
HOVEDGADEN 47, 2BOO LYNGBY. TLF. 02.88 3676

Vrøry* rt/. Qrcgercert
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Apparater fra tiden

FAG-FOTO
Frb. Allå 29

KØB-SALG.BYTTE
01-22 44 91
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foto$Brt'lce
ABEL CATHRINES GADE 25

TLF. (O1) 24 6270

. 1654 KøBENHAVN V

GIRO 09 - 11 25 37
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KAMERASPECIALISTEN
vl lb Helsted Ldtsen

Frederfkæundevel 136 - 2700 Bronrhøl - Telf. (01) 006317 - Glro 5528437
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ExrRuM Foto
)specialforretning i nyt ogI hrugt fotoudstyr

I

I TSTEDGADE 24. I55o Kobcnhawn V. o1 21 5L 67
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Spalte
Lars Simonsen, Tilst fandt i en skraldebøtte et postkortalbum.
Blandt dj-sse var der 19 . stk med indpræget navn: Holger Damgaard
( politikens første pressefotograf ) . Private postkort tiltænkt den
nærmeste familie. Disse unike bil leder er blevet affotograferet og
vil blive anvendt i en bog om Holger Damgaard der skal udgives
på Gy1 denda I s for 1 ag .

John Philipp, g1orde opmærksom på, at en ven af ham, Vladimir Her-
mann var i besiddelse af en samling jule-postkort ialt 35o stk.
Disse postkort har været udstillet på Danmarks Fotomuseum i julemå-
neden. Tak ti1 J.P. for orientering.

Erik Fersling, har på Rødovre Bibliotek holdt et foredrag om sine
stereoskopbilleder. pIåske f år vi det at høre i Selskabet til næste
SæS ON ?

Kanonfotograf "Nielsens,' aPpårat er via tegneren Ib Spang Olsen gi-
vet ti1 Københavns Bymuseum. Fotograf Nielsen var kanonfotograf fra
I9L7 frem til L975, på dette tidspunkt blev apparatet afhændet for
Kr. 1.ooo.oo.

74-årigt gys 1å i kuffert i Alborg. Dansk Sherlock Holmes film pro-
duceret på Noralisk Film i I9Io, dansk stumfilms glasperiode.
Titlen er "Hotelrotterne" og datidens store stjerne Ejnar zangenberg
spiller detektiven. carl Schenstrøm, "Fyrtårnet" er også på rollelis-
ten. Et filmhistorisk fund.

Den engelske forfatter Sir Arthur Conan Doyle (Sherlock HoImes ) for-
fatter offentliggjorde i l92I en bog med titlen "Alferne kommer" -
heri blev de viste billeder offentliggjort som værende originale fo-
tos af sådanne skabninger. Det er nu blevet bevist at billederne var
og er, et bedrag. Ved hjælp af computeranalyser af dybdeskarphed og
korntæthed i de oprindelige film, er det blevet afslØret af den ame-
rikanske matematiker Robert Sheaffer, at figuererne er klippet ud i
pap og enkelte sytråde er "iøjnefaIdende".
Læs: Årets julehistorie, "En jule-Fe" - Objektiv Nr. 28. 1983.

"HERREGAARDSLIV 1887-19oo" - Nikolai Kirke samt Nationalmuseet hav-
de ikke udsti l l ingsmul ighed i 1986 til at vise de runde "Stirn-bil-
leder. vi håber det lykkes L 1987. Danmarks Fotomuseum.

'BALLON-TRIP 189o" - Svar til flere medlemmer: Historien er "gravet
frem bid for bid - baltonbilledet, som blev fundet hos en antikvar-
boghandler, var begyndelsen. Herefter startede en næsten 3 måneders
jagt på dokumenter og facts - 8 timer hver dag- før de sidste brik-
ker faldt på plads. Det var en meget spændende sonmer 1985. Frugter-
ne af vort arbejde, afspejles bl .a. i, at "Dansk Fotografisk Tids-
skrift" har publiceret historien i sit blad. Desuden er den blevet
oversat ti1 tysk og engelsk for publikation ude i verden F.B

Poul Jørgensen. Horsens. Vor KINO-mand i det jyske savner stadig ap-
parater af enhver type. FiIm af næsten alle formater og hvad der el-
lers kan g1æde en kinosamler. Ring på o5 62 9o 86, efter Kl . 18:oo.
KONSERVATORSKOLEN i København - har brug for glasplader af enhver
art, størrelse og type - smid INTET bort - ring til redaktionen og
jeg kommer gerne og henter det. De har brug for vor HJÆLP.

lukkeren
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Kleine Dånemark grose Fotomuseum!

Den 20. januar 1986 havde Danmarks Fotomuseum besøg af Peter Rott'
redaktør for Club Daguerres medlemsblad i Tyskland.
Peter Rott, der bor i Hamborg, var taget vejen direkte til Herning,
med det formåI, at skrive en artikel til bladet. Han var meget over-
rasket over, åt finde et Fotomuseum i denne størrelse og kvalitet i
det "kleine Dånemark", og har afsat 10 sider til sin beskrivelse
overfor Club Daguerres medlemsskare.

AKTIVITETSPROGRAM 1986 .

L7 . MAJ TIL 1 JUNI .

NTERNATIONAL FOTOGRAFI, ARRANGERET AF SELSKABET FOR DANSK FOTOGRAFI

29 . JUNI.

5o FARVEFOTOGRAFIER AF DEN JAPANSKE FOTOGRAF SHINZO MAEDA.

NATURBILLEDER IVIED STOR ENKELTHED.ET SEVÆRDIGE BILLEDER.

3. JULI TIL 3. AUGUST.

DVALGTE BILLEDER AF FOTOGRAF WEG ANHUS.

3 1 . AUGUST. ( TXTN ENDELIGT FASTLAGT )

2L SEPTEI,IBER.

Annrs PRESSEFoTo L985 /86 .

DA}/K
FOTOMTISEL]M
FotograJi . Fototeknik . Fotohisturte . Fotogallei
ÅAent ll.Wt7.N. MødaE tul*e0 Onvinine utu{or dbningffi efte aftale

Musanmsgade 3 Herning. TeA. 07-225322
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Med venlig hilsen

PHOTOGRAFIGA
Skindergade 41 ' Tlf . 01 - 12 62 52


