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Nyt fra bestyrelsen

Ny sæson står for døren, med nye bestyrelsesmedlemmer og ny for-
mand. Hvad denne nye ledelse af DFS vi1 arbejde med skal kort be-

lyses i dette indlæ9.

Vort medlemsblad 0bjektiv skal fortsat være det samlende elIemenL,
hvormed vi kommer i kontakt med de mange medlemmer landet over og

tilmed i udlandet
Vi kan med gIæde konstatere at mange af bladets artikler bliver

bragt i l-okalblade og flere faglige fotobl-ade. Flere lokale T. V.

stationer har bragt udsendelser, hvori stof som er bearbejdet af DFSt

bringes ud til store dele af befolkningen
Alt dette er med til at bringe DFS op på et niveau, hvor vi bliver

betragtet som et seriøst foretagende, som dyrker dansk fotohistorie.
Vi vil gøte en stor irrdsats for at udvikle det allerede gode sam-

arbejde vi har med mange museer landet over. I deres arkiver og ma-

gasirrer ligger mange værdifulde og spændende sager, som venter på at
blive opdaget og udforsket og dermed styrke interessen for dansk fo-
tohistorie.

Bestyrelsen har ingen planer om en hvervekampagne for at skaffe
flere medlemmer. Vi vil derimocj opsøge personer som vi mener kan

berige DFS med ny viden, med deres medlemsskab. Mange nye medlemmer

dukker op af sig seLv fordi de på en eLler anden måde har hørt ell-er
læst om os.

Nu skal alle vorerrisenkræmmere'r ikke frygte at DFS skal udvikle
sig til en kulturel- foreningr åuktioner og loppemarkeder vil fortsat
stå højt. Et besøg på teknisk museum i Ilalmø er planlagt til efter-
året 1987.

Trykningen og sammenhæftningen af 0bjektiv er blevet forbedret og

tilmed til en Lavere pris. Dette, samt vore mange annoncører som øn-

sker at støtte vort arbejde, bevirker at vi vil prøve at udsende fi-
re numre af 0bjektiv. Det ekstra nummer vil blive et temablad som

behandler et bestemt fotohistorisk emne.

Vi har også planer om at oprette et Dansk Fotohistorisk Forlag'
som skal qenoptrykke gerrr.ij.e sager, som kan have interesse og måske

kan bringes i 1øssafg.

Den nye bestyrelse vi
uden et godt samarbejde
ke må1et.

I således styrke og udbygge DFS fremover ' men

med de mange medlemmer når vi naturligvis ik-

Niels Resdahl Jensen.
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LANDSMØDET-86
BTRTTNING.

25 medlemmer var tilmeldt årets tandsnrøde. Fra København var B

deltagere mødt op ved Valby Station hvor bussen, "0rmen den lan-
ge" smidigt og komfortabelt bragte os ti1 Jyllands hovedstad.
Præcist var vi fremme ved Håndværkerforeningens store og flotte
lokaler. Kaffe og kringle stocj parat.

Selsl"abets præsident, Andreas Trier Mørch bød a1le velkommen,
l-r voref ter et stilf ærdigL loppemarked bød adskillige gode sager:
En flot rrFangel"" stereobetragter, over 5o unike gamle postkort
med motiver fra det ældste København, adskillige smukke gamle træ-
kameraer var blandt "bordets g1ædertt omsætningen var efter si-
gende rimelig. . . . .sågar en "Bergelmar" skiftede 5'jermand.
Klokken I5:3o begyndte årets Generalforsamling.
Dagsorden tfø1 ge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Præsidenten aflægger beretning.
3. Det reviderecie regnskab forelægges,
4. Afstemning om indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse. 3 bestyrelsesmedlemmer' ønsker ikke genvalg.
6. Valg af to revisorer.
7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår UÆNDRIT kon-

tingent for den kommende sæs0n.
B. Eventuel-t,

ad. l: Jens Hammeken blev valgt til dirigent og erkl-ærede General-
forsamlingen lovligt indvarslet oq beslutningsdygtig.

ad. 2; Selskabets præsident, Andreas Trier'Mørch fortalte i korte
træk om sæsonens begivenheder og gav udtryk for at det
havde været en spændende og udbytterig sæson

1o års- jubilæet, hvor 53 medlemmer deltog var blevet en

storartet fest. fn Benefice-auktion havoe givet næsten 6.ooo
kroner i Selskabets kasse. Desuden havde to medl-emmer skæn-

ket fine klenodier til Danmarks Fotcmuseum. Gaverne blev
overrakt Museets Konsulent, Flemming Berendt.
De efterhånden faste mødearrangementer i Randbølda1, hvor
35 jyske medlemmer mødes blev fremhævet og Jan Klinksgaard
takket for' sin store indsats.
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Desværre må planerne for en rrtur'r til Køln opgives på grund
af for store omkostninger. Der abbejdes dog med en I'tur$
til Det I ekniske Museum i MaLmø. Efteråret 1985?

P ræsidenten havde rosende ord til de forskellige medlemmer,

som har arrangeret udstillinger i København og Nykøbing FaI-
SEET.

Den store indsats omkring Martinus Petersens panoramakame-

ta, som var blevet ti1 en 1j.I1e film vist i TV 2, blev rosenoe
omtalt.
Præsidenten beskrev. hvorledes 0bj ektiv skridt for skridt hav-
de udvi klet siq til et flot fotohistorisk blad for Selskabet,
især de Iavere t r y k k e o m k o s t n i n g e r blev fremhævet.
Til sidst konstaterede han. at Selskabet var i rivende udvik-
ling og næsten 2o nye medlemmer var kommet til i det forløb-
år. De mange institutioners og bibliotekers medlemskab var og-
så udtryk for den store interesse for Selskabet og dets vir-
ke.
DerFor gav han udtryk for, at netop nu var I'det rigtige tids-
punkt'' - at stå af skuden - et Selskab i rivende udvikling er
ikke det værste man kan videregive til en ny bestyrelse og

næste Præsident
Til slut takkede han cle mange gode venner og m e d i n t e r e s s e r e d e

han var kommet i forbindelse med i de forløbne 5 år.

ad. f :.,. ,NieIs Resdahl. Jensen, Selskabets kasserer aflagde beretning
om det reviderede regnskab - punkt for punkt.
Regnskabet blev godkendt.

ad. 4:''Ingen indkomne skriftlige forsiag.

medlemmer af bestyrelsen ønskede at trække sig tilbage:
Andreas Trier Mørch , Erik Sundahl, Steen S. NieIsen.
Er j.k Sundahl var ikke tilstede på grund af sygdom i familien.
Den siddende bestyrelse havde foreslået 3 nye medlemmer:

0le Knudsen. Roskilde.
Hol ger Duseberg. København.
Kurt Petersen. København.
Da ingen andre kandidater var opstillet, blev de 3 nye besty-
relsesmedlemmer enstemmigt vedtaget valgt.
Bestyrelsen konstituerer sig ved I b e s t y r e 1s e s m ø d e .
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ad 6'0" z revisorer blev genvalgt.

ad "U*ndret kontingent blev vedtaget.

ad a.
LN

til
del jyske medlemmer foresiog at den planlagte ekskursion
Malmø blev arrangeret en 1ørdag.

Dansk Fofiohisffiisk Selskab
Regnskab for pertoden I/5 1985-rl/t 1986,

llaJ 1985
Junl
J uI1
ÅuEust
S ep t eBber
0kt ob er
NoveEber
Lrec emb er
Januar 1986
tr'ebruar
Marts

Gt.
Ny

Indtægternes fordellng:
Kont lntent er
SaIær ved auktloner
l'(ent or
Annoncer 10bJektl.v
Løssålg af ObJektlv

. Udglfternes fordellng:
Porto
Tryknlng af ObJektlv
Te Ie fonannonce.Ielefon og andre udg.tll f.B.
Gaver t1f foredragsholdere
Diverse., Julemøde nm.
LokBlefeJe I øbrohus€t
Jubllæuns fe st
!estyrelses6øder lncl.. re J seudg.
Club Daguerre

Indtægt
t28L,-
2775,_
2148,-
155o, -
8l)?, 5o
814?, oo
892',_
5286,-
1629,85
15o '-2175,_

456o4,15
kassebeh. 26o2,o)

Udslft
422 ,4o't56 

'-lI5I,o5
lSoo ,5 5
I8o5 ,45
8442 ,2o

114?1 , -., 1517,80
L1g5,go
77',_

4195,95

1to7),40

t5\71.-
48206,4o 48205,4o

28114,5o
L o88?, -

179,85
57 oo ,-
121 ,-

456o4.15

5714,2o'.
r47 46 ,75 '

42o r-
5444,-

4o6,15
gt1 ,7 0
8oo, -

I85 5,8o
114o,25
t8r,95

1)o11 .4o'

Kass€beholdnLnt pr,7L/ 1

Dankbog
Glro
Kontant

1985

1542,91
L1485.22
2144.85

I5T?'-

",*KlWkffi
Den nye bestyrelse I

Generalforsamlingen
de afgående bestyre
indsats. J bestvrel

slut,tede med

lsesmedlenrmer,
sesmøde den I2

overrækkelse af
som en symbolsk

. maj 1985.

en t'flaskef' ti1
TAK for deres

Bestvrelsen konstituerede siq som følqer:

Formand: Niels Resdahl iensen.
RedakLøt: Flemming Berendt. Ka

Bestvrelsesmedlemmer: 0le Knud

Næstf ormand: 0

sserer: lirrlger
Een. Kurt Peter

1e Schelde.
Duseberg"
sen. Jan Klinksgaard
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Tak til Andreasl

Selskabets Præsident i over
5 år, Arrdreas Trier Mørch får
overrakt en flaske med TAK
for sin indsats.

Herefter var middagen serveret i et stort og flot 1oka1e, bordet
var smukt opdækket. med bl-omsLer. God mad og hyqgesnak fik hurtigt
et par timer ti1 at forsvinde.
Klokkerr 2ozoo begyndte den stclre auktion. Næsten 8o numre var op-
førL på arrktionslisten til tider qik det lidl trægt, men stemnin-
gen indfandt siE hurtiqt og omsæLningen rundede de B.ooo kroner
omkring midnat ebbede det ud og trætte gik vi til ro.

5øndag den 2o. apriJ-.
Det "kulturelle" indslag begyndte sØndag formiddag kiokken 923o.

Dorthe og Poul Pederserr , havde indbudt til "åbent hus" i deres me-

get smukke og velindrettede l-rjem atelier, kunstucjstillingr arkiv,
mØrkekammer rTl"m. beliggende på en sti1le villavej i Arhus centrum.
Den halve snes medlernmer, som havde taget imod denne indbydelse
fik en virkelig opleve.l-se.
tt hus fyldt fra kæ1der ti1 kvist mecj billeder fra næsten alle pe-

rjccier' af den fotografiske billed-epoke.
Poul Pedersen fortalte med fagmandens store viden om de forskellige
billedteknikker og vi blev præsenteret for utallige eksempJ-er.

Mange kencjte fotografers billeder blev beunciret, beskuet og nydt
i hver detalje.
Heldigvis bl-ev dagen afbrudt af et veldækket frokostbord iblandet
en masse billedsnak.
Næsten 6 timer' "forgreb" vi os på husets interessante klenodier.
Da vi forlod stedet klokken 15:30var vi ikke alene mætte, men beriget
for mange måneder fremover,
TAK til Dorthe og Poul, hvis liv er opfyldt af en fæ11cs jnteresse'

som de ufortøvet vill-e dele med os andre for en dag.
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f'ortegnelse over de

ved auktionen

Sel skab

af medlemmerne udbudte fotografika

lørdag. den 19. april 1986,

Dansk F-otohistorisk
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h{øderefe rat

Februar mødet:

Godt 2o medlemmer havde trodset den bidende kulde og mødte op for
at høre hvordan vi bedst opbevarer vore film og billeder.
Mogens Koch og Jesper Johnsen, fortalte pædagogisk og præcist om

hvad der nedbryder de foLografiske ntaterial-er. Der blev vist ek-

sempler på restafaureringen a f polar forskeren Knud Rasmussen r op-

tagelser fra Thule ekspeditionen. En opgave, som må siges at være

blevet 1øst på eksemplarisk måde.

Aftenen udviklede sig t.i1 en frugtbar diskussion, som mange tilsy-
neladende havde g1æde af .

En tak til de to herrer for at de ville ofre en aften af deres fri-
Lid ti1 at beriqe os andre.

Marts mødet:
Darrmarks Tekniske lvluseums direktør, Jens Breinegård måtte desværre
i sidsle øjebJ.ik mefde afbud på grund af et vigtigt økonomimøde i
i amtet.
På denne måde måtte aftenens ancien foredragsholder Niels Resdahl
Jensen udfylde en sLørre deL af mødeaftenen. Det skulle hurtigt vi-
se sig at præsentationen af lvlartinus Petersens panoramakamera, be-
skreve t i si ds te nummer af 0bjektiv - var b åde instruktiv og for-
nøje1ig.
Niels Resdahl fortalte om hvorledes han ha vde renoveret, afprøvet
og samlet apparatet. på for at gøre det f u n k t i o n s d u e 1.i q t .

Spørgsnrå1ene var mange, men Niels Resdahl var mancjen med de rigti-
ge svar,
Flemming Berendt fortalt.e i spredte træk om de mange års arbejde med

at spore ting og sager omkring Martinus Petersen. Ikke minds t den

indsats som er gj ort fra Museumsleder Egon Larsens side på Egnsmu-

seet i Hadsund.
På dette tidspunkt var panoramakanrera nr. 2 fra 1928 allerede f un-
det og stod i Niels Resdahls kælder i Hel I erup - det var svært at
holde tæt om dette, men vi var enige omr at 2 danske fotohistoriske
klenodier på een gang, var for meget.
Sidste de1 af aftenen var hyggesnak,
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.MØDERÆKKEN.
TORSDAG DTN 18. STPTEMBER:

Det f ørst.e møde i anden halvdel af vor møde-sæson er delt op i tre
dele:
I. Medlemmer viser deres nyerhvervede klenodier frem - f orhåbenttig
er meget nyt-gammelt kommet for dagens 1ys.
2. Ke11 Christensen, 51age1se, vil vise sit håndbyggede 18x24 cm ttæ
kamera frem og fortæl le om dets tilblivelse.
l. Kurt Petersen, vil fremvise en spændende gammel fi1m.

LOPPEMARKED DEN 27 SEPTEMBER
SÆLGERE MØDER 0P KL0KKEN 14:oo. GRATIS B0RDPLADS.

PRÆCIS KLOKKTN I4z3o ABNTS DØREN TIL SLARAFFENLAND FORENIN-

GEN F RALÆGGER SIG ITHVIRT ANSVAR. GOD FORNØJEL5E OG VELKOMMEN !

KLOKKEN ]7:oo PAKKTS DER SAMMIN VED FÆLLES HJÆLP!

ALT FORIGAR I TYEDBORGERHUSET. ANHUSGADE 1oJ. KØBENHAVN Ø

TORSDAG DEN ?3. OKTOBER IN UGI SENERE END SÆDVANLIG:

0le Knudsen, Roskilde, der har samlet fotogra fica i 9 år, vil f yide
sin bil med TTISENKRAMTT - til g1æde for den store beundrende skare.
Hpr har a l l o rlo rrni l fi nnrorlorr marlo nn

Niels Resdah l Jensen og Flemming Berendt har i sommer besøgt det f o-
tografiske museum i Bi6vres udenfor Paris. Niels har hj embragt en se-
rie dias-billeder derfra som vil blive f rernvist. 01e Knudsen har li-
ncledcs nnnlc få hillcder Fra et hcsan nfl Deutsches museum i Mijnclren-
DET BLIVER DEN HTL ] STORE ISENKRAMAFTEN! I I I

T0RSDAG DtN 2o NOViFIBTR:

fndnu en g.ang har VIGG0 RIVAD sagt
hans legendariske "fotohistoriskerl
rier -'diås-bi11eder og fornøjeligt

"hobby" meget nær.

TORSDAG DIN 11. DECIMBER:

ore AUKTI0N vi1
mærkning af

blive serveret

ja til at konrme og fortæ1l,e ;cm

periode en blarrdirrg af histo-
samvær, med een person cjer ,står

forhåbentlig fylde lokaleL til
a1t trisenkramfr.

alt sker i festlig julestemning.

JULEMØDET. Arets st
bristepqnktet. HUSK

JULTBAG og GLØG vil
rc) nIX.-\'l() Jt

. 23 10.20 ll ' ll l2
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DAGEI.{ FØROOO
FOTOI-I I STCR I SKI I"1i LIPÆLT .

Mnnne .nØgefulde breve kom til Illehanrrners værksted i Istedqacle,'.".,)J""|-

et Iød således: "Herr. Professor tllehammer. Linclholm. Dannrark.
De behøver ikke at være bange for at falde ned for de komnrer a1-
drig opII". Brevet var afsendt fra Engl_and.
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Det første fotografi optaget af ukendt amaLør den ll.
19o6 dagen før den officielle der blev overværet af
Det Kg1. Danske Aeronautiske Selskab.
Jacob Christ ian Illehammer ( 187 I-1946) hævede sig fra
motodreven Adropl-an II/2 fod var nok Li1 berØmmel-sen

september
medlemmer af

jorden med et
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Et kamera kom hiem....
Flemmirrq Berendt.

Som aftalt med de implicerede parter skuIIe afslutningen på lvlar-

tinus Petersens panoramakameras Iange rejse være, at det blev præsen-

teret på Hadsund Egnsmuseum rr R o s e n d a 1s g å r d e n " - torsdag den 27 matts,
såIedes at det kunne fremvises for publikum i påskedagene.

Museets daglige 1eder, E gon Larsen havde indkaldt pressen og klok-
ken l4: oo var næsten 5o mennesker samlet for at beundre det hj em-

vendte kamera.
Dagen før kom Pet.er Haagen, Stationsleder på Alborg T.V. ned til
Hadsund for at fave en liIle appetitvækker omkring kameraet oq her

skulLe undertegnede fortælle lidt om det.s historie.
Publikum og pressen stiLlede mange gode spørgsmå1 under den veltil-
rettelagte reception. Det viser si9 ofte r at være meget nyttigl 

'
idet nye spor let dukker op - dette var også tilfældet denne gang -
således at evenlyret om Martinus Petersens kan fortsætte en tid e nd-

nu.

Martinus Petersens fantas{iske Enestående kamera
panoramakamera fundet, , ! hjem til Hadsund

Fem års detektivarbejde har givet bonus:

Hadsunci Folkeblad Randers Dagblad

Museumsl-eder Egon Larsen og
4æffiW

fotohistorikeren F

Berendt med det enestående
get afttKul-Peterrtr o9 som
museet i Hadsund.

panoramakamera der
blev præsenteret på

Foto: Marianne

lemming
er byq-
egns-

Andersen
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Et nyt dukker op..o.
forl- r;æt te I:;e ,

l-lvcrledes panoramakamera nr.
s1øret som endnu et apparat fra
en tilfældighed og dog:

2 fra 1928 blev lokaliseret og af-
Martinus Petersens l'rånd, skete ved

Det viste sig endnu engang, at irrteresse og kombirrat,ionsevne
er et par af de nøgleord, der får tingene til at falde på p1ads.
Niels Resdahl Jensen, l-ravde for adskillige år siden haft kameraet
i hånden. Anledningen var, at han skulle foretage en mindre repa-
ration af det mekaniske. Kameraet blev gjort funktionsdygtigt og

blev sat på plads i Svend Nielsens udstillingslokale på Frederiks-
berg 411e.

Her stod det tørt og godt, indtil den dag hvor Niels Resdahl har
fået det først fundne apparat skilt fra hinanden. Nu genkendte han

de forskellige lighedspunkter hængsler, skruer, beslag opbygning
af motor o.s.v..

Telefontrådene gIødeCe r og i iøbet af få dage er panoramakameraet
bragt fra Frederiksberg Alle til Niels Resdahls kælder i Hellerup.
En yderligere undersøgelse her bekræftede til fulde hans formod-
ning.

Danmarks Fot.omuseum var interesseret og kameraet kom på museum.

Det er menirrgen at Martinus Petersens panoramakamera anno I928
skal indgå i en større parrnanent panorama-udstil1ing, som er under
opbygning på l-. sal i Pluseumsgade i. Hern ing.

Det er planen, at vise denne meget spænd.ende de1 af fotograf,iens
historie dels som en apparatudstilling, dels gennem samt.idige
billeder og panoramaer fra forskellige tidsperioder.

En del af Niels Resdahls enestående pa,noramabillecjer vil blive
ophængt her b1. a. f or at bevise, at denne ældgamle f otograf eri,ngs-
teknik ikke helt er gået af mode. :

Forhåbentliq vi1 denne udst.illing stå f.ærdig i 1987'.

Den tekniske beskrivelse af apparatet vil jeg overlade ti1 Niels
Rssdahl Jensen.
Forsidebillecjet viser Martinus Petersens panoramakamera med påmon-
teret motor. Kameraet er døbt M.P. I928.
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M.P Panoramakamera
Niels Resdahl Jensen

Martinus Petersens panoramakamera er tf ø1ge oplysninger fra
Hadsund Egnsmuseum sandsyrrLigvis bygget i lgz}.
Det er således af ældre dato end det som er beskrevet i sidste
nummer af 0bjektiv. Til trods for dette er det af en mere moderne
type ' - det benytter rull,ef ilm i f ormatet 11x85 em. Konstruktionen
er i stil med de kendte Kodak Cirkut panoramakameraer.

Kameraet er forsynet med en 24 cm optik som giver
billedvinkel.. Dette er veLegnet til gruppefoto hvor
personer er opstillet i en halvcirkel med kameraet
cent r um .

På det store negativ, som benyttes til kontaktkopiering, ser det
ud som om personerne er opstillet på lige l_inie.
Det store format muliggør en frernragende gengivelse a1' hver eneste
person. Skole- og soldatergtuppe-fotografering har været hovedan-
vendelsen for denne type kamera.

godt I Boo

f.eks. 5oo

nøjagtigt i

sk:Je [<t"f \

k^*^ er-qets o na J re]r'', I rr qr pur,Lf

-- 

*J I

', op.r/ ni n q" 6 y ( ; n J...
# r,85/"; obiek*;v

Panoramakameraet i snittegning set ovenfra
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Udtræksbæ1gen ses
kameraet.

i to positioner Motoren påmonteret

Kameraets bagvæg i åben sti11ing.

Kameraet er stort og tungt, bygget i mahogni og drejes rundt af
en fjedermotor. Fortil er det som et klapkamera hvor linsen træk-
kes ud sammen med bæ1gen. Kameraets bagvæg er to store døre.
Når ciisse åbnes, er der let adgang ti1 filmilægning, Filmen er på

en almindeiiq træspole meci dækpapir, den må1er Ø 32xl85 mm.

I 1ægning foregår som i et, almindeligt rullefilmskamera. Filmstart
kan ses gennem en tød rude i derr ene dør.
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Kameraet drives af en selvbygget fjedermotor der reguleres med
en justerbar centrifugaLregulator.

Inden kameraet lades med film, skal det først bringes i f'okus.
Det sker ved at 1ægge en Løs matskive over eksponeringsslidsen
og iustere på objektivafstanden. fksponeringstiden indstilles ved
hjæ1p af b1ænden, slidsens bredde samt den hastighed hvormed fil-
men trækkes forbi slidsen.
Der er ingen instiltinsskalaer, så det har været en erfaringssag.

Kameraet, som anbringes på et solidt stativ, drejes så det peger
lidt uden for den yderste person på venstre f1øj, fjedermotoren
spændes, alt kontroleres en sidste gang, det store smil kaldes
frem, der trykkes på udløseren.

Det store kamera drejer nu i 1øbet af lo-15 sek. en halv omdrej-
ning og foreviger de mange måbende og smilende ansigter.
Eft er eksponeringen drej es filmerr tilbage på træspolen. Kameraet
er fremstillet til to brændvidder på 24 og 36 cm, Til hver af disse
findes der en cylinder, som har en bestemt diameter, som bevirker
at filmen trækkes frem med den rigtige hastighed i forhold til ka-
meraets rotation.

Martinus Petersens panoramakamera er' ikke blot stort, tungt
og klodset det har også væreL besvær1igt at fotografere med, men

det har uden tvivl frembragt, mange prægtige panoramagruppefotogra-
fier til stor glæde for mange mennesker. Foto: N. R. J.
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Boganmeldelse: F. B.

Bjprn Ochsner

FOTOGRAFER I OG FRA
DANMARK
TIL OG ME,D ÅN l]J/zO

PHOTOGRAPHERS IN AND FROM
DENMARK UP TO AND INCLUDING 1920

FOTOGRAFEN IN UND AUS DÅNE,MARK
BIS EINSCHLIESSLICH 1920

LES PHOTOGRAPHES AU ET DU
DANEMARK JUSQU'EN 1920 INCLUS

Villrelrn Tillge'
st. Kjobrnagr:rgade 38, 2den Sal,

ligefor Postgaarden.

Bjørn 0chsner:
Fotografier i og fra Danmark Lil og med år I
Bibliotekscentralens forlag. Udgivet af Land
ling og bevaring af fotografier og dokumenta
924 sider. Kr. 947 .3o 1985.

Bogen er en opføIgning af Danske fotografier
udkom i 2 bind 1959. Den nye udgave bringer
a' jour.
Antallet af fotografer er steget fra ca. 27o

let af lokaliteter fra 312 til 598 og oplysn
f ot.ograf er er stærkt f orøget. Desuden indled
over fotografiens første år i Danmark. Indle
på engelsk, tysk og fransk. Det. sanlme gæ1der

samt listen over de forkortelser og hyppigt
kommer i kronologisk orden, værket er forsyn
stre, b1.a. stedregister. 0chsners registrarrt
omfatter 4ooo fotografer fra IB4o til 192o.

Dansk fotohistorisk Selskabs medlemmer Iøfte
spekt, for den nu snart 7B- årige Bjørn 0chsn

Vi har ladet en flittig bruger af dette væ

Poul- Pedersen, Arhus bringe sin kommentar ti

ffiortrniter rrfl $orn
fotograferes

sitblihhtlig.
Af det urollgste Barn grranteres Billede.

92o. Bind I-2.
sudvalget for indsam-
rfilm.

indtil år lgoo der
stoffet fra 1959-udgave

o tit ca. ltooo, antal-
ingerne om de enkelte
es der med en oversigt
dningen brirrges desuden

indholdsfortegne1sen
anvendte ord, som fore-
et med omfattencie regi-
der spænder over Bo år

r på hatten i stor re-
ers livsværk.
rk, nemlig fotograf
I værket.

VILHETM TILLGE.
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Ochsners livsværk....
POUL PEDIRSEN. ARHUS.

Bogen er en stærkt udvidet og forøget ud ga ve af 0chsners tidLi_
gere dobbeltbind, der i sin tid qik til å r h u n d r e d s k i f t e t .

Foruden en meget omhygqelig oversigt over samtlige erhvervsf oto-
grafer, flastboende e1ler omrejsende, danske eLfer udenlandske,
der har arbej det her i landet, så indeholder bind I Bo helsider
med gengivelse af fotografier indt j.l 192o,
Formålet med dette digre og grundige værk- som er resultaLet af et
Iivslangt arbej de med emnet- er flørst og fremmest. at være et værk-
tøj t.il bestemmefse af gamle fot.ografier, og der er hovedsageligt
tænkt på museer, ark.iver og biblioteker.
5ådanne samlinger er fortrinsvis ordnet p e r s o n a.l" h i s t o r i s k - e fter
den port ræt te redes navn- effer topografisk- og her e fter lokalite-
ten. Det viL såfedes ofte være vanskelj.gt at opsøge een bestemt
fotogra fs arbej de, uden at man kender emnet for fotografiet.

Ved s1ægtsforskning kan bogen have stor værdi , idet den ofte kan
medvirke til en ret sikker datering af de enkefte fotografier.
Denne dalering kan f. eks. ske ved adresseændr inger på de karroner,
hvorpå fotografierne er monterede, men også ved granskning af års-
tal for erhvervede medaljer, ofte gengivet j. guldpræg. Selvom man
pyntede sig med en sådan udmærkelse længe, så er billedet næppe
taget f ør.

Vi har ha ft udbytte af de tidligere b ind ved opbygning af en sam-
ling æ1dre fotografier, hovedsageligt portrætter i visit og kabinets-
format, og a lene ordnet efter fotoqrafernes navne, og vi glæder os
nu tiI at kunne lade sam.Leområdet gå 2o år 1ængere frem.
Desuden har vi. kunnet få L j.dt styr på vore.ældre og mere private
f a m i 1 i e p o r t r æ t t e r , hvor det ofte kan være svært at aLdersbescemme
personerne. 0g så har vi haft fornøjelse af et 47 sider langt steds-
register sidsL i bogen, h vor der er en oversigt over, hvor de f or-
skelJ.ige fot.ografer har boet eller virkec.

For Århus vedkommende har vi. stillet fot ogra ferne op i kronologisk
orden, og markeret. hvor længe de har været aktive. Desuden har vr
lavet en oversigt over de forskeltige atelier i Arhus nred angivelse
af hvilken f otograf , der har boet her r og på hvilket tidspunkt, og
I mange ti 1fæ1de har vi opsøgt adressen, oq set om husene stadig bæ-

rer præg af ateliet.
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Vi kan opfordre fotohistorisk interesserede i andre byer til at

foretage en tilsvarende registrering, det kan endnu nås, og man kan

j o altid senere overl-ade mater ialet til enten Danmarks Fotomuseum

eller den lokalhistoriske samiing i hJembyen.

Undervejs kunne det. jo c,gså være at man kunne komme med tilføje1--
ser til 0chners næste bog. I forordets slutning skriver 0chsner, at
han vil være taknemnrelig for sådanne tilføjelser og rettelser.

*

På et antikt marked fandt jeq disse to velbevarede gamle visltbil-
leder. De var i P r æ s t e g å r d s r a m nt e r og kostede loo kr. stykket. Det
var lidt mere end vi plejer at give for gamle visitkort ' og rammer
er vi ikke særligt interesserede i. Jeg vendte tilbage til dem og
fik dem i hånden, og b lev noget forbavset over, at de var lette.
De viste sig at være Lavet af papmache- med ophængsøskner lavet af
sort kinersertråd. Nu om dage kan man i ethvert supermarked købe
rrgamlerr p r æ s t e g å r d s r a m m e r i plastic, men jeg har aldrig før set tid-
1i ge kopier af disse populære p r æ s t e g å r d s r a nr m e r r så jeg købte dem
a11igeve1.
Da je9 havde betaLt dem fik jeg at vide, at de stammede fra ma.leren
Anna Klindt Sørensens dødsbo. Vi har kendt Anna K I indt Sørensen me-
get godt, og flere gange besøq L hende, så deL gav jo billederne en
ekstra værdi. Bagsiderne af ramnrerne var gentagne qange klistret
tiI med gummierede s y 1t e - e t i k e t t e r , men vi fik da lirket billederne
ud af rammerne. Billedet til venstre er udført af F.W. Schmidt Kat-
tesundsgade 4o2, Horsens og biltedet Lil høj re af I.L. Hvilsted 

'Smedegade 37o, Horsens.
0pslag i 0chners bog gav straks den oplysning, at billedet måtte væ-
re taget efter at Schmidt i apr il 1868 flyttede tiL KaLtesundsgade
4o2, oq føt I878, da gaden skiftede navn ti.l Kattesund. 0m Hvilsted
oplyser 0chsnef kun , at HvilsLed etabLerede sig i Smedegade 37o i
1862.
Billederne er nogenlunde 1i ge gam1e, og det må være Anrra Klindt Sø-
rensens to hold bedsteforæIdre. Hun var sef v født i 1899.
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Sanrlirrg:
0s1o.

Truels Teigen

JUNCKER-JENSEN, SOPHUS PETER FREDERIK
(16,2. r859 - ls. r0.1940)
Vejle
Spn af J.J. Jensen, Vejle; broder til H.P.
Jensen, Vejle, Skrev sig fra ca. I89l med
bindestreg.
Lærte hos J. E. Bggh i Aarhus
Etabl. 18.5.1888 på udst. i Kpbenhavn,
hvor han havde forpagtet retten til at foto-
grafere på udst. og selv havde ladet byggu
et atelier.
Talrige fotos fra udst. i Kpbenhavn 1888.

Hans atelier på udst. i 1888 er omtalt og
gengivet i trHaandbog under Den nordiske
Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i
Kjdbenhavn 1888'', s. Il3. (Uat. Srnåtryk
3.irv , -255 80).
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Boganmel-delse: F"B.

Billed er tra det gamle
KASTRTJP

fott;srafcret af Carl Flensburs
rrrt:d irrr-lleclning og [rillrdtekstrr

vc.l Gt'rlr:lrd'Iitarnhrv

Tarnl:)' l,rlkaltrisrr:r'iske Sanr li nii

Crvilingeni-ør
.:,

Øver sig i at fotografere.

Billedernes fortættede atmosfære og den samtidsskildrende natur
gøt dem meget, værdifulde som kulturhistorisk dokumentationsmate-
rial-e. 0plevelsen, at se disse billeder rækker langt ud over det
lokalhistoriske.
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Fabr-ika
1BB1 det
væveri. H

Kastrup S

til en ho

helt bill
Carl F1

ve glaspl
fotografi
indtil de

i 1983 .

Carl Flen
det han s

se. Mange

1e Kastru

'rBilled
tet af de

taljer ka

Red: Gerh
Udgivet a

kommunebi

nt Carl Flensburg erhvervede sammen med en kompagnon i
nedlagte Kastrup Salt,værk. Bygningen blev ombygget til et
ans økonomiske sans og initiativ, (b1.a. grundlagde han

pareforening, der senere blev til Anragerbanken,)gjorde ham

lden mand. Herved blev han i stand til at dyrke en ikke
ig hobby at fotograferer.
ensburg indfangede sine motiver på sort hvide diapositi-
ader, disse har fotograf Dich Jansen reproduceret til
er. Denne enestående billedsamling har været i fanrilieeje,
t lykkedes Tårnby Lokalhistoriske Samling, at erhverve den

sburg var i besiddelse af et medfødL talent for at skildre
å, og på sådan en måde at andre kunne dele hans opleveL-
fine billeder viser et bredt mØnster af livet i det gam-

p i sLutningen af forrige århuncjrede..
er f ra det gamle Kastrup'r er en stor og f lot bog. Forma-

enkelte billeder er på et niveau så se-1v de mindst.e de-

n nydes. En oplagt JULEGAVE.

ard Taarnby. 1"58 sider. Indbundet. Kr. 95.oo-
f Tårnby Lokalhistoriske Samling, Forhandles af Tårnby
blioteker, hvorfra den kan rekvireres. ol- 5o o9 76.
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Boganmeldelse: F.B.

TASTNGE MUSEUMSLAUG
v.Erner om vor økultur

5øren Lolk (fgZ6-1973) var en personlighed af et sjældent
format. Ved hjæ1p af Søren Lolks egne bøger og breve, samt ca.
L.7oo glasnegativer, mange fotograferet af hanr selv har rnan
skabt en skildring af det gamle Ø-samfund hvor den velståen-
de bonde Søren Lolk var en hovedperson i en menneskealder.

I9o3 ernigrerer Søren Lolk til Amerika som så mange arrdre
danskere f or at prøve lykken. Fra Amerika sencjer han breve h j em
indeholdende skildringer af sjælden styrke og nralerisk beskri-
veLse om de barske f orhold i det nye lanci .

Hiemvendt fra det fremnrede begyncier han at opbygge en livs-
form for sig selv og sine nærmeste der bedst kan beskrives
veci at gengive lidt af forordet skrevet af Valdemar Jensen:

"Tiden var omkring I9I4, stedet var Vejleqården på det. vest-
lige Tåsinge og personerne var den særprægede boncie, folke-
mindesamler, kulturforkæmper og idealist 5øren Lolk samt to
af hans unge karle, der senere fortalte om hændelsen.
Det de tre talte om under arbejdet var ikke ligegyldiq lancjs
bysladder eller almirrdelig karlekammersnak, men kunne rneget
vel have været tolkning af folkeeventyr eller samtaler om
andre emner incjenfor litteratur og religion.
At dyrke nØgenkultur, k1æde sig særpræget og bære langt hår
og skæg er dagligdag i vor t.id, hvor der nærmest er gået mo-
de i at være afvigende fra sædvanen, men i begyndelsen af
dette århundrede krævede en sådan adfærd både personligt
mod og overlegen viljestyrke ti1 at kæmpe for de idealer der
1å bag. Søren Lolk havde begge del-e. Hans liv og virke, der
satte dybe spor på Tåsinge og gjorde denne mærkelige og sær-
prægede bonde til vor tids mest omtalte tøsing, fortjener
afgjort at bl-ive husket af e{'tertident'.

Bogen er et sandt orgie af folkelige skildringerr ffiånge af mun-
ter og dog alvorlig karakter, som her hvor 5øren Lolk ville
prØve om et menneske kunne flyve når det blev udstyret som en
fug1. Han fik et par gåsevinger bundet på armene og besteg så
et kornlæs, hvorfra han frygtløs og elegant kastede sig ud i
luften. Han nåede dog ikke at rokke ved fuglenes privilegium,
men havnede knap så elegant i møddingenl
Her skal ingen bilLeder gengives, de er alle af ypperste karat

pris der kun er det halve af hvad den har kostet at frernstille.
Længe leve banker og kreditforeningerl
Denne bog er nok værd at have som balast mocJ sommerens T. V. f ra
Valdemar Slot.

Valdemar Jensen: Søren Lolk den mærkelige tåsingebonde, I9Zsider. Format 2Lx2o cm. I42 billeder, god kvalitel . Zco glas-
negativer af S.L. Udvalgt af trik Hansen og restaureret i lgBoaf Jesper Johnsen tillige 72 stk. udvalgt af Albert L.o1k og ko-pieret j- 1964 af Britt og Knud Jacobsen. Tåsinge museumslaugs
forlag 1986. Kr. r4B.oo. Kan bestilles på a9 54 lo rg.

EN TASINGEBONDEO
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JAPANSK
FOTOHISTORIE
En anmeldelse af
The Collector's Guide to
Japanese Cameras 1845-1984.
ved Per Ask Nielsen.

ASANUMA TRADING - 1871.
Japans første fotografiske handelshus
etableret i Nihonbashi. TOKYO.

Fotografiens historie i Japan er anderledes, spændende anderledes vil jeg betegne den
efter de første 25 timer med dette gigant-katalog over den japanske produktion af
kameraer gennem 139 år. Når den er anderledes skyldes det selvfølgelig den store
kulturforskel, og når den er virkelig spændende, er det fordi den er krydret med en
masse mystik omkring bl.a. modeller, som er forsvundne, og som kun eksisterer som
fotografier eller tegninger.
Bogen er på godt tre hundrede A-4 sider med over to tusinde illustrationer trykt i
Japan som en japansk/amerikansk co-produktion (to sprog). Tre japanske samlere af
klassiske kameraer har stået for det redaktionelle. Det drejer sig om den kendte
komponist Koichi Sugiyama (speciale; Miniaturekameraer), den forhenværende post-
mesrer Hiroaki Naoi (ekspert i restaureringer), samt fotografen John R" Bullock med
specialet; kameraer til andre formåI. Til det kunstneriske, Lay-out m.v. har de haft
proffessionel hjælp af Toyohiko Yano og Tadaharu Amatsu. Dette team har udført et
enormt arbejde, der allerede efter kort tids studium indgyder den største respekt og
beundring. De særdeles omfattende informationer, også i detailler, synes vældig præ-
cise, ihvertfald udfra de sammenligningsmuligheder man har som ikke-japansksproget.
Selve katalogets mange data er for hvert enkelt nummer suppleret med to klassifi-
ceringssystemer med henholdsvis eet til fem sorte eller hvide stjerner. Ved hjælp af
disse er brugeren i stand til at vurdere tingenes værdi i yen (= i kroner f ra under 500 ,

500-2000,2000-5000,5000-12.500, og over 12.500). De sorte stjerner indikerer tingenes
sjældenhedsgrad, og er nødvendige, da værdi og sjældenhed ikke altid er identiske.
De relativt ensformige katalogsider brydes med behagelige mellemrum af små short-
stories tres ialt med historiske kendsgerninger om japanske fabriker og handels-
selskaber, men hvor hovedvægten dog er lagt på mystik og kuriositeter. Som emner
kan nævnesl trDe første kameraerrt, trDet største kameratt,ttBedre aldrig end sentltr,
rrAuto-Monkeyfr, ttDen violette pengesluger?tr, rrDen russiske forbindelsett og mange
flere. Mange af historierne er oprunden af den store geografiske afstand til vesten,
og den deraf følgende sprogforbistring. Et afsnit med overskriftenlr'OOPs!" omhandler
hvordan man kom for skade at indgravere en optik til kameraet "BABY CHROMET' med
f5O METER ROYAL SOFT FOCUS LENS? t et andet afsnit kan man læse om den
effekt, der fulgte af alliancen med Tyskland i anden verdenskrig, hvor pludselig alle
engelsk klingende navne skulle fortyskes - f.eks. var navnet Adolf Hitler direkte in-
spiration til objektiver med navnene "ADLER" og I'HITNERT', hvorpå man så kunne
bruge 'rHlM MEL''-f ilt re. K rydsninger oplevede man med f .eks. "BABY GERMA TT ?.
Iøvrigt er anden verdenskrig på flere måder skelsættende i japansk fotohistorie. De
kollosale ødelæggelser på hjemmefronter, ildstormene i de store byer, bevirkede på
kort tid, at old-timer-kameraer blev uhyre sjældne. I forvejen vat førkrigsproduktionen,
ihvertfald set med nutidens øjne, ret beskeden. Og man kan rolig sige at krigen med
efterfølgende US-hjælp blev det store vendepunkt, hvor Japan med eksplosionsagtig
hastighed blev verdens-akcepteret og derefter dominerende. I halvfjerserne blev det
at samle kameraer populært hos de velhavende japanere, og gamle oversøiske kameraer
blev importeret i hundredtusindevis, specielt tyske præcisionskameraer var i høj kurs,
hvorfor priserne blev presset op på de forskellige auktioner. I 1981-82 vendte billedet
og det blev IN at samle japansk, og denne kendsgerning er basis for denne bogs
sukces 3 oplag på det første år. Bogens pris vil nok sætte en grænse for dens ud-
bredelse.
Men selv om de første efterkrigsmodeller. på grund af manglende kvalitet, blev
skrottet i titusindevis, vil bogen nok være medvirkende til at fremme interessen
for at samle japansk - vor næste generation vil næppe mangle "rå-varer'r!
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OLLICIE MØLLE 1870 0

L.UCIE MØLLI er her foreviqet af en ul<endt fotograf på en Co]lodium-
plade.
tt ægte reportagefoLo optaget i lB7o, nrange år før Holger Danrgaard
begynder sin pressefotoqrafiske virksomhrecj ved Politikenl
De flot, lidt uskarpe drejende virrger bevæger siq præcis der hvor
borgerrepræsentationens Iokaler er beliggencie i fiådhusets niellem-
bygnirrg, ud mod statLren af H.C. Andersen.
Foto efter en albuminkopi med målene 2oxl5,5 crr .

Tilhørende Dansk Museunrst.jeneste.

DANSK IUTJSEUMSTJENESTE
Istlnclsættclsc ()lI Fotogrefisk Prlrc'isit>nsgcn!aivclsc

ef Ancicrrt Fotogrlfi ()g Grafik
l)Ntl' l-rtl'rorrttorickcrni ryffi t)NIl' ()plosnirrgstrrr lcr

ryffi Arkitcktur t\ l'ckrtisk l'-otografcrirrg ,$ffi

RØDKÆLKEVE-J n8, DK 2(,00. 1'lf. 02.15(r5tt5

J'oldnr. ts ts oz -.1 Giro nr. 9 34 47 72. Bank: AL GlostruP Afd.
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Typer fra Londons Gader.

Y. Fotografiske Etablissementer i Bstenden af Lontlon.

At fotografiske portraiter ere faldne betydeligt i prisen
siden denne korrsts opkomst, er bekjendt nok: men det er kommet

til den yderlighed, åt man l-everer et portrait inCfattet i for-
qyldt ramme for 6 pence (Zt skilling ) , er maaskee mindre bekj en b.

Det er imidlertid dog tilfældet . En mængde mennesker fortj ene i
London deres brød ved denne industrir og det især i østenden og

"på den anden side af vandet", at disse ateliers florerer.
Product.et svarer aldeles t il prisen, og det. er i sandhed utroligt
hvad der kan bydes den klasse af folk, der benytte disse ateliers.

En udraaber staar udenfor paa fortoget og anbefaler gnhver,

f orbigaaende, idet han viser en ramme med prØveport.raitqr, der of -

te ere tagne af en bedre fotograf . Billederneo der tages irrdenfor,
ere udelukkende g1asbilleder, og det er en selvfø19e, at de altid
ere yderst slette. Derfor er det. ogsaa skik i disse huse at mod-

tage betalingen, før vedkommende har seet billede t: thi gjøre det

om kunde slet ikke betale sig.
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0m portraitet kun er er en sort klat, hvor nogle mindre mør-

ke pletter synes at antyde et ansigt ligemeget: vedkommende maa

tage det. Er han ikke til at stille tilfreds paa anden maade, saa

tyer fotografen til "the brightening so1uti.on", det vil sige: han

tager bill-edet ud af rammen og dypper det i en skaal- med vand,

tørrer det, indfatter det igjen, pakker det forsigtigt ind i et
stykke papir og fortæ11er kunden, at nu vil det tørre briqht og

nice: men det maa ikke gjerne udsættes for lyset i 2-3 dage.

Det vil altid hjefpe. For at faa forretningen ti1 at betale sig'
finder man paa hundrede konster, hvorved det lykkes at pine et
par andre pence ud af offeret. Der er f .eks. ttthe american Aier-
Preserver", et stykke tykt papir, overtrukket med en sort fernis,
hvilket fortæ11es at have den sjeldne egenskab at beskytte bille-
det. Naar de ikke har "the american Aier-Preserver" saa vil bille-
det forsvinde. Vi sæ1ge den for ? pence, kun hvad vi selv betale
for den. 0g alle kjøbe den.

Engelskmændene i det hele taget holde meget af at pynte sig
med noget ret afstikkende: denne svage side benytter fotografen
med helcl. En brystnaalr eh ring eller en uhrkæde, forgyldt paa

portraitet, seer jo mageløst ud, og det betales atter med et par

arrdre pence er ve jret slet, eller det er af ten, og der kommer

Bf-l r som vi I f otogra f eres , uagtet det er umuligt r saa lader man

ham ikke gaae. Paa ingen maade. Værs'artig, træd indenfor.
0q saa bliver vedkommende fotograferet det vil sige, der er in-
gen plade i kameraet, og medens denne proces foregaar, leder med-

hjelperen et portrait opr der nogenlunde kan passe til kunden,

og overleverer ham det med den største ugeneerthed. Naturligvis
syrres han, åt det ikke ligner, men fotografen kan fortæL1e saa me-

get om atmossfærens indvirkning paa stillingen under processen

osv, at han i regeLen gaaer ind derpaa. Det samme fif forsøges
med folk, der ikke give fotografen den nødvendige tid en anden

lille bifortjeneste af 2 penee opnaaes ved at magnetisere.
Det bildes offeret ind, at apparatet har en saadan egenskab, og

naar nu vedkommende har seet ind i objektivet en stund, saa synes

han at befinde sig i en ganske ejendommelig tilstand: han klager
over svimmelheds ØLnene 1øbe i vand og ,...ttNejr jeg kan ikke hol-
det det ud" det er kedeligt for nu var det just magneLismen be-

gyndte at virke" Mange af disse fotografer anbefale sig t11 deres

kunder som haarfarvere. Kindskæg og overskæg besørges for I skil-
ling og ikke saa lidt af huden med, Alt for samme betaling.
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"DAGI]ERREOTYPI"
;r83eru

'PFENNING MAGAZ IN 1839

Oversat af F. Berendt -

Vi kan umuligt Iængere opsætte at give vore l-æsere efterretning
om en højest mærkværdig og overordentlig - næsten grænsende til det
fabelagtige opfindelse, som den berømte Arago.på et møde i det Pari-
siske Akademi den 7. januar dette år aflagde beretning om, en opfin-
delse som stadigvåk er indhyldet i det store mørke.

Denne opfindelse består i at frembringe blivende billeder af hvil-
ken som helst genstand uden mindste møje og besværlighed, ja uden at
man behøver at bruge hænderne.

Icamera obscura
De fleste af vore l-æsere er vef bekendt med virkningen og indret-

ningen af den af neopolitaneren Johan Baptist Porta i 1550 opfundne
camera obscura eller det mørke kammer og ved. at man derved forstår
et mørkt værelse eller en lukket kasse med en 1il1e åbning, i hvil-
ken der bliver fastgjort en konveks glaslinse, som samler aIle de
lysstrå1er, som udgår fra de ydre genstande, og derved frembringer
et meget tydeligt, formindsket gengivelse af de ydre genstande i de-
res naturlige farver på en hvid flade, som er anbragt i linsens brænd-

punkt i kassens eller værelses indre. Oprindelig er billederne omvendt

men igen vendt ved et glasprisme eller et spejl' så de fremstår opret.

Indtil nu måtte man beklage disse sirlige, udmærkede landskabsbil-
leder, som havde en skønhed og harmoni i farverne, finhed i omridset
og en vis blødhed, var af forgængelig art, selv om man kunne benytte
dem tiI at tegne bl j-vende bi11eder.

Hvem skulle ve1 have troet, at det ville være muligt at fastholde
dette billede - dette uvirkelige 1ys - til fladen, som man ser dem på,
og derved uden anstrengelser i 1øbet af meget kort tid få et levende
bj-1lede. Men deri består netop den omtalte opfindelse af franskman-
den Daquerre.
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Daguerre fikserer det mØrke kammers billede med alle dets skyg-

ge.r og lys, og det e.r så præcist og nø jagt.igt som den dygtigste
tegner ikke ville være i stand til at levere og så1edes at man end-
og gennem et forstØrrelsesglas tydeligt kan se hvert eneste af bil-
ledets detaljer. Detaljer man med det blotte øje ikke formår at se.
nal- anae1- a m:n k,,nnr ål- hi l l odorna i lrLo cå-\-/9 >avrrs,

dan som det er tilfældet i det mørke kammer, har genstandens natur-
lige farver, men at disse kun, som ved aqua tinta, bliver antydet
ved skyggernes nuance og ved en umærkelig afskygning.

Usædvanli g er desuden den hurtighed, hvormed man kan skaffe sig
disse bilLeder. Til selv det største billede behØver man kun mellem
10 og 15 minutter, alt efter det skiftende dagslys, thi lyset virker
ålf Ffter defs I\rqql."rL^ m6vå ^1 I^- 6ih^'a hrrrf ir.r+ llndar an l4f 6I.rr s! urY L

himmel, sådan som man finder den i de sydlige lande, ville måske knap
2 minutter være nødvendigt til selv den mest komplicerede optagelse
af et bi I lede.

hvorledes ?
Den forbavsede 1æser vil naturl iovis stjlle sio det soørosmå1,..*"*..:,,

hvorledes Daguerre bærer sig ad med at fremstille sådanne billeder ?

\/i er oanskF i,,i qf endnu ikke i Stand f i 1 af r|i rrc en f rr'ldctændirr
tilfredsstillende forklaring herom, men i det væsentlige er frem-
gangsmåden føl gende:

Daguerre lader i det mørke kammer frembragte billede falde på en
ma+: 1 n 1 :Åa hlæhå.-af al- m6/it å+ t, j st sort f ernisagtigt stof ,

således at de mere eller mindre lyse lysstråIer fra de forskellige
genstandes dele kastes herpå, angriber og ætser overfladen mere el-
ler mindre og derved farver den sorte farve mere eller mindre lys.

Id6en, at lade billedet tegne sig selv ved hjæIp af lyset i det
mørke rum, er ikke ny, man .søgLe til dette. forrnål kemiske substan-
ser, som ved lysets hjælp forandrer farve. Af alle kendte legemer,
er ingen så modtagelig for lyset, som klorsølv, en fast forbindelse
mellem klor og sølv, scim i smeltet tilstand besidder et hornagtigt
udseende og derfor også bliver kaldt hornsøIv. Dette er oprindeligt
hvidt og sværtes ganske let ved lys, alt efter lysstyrken.

Anbragte man et årk overtrukket med det stof i et mørkt kammer,
så fik man en slags silhuet, idet arket blev sort der, hvor fuldt
'r "^ t^1r+ -4 r^ *: -rrå l-\61r,cr6 d+6Å6r hr ev knap så mørke, og steder.rI- !qr\rL },,o us tLLrrtutc rJcrysLe :,LeLaeLJI
hvor slet intet lys faldt, forblev ganske hvide. Men disse ufuld-
komne skyggebilleder lod sig ikke opbevare, og hvis man så dem ved
1ys, svømmede a1t ud i et.
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Daguerre har nu opdaget et stof, der er uendeligt meget mere fØl-
som for lysets påvirkning end hornsølv, og som farves på den stik-
modsatte måde, såIedes at det, som i virkeligheden er mØrkt også

fremtræder som mørkt på billedet, det lysere som lysere' og de ste-
der, som belyses af fuldt dagslys forbliver ganske uden farve.
Har lyset frembragt den ønskede virkning, så bliver den på en gang

hænmet (fikseret), hvori hovedsageligt det nye, overordentlige og

gådefulde af opfindelsen består, at billedet kan bringes frem i
dagslyset og transporteres overalt, uden at det forandres det mind-

ste. Det er bemærke I sesværdigt, at tiden på dagen og atmosfærens be-

skaffenhed har stor indflydelse på billederne, og de mindste tilfæl-
digheder i belysningen modificerer disse, således at endog samme gen

stand, der er frembragt tidligt på dagen skal tage sig mærkbart an-

derledes ud en samme, som er produceret om eftermiddagen ved samme

solhøjde.

Udsigt mod Tuileries og Seinen op-
taget fra Quai d'0rsay's balkon.
7 . september 1839.
Samling Conservattoire national
des Arts et Pl6tiers.

Udsigt fra Daguerres atelier,
17 Bou,l-evard Saint-Martin. Mar'ts
iB39 . I2xI5 cm r-rlade.
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Da lyset har brug for en vis tid for at udØve dets virkning, så

er det naturligtr at genstande, som bevæger sig, -ikke kan f remst-iI-
tes tydelige, hvorfor træerne ikke .[remtræder fuldstændig tydelige
i et landskab hvorved imidlert-id også den 9rØnne farve kunne have

en indflydelse, og anvendel sen af denne kopimeLode Lil porLræLter
ville være vanskelig på grund af øjnenes bevægelser. På et af DagJ-

erres billeder er blandt andet fremstillet en hest stående foran et
hol dende kØreLØ). Hestens krop er helt tydelig' men hovedet. som dy-
ret bevægede op og ned, fordi den åd, er kun antydet. som en utyde-
Iig skyggelinie. På et andet billede befinder sig en mand, som får
sine stØv1er pudset. Han må have forholdt sig meget roljgt, da han

er fremstillet helt tydeligt, mens skopudseren på grund af uophØr-
lige bevægelser er helt udfIydende og ukendelig

r\å^,,årra 1,år l- i.ll igere dekorationsmaler og har aitid beskættiget
sig meget med lysets virkninger på farver, allerede for 16 år si-
den o-iorde han sio k^h.r+ rraÅ nnrin^arca^ af dioramaet. 1829 erfa-
rede han, at en vis Niepc6 i Chalon beskæftigede sig med at opdage

et- middel ril at fixere lysets virkninger. hvorpå han satte 5iig i
forbindelse med ham, dog er det ukendt, hvor sto.r andel denne Niep-
c6 har i hans opfindelse.

For nylig har den engelske fysiker Fox Talbot gjort krav på at
hrrro rron f nr nnFi h^^1-^- å^r 'l a^ar i i I hFl l- rr.lan ^r,rhÅ-u! vyllrrvEi uusrr Ylurru.

Daguerres fremgangsmåde er, ifølge Aragos forsikring, ti1 hvem op-
finderen har meddelt den til, så simpel og enkelt, at et patent ikkc
vil være tilstrækkeligt for at sikre ham ejendomsretten af hans op-
findelse. Arago har derfor i sinde, at foreslå det franske ministe-

0pstilling af kunstværker, 1B3B-39 .
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rium og parlament, at sætte sig i besiddelse af hemmel igheden ved

at tildele ham en passende nationalbelønning. Den hemmelighed den

rige russiske grev Demidoff forgæves har forsøgt at købe af opfin-
deren' Ar ago '..

De førende lærde i Paris, navnlig Biot og Aragor har udtalt sig
rosende om opfindelsen, så enhvcr tvivl må i denne hensjgt forsvinde.
Arago udtalte sig derom ved et senere møde i akademiet og sagde bl .a.

".Teo deli kke er no.ran 1'a.rnFr h:r f .rr n^.tl a r1å.ta si dcn i løbet afUEY ver

I0 minutter taget det skØnneste billede af Boulevard du Temple

ved det mest ugunstige vejr, og hvad. der er meget rnteressant '
er, at en lille lynaf)eder på et hus. så lille' aL den i rigtig
må1e stoks forhol d måtte forsvinde på papiret, Iigeledes blev over-
ført på billedet, med det blotte øje bemærkede jeg den ikke, men

med forstørrel sesg la s så jeg den meget tyde1igt. På et andet hus.
som fremtrådte ca- 1 tomme bred, kunne man med forstØrrel-sesglas
.,-.,'r^1 .i ^+ -^ -* ^]) ituslået rude i et af vinduerne var udbedretLyLrsr.lY L

med papi-r " .
Formatet er llx15,5 cm. Billedet blev givet til Kong Ludvig l af Bayern,
Samlinq Bayri.sches Nationalmuseum. lliinchen.

Verdens første Daguerreotypi af et menneske "skopud=9ren og hans
kunde". BiIledet er "aftagåt" fra et vindue i Daguerrc: s atelier -

Skopudseren står på hjørnåt af Boulevard Du Temple i Paris'
Ved brug af oplys;ingår fra Carl Zeiss planetariet i Berlin Kan

optagelåestidpurtt t"t bestemmes nØJagtigt. Den fotohistoriske nyhecl

vi1 blive offåntliggjort i december nummeret af Objektivl
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Biot sammenligner apparatet, som man har givet navnet "Daguerreotypi-
apparat", med en slags kunstig nethinde, der er lige så følsom sorn

øjets nethinde. Den nye kopimetode vil give de mest mærkværdige op-
Iysninger om Iysets egenskaber, interessant er især de forsø9, som

allerede er gjort over månens lys. Selv månen, hvis lys er usædvan-
j-nFf mod qnlonq. har jkkg den mindSte yilkninrrrf v L 5vo9r- 
'v..-- ...-* vrr'rrrrrrt:j

på hornsølv end ikke koncenteret gennem en stor konveks 1inse, men

ved Daguerres fremgangsmåde frembringer den et tydeligt bilIede.
Daguerre gentog det tidligere med hornsøfv .[orgæves gjorte lorsøg

-"^ -i.\f fer nrr fik pFfor 20 mi-\JY --Lrrs rrlE 5uv!!u!

nutter, på sin plade et hvidt billede af månen, et billede, som var
blevet indætset af månelyset.

Også ved fiksering af store bitleder med meget små genstande, som

solmikroskopet og hydroxygengasmikroskopet frembringer, kan den nye
onfindelse være af stor nvtte for rzi denskaben.

T dat. hala tådai 1å^ar å6r cid h5h^a finÅa avÅ +it nå Fah,I,* -'..Ør.Lg v1s
at fremhæve den overordentlige vigtighed af denne opfindelse. Men

mest velkommen må den være for den rejsende, som ved hjælp af denne,
uden uundgåelige opbydelse af tid og møje og uden at have den mind-
ste kendskab tiI tegning, kan optage aIIe bemærke I s esværdige egne

bygningsværker og hvad man iøvrigt ser.

Notre Dame set fra Pont. des Tour-
nelles. 1838-39 , Samllrio Helmuth
Gernsheim. u. S. A.

Sikkert vil enhver, der engang har besøgt et henrivende sted og

levende har beklaget, ikke straks at kunne fastholde indtrykket af
l-.-i n^^ ar r- r.\ hiIloda ma^ hiom fiI eocn .).r åndr.5q fOrnø-

lelse for at forny indtrykket efter behag, ikke være i tvivl om,

hvor meget der er vundet gennem den ny opfindelse.
Det er blot at ønske, at den ret snart måtte blive gjort bekendt

og tilgængelig for det store publikum, såsnart dette sker vil 'ri gi-
vore læsere efterretning herom.



Endelig er det mørke, som den af Daguerre opfundne fremgangsmåde
ti 1 frembringel se og fiksering af lysbi I leder der hidti i har været
indhyllet i forsvundet. Hvad der hidtil har været opfinderens hem-
melighed er nu blevet kendt i den hele verden.

Det kan ikke undre, at en stor del af publikum, især de, .[or hvem

kemiske operationer er fremmede, vil ofte fande, at de er blevet be-
draget ved denne løsning af gåden. Ganske vist behøver man ikke den
fjerneste Øvefse i at kunne tegne for at frembringe denne art af bil-
leder, men til gengæId ska'l man være desto mere fortrol ig med mange

slags kemiske operationer og manipu lati.oner , meget afhænger af en

nø)agtig udføre1se af disse. Fremgangsmåden er så kompllcerec, ar
den måske :nisly)<kes tyve gange, før den lykkes een gang.
Fuldkomment vellykkede bi]leder vi1 høre til de sjældne undtagelser.

*.g,.:i*il;. ::$. ffi',,*wq

l(",:St

rf# ' 
,aM#

Opstilling af fossiler. lBiT evt.
1839. Samling Conservatoire natio-
nal des Arts et M6tiers.

Da det nødvendige apparatur desuden er temmelig bekosteligt' så er
det ikke at forvente, at metoden straks vil finde almen anvendelse'
hvorfor tegnere, malere og kobberstikkere ikke behøver at være be-
kymrede for at disse lystegninger vi1 skade dem, at vigtigheden oq

værdien af Daguerres metode af den grund hverken bliver større eller
væsentlig mindre, vi1 vel næppe i første omgang blive bemærket.

'..h

..*,

,ri
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0pstilling. Daguerr e otypiet. blev givet til fyrst
l4etternich, med eqenhændig dedikalion. 1839.
Samling Rudotf Skopec.

nat- 6r n6f ^^ r-\'l -,,-t bekendt at Daguerre har sendt to af sine 1ys-
m-l^,iar {-i l r^7i^h .161 6na då\'o t-il keiseren oo det andet SOmYsv! er vY veL q

en gave tiI fyrst Metternich. Det sidste billede forestiller en bil-
ledhrroocrq ^fai iFr ,.laf førqfa orrei 

^o 
la Toufnelle ved Seinbredden

med udsigt mod Notre Dame, bag hvilken en mængde tage, gavle og skor-
stene er synlige. Dette billede er ganske vist højst interessant på

grund af dets Cetailjrigdom, rnen fraværelsen af aIIe bevægeIige lege-
mer gøT he I heds indtrykket uheldigt, selv luft og vand fremtræder kun
som ubestemte hvide områder, hvorved billedet er frataget ethvert
spor af liv.
To andre billeder har Daguerre sendt til kongen af Bayern og yderli-
gere to til Belgiens konge.

4Af /e *za"ca./r/r-y
/ n/*) t//t-

/
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MM ESR KAMERA

1986.
K I NT-TXAK] A-35

r93 6Berendt

For 5o- år siden pnæsenterede Ihagee kamerafabrikken i DrescJen

en nyhed, der gav genlyd i mange af konkurrenternes direktionslo-
ka1er.

Firrnaets kamerakonstruktØrer havde ]øst en 1ænge næret ønskedrørn,

nernliq at se det fotografjske motiv direkte igennem objektivet.,
ført op til en planliggende matskive. Konstruktionen var dog end-

nu ikke perfekt idet matskivebilledet var spejlvendt.
Denne ulempe lykkedes det først at ærrdre i I95o ved hjæ1p at det
såkaldte pentagonprisme, fremstillet af Zej-ss Ikon.

Hidtil havde man været afhængig af specialkassetter til Leica
og Contax dog med den uncitagelse, at Retirra havde indført 135-

standartkassetten. Denne forenkling ville Exakta-konstruktørerne
også benytte sig sf,, hvilket skulle vise sig, st være en god ide'.

Kine-Exakta, modeL I936, blev sål edes konstrueret t i1 småbi11ed-
format. Lukkeren blev overført fra tidligere modeller, samt lukker-
tider fra I/Iooo-12 sekunder, samt sel-vudLøser der fungerede fra
I/Iooo-6 sekunder.

Kamerakonstruktørerne havde tillige 1øst et andet vigtigt pro-
b1em, nemliq et hurtigoptræk, der bevirkede at filmen førtes frem

og spejlet vippede op samtidig. Kameraet var "skudklart" på un-

der I sekund. Apparatet var desuden synkroniseret for M-type blitz-
lamperr og som noget helt enestående, med en 1ille indbygget kniv
kunne man skære filmen igennem præcist hvor og når man ønskede det.
Heri 1å, skulle det vise sig et uvurderligt aktiv for at apparatet
kunne anvendes til bl-. a. teknisk fotografering, hvis man straks ef-
ter en optagelse havde behov for at se resultatet.
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Når man hert i I læ9ger fordelen ved deL righoldige tilbehør, som f .

eks. - uds ty r tiI makro-mikro fotografering kombineret med spejl-
re fleksprincippe t - b Iev dette apparat et oplagt værktøj for museer,
f o r s ø g s 1 a b o r a t o r i e r , institutioner og private firmaer. MuJ.igheden

for at påmontere det på mikroskober, var også et p1us.
Det sku I le da også vise sig, at det var her, dets anvendel.sesmu-

ligheder var størst. Som egentligt amatørkamera var det dog rela-
tivt dyrt at anskaffe og kameraet var desuden, lrods hurtigoptræk
nogel klodset og Iangsomt at arbej de med.

0bjektiver havde 3-punkts bajonelfatning, et system der var en-
kelt og hurt.iqt i brug, Følgende objektiver var standard: NormaI-
objektiv Xenar J,5 eJ-ler 2,8. Tessar 2,8 elIer Primoplan 1,9 - alle
med 5o mm brændvidde. Desuden kunne man nemL montere forskellige
specialobjektiver til teknisk brug. Teleobjektiver var det også mu-

ligt anvende, hvorimod det kneb nred de mere vidvinklede glas.

lJnder den anden verdenskrig b lev fabrikkerne i Dresden næsten ud-
slettet, men allerede i 1949 var man klar ti1 at eksportere en ny

mode1, der næsten var identisk med de gamle fra I9lo erne.
Udviklingen i det delte Tyskland har været meget forskellig -

oqså på det fototekniske område. Først meget sent gik det op f or
vest-tyskerne at den nye elektroniske udvik l ing i Japan havde over-
halet den solide tyske mekanik - endnu senere har denne udvikling
gj ort sig gældende i DDR - det nyeste Exakta, fremstillet i 5o- året
er et eksempel på denne udv ikl ing - men det er en helt anden histo-
rf e.

Se tillige 0bjektiv nr. iI. side 38-43. foto: Per Ask Nielsen.



40

.TSENKRAM.

Contessa ,,ERG0r' reportagekamera. Pladestørrelse 9x12 og loxl5 em

Gardinlukker med tider fra L/Io-1/Looo.
Et af de smukkeste reportagekameraer der er bygget.

Mange kontinentaLe "pressekameraer" så dagens

19oo til 192a erne.
Ernemann, GoerLz, Pfaubel- og ikke mindst Lindhof
skulle blive reportagefotograferingens flagskib

lys i årene fra

der i U.S.A.
langt ind i I93o

erne.
I blade som Berliner I il-ustrierte, Plfirrchner I llustrierte, Pic-

ture Post og Life, kunne man beundre de store billedreportager,
som det kun var muliqt af fastholde, takket være disse nye "hur*
tigerf pladekameraer.
De her visLe eksempler er fra Jøtgen Gregersens samling.
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Ernemann reportagekamera.
1:4,5/75 mm. Gardinlukker

Pladestørrelse 4 r5x6 cm.
med tider op til l/1ooo.

0bjektiv Ernostar
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Die beåte Klein-Kamera
mit dem unerreichten Anticomar f :2.9

die Plaubel-Makina

So urteilt ein bekannter Lichtbildner iiber die PlaUbel - Makina:
lch kann nicht umhin. lhnen fiir die gelieferte takina meine vollste An-
erkennung auszusprechen. lch habe schon viele Kleinkameras besessen,
aber mit keiner war ich so zut rieden wie mit der

PIauh@l-IWakina !
Optik, VerschluB, iiberhaupt die ganze Kamera arbeiten ganz vorzUglich.
Ftir mich gibt es nur noch einen Wahlspruch. und der heiBt:

,,Photographiere fern und nah nur mit der Plaubel-Makina l"
Auch Sie sollten sof ort ein e Postkarte an uns schreiben und sich
kostenfrei unseren neuen reichillustrierten Katalog kommen lassen.
Sie finden darin sicher etwas Sie lnteressierendes !

PIauheI A.- G., Frankfurt o, M, -We$f
Pråzisionswerk fur Optik und Kamerabau r Deutschland
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"PffiHOLM Fotomuseum(
Flemming Berendt

F0T0t{USEET har til huse på 2

Samtlige billeder er optaget
lund. 7. marts 1986.

sal i den Harberska gård.
med Hasselbiad af Alf 0d-

I den liIle østkystidyl, Pataholm l2 kilometer nord for Kalmar fin-
des et næsten ukendt svensk Fotomuseum.

Ingeniør, filmfotograf m.m. en herre med flere titler, Alf iiOlund
har her på privat basis opbygget et enestående fotomuseum.
Den nu 79- årige Alf ijdlund har i en menneskealder samlet på fotoqra-
fica. Mange af hans indkøb er sket på auktioner over gamle f otogra-
f ers dødsboer.
nLf batuna, gjorde et stort kup i 1951 da han købte udstyret fra K.L.
Berners gamle, ve.Lrenomerede fotoateLier i Hj ortsted.

Blandt klenodierne var et stort atelierkamera fra 1885, et f orstør-
relsesapparat fra "Unger og Hof fmannrr i Dresden - mærket "MERKUR".
Et meget smukt og håndmalet baggrundstæppe med træstamme m.n. blev
også "reddet" fra fortabelsen.

Fra perioden omkring år 19oo har museet et enestående eksemplar af
en foto-cy kel anno I898. Cyklen er udrustet med kamerataske, speci-
e1t fastspændt i rammen, på den tid vakte en sådan fotografcyke.L stor
opsigt, når den besøgte de små østkystbyer.

I
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"VeLocipedf' købt i IB96 cyklen har ikke frihiul' men har haft
monteret håndbremse. Den har været i brug indtil 192o.
Fotografens operationsområde var fra 6o-7o km fra ateliet i Nybro

Glasmontren indeholder forskellige kameraer fra l9oo-I93o, des-
uden ses nogle teleobjektiver fra rekonoseringsflyvemaskiner fra
l94o erne.

l,k

Fra venstre: Forstørrel-sesapparat ti1 9x12
På bordet et I'Mercur" forstørrelsesapparat,
25x25 cm anno 19o5.
Øverst: En mØrkekamnrerl-ampe ti1 01je fra ca
Nederst: Kopierirrgsapparat ti1 flere negati

og småbilledformater.
for glasplader op til

. 19oo.
v format er fra 1 91 5 .



Fra venstre: Hjemmebygget atelierkanrera af fotograf B. Hjårstad,
Våstervik lBB5. Hjårstad var en velkendt l-andsbyfotograf og an-
vencite kameraet i ntere enci 65 år I
AteLierkamera fra år lgoo har været i brug helt frem til I965.
Polyfoto-kameraet er fra 1922 og har været brugbart 1965.
Baggrundstæppe svensk skovparti malet og signeret, Mijnchen 1885
Håndlavet sofa fra 19o5. Atelierkamera, format op til 24x24 cm.
Stat.ivet til højre er beregnet for supplerende udrustning, i bag-
grunden en spiraldrejet pedistal til palmen.

Fotomuseet har også nogle helt unike hjenmebyggede specialiteter.
Et hjemmebygget vidvinkelkamera af ædelt træ, med fineste Zeiss Tes-

sar - I2o graders oplagelser på g l a s p I a d e f o r m a t e t 6x9 cn - det er byq-

get af en Stockholm arkitekL og pryder en montre.
En anden kuriositet er et l6 mm I'maskinkanonkamera" fremstillet af
'rMorse Instrument Company" i U.S.A, under den anden verdenskrig.
Bi l ledhastigheden kan reguleres fra 15 til 54 billeder pr. sekund.
0ptikken er fremstillet af "!Jo1lensak" - t,5/35 mm. Alt f remstillet
i stålplade.

l,luseet kan også byde på en anden fotohistorisk sensation' nemlig
et kamera af "0tto Spitzer" i Berlin. Apparatet har tilhørt f otogra-
fen 0skar Petersson i byen AIem, hvor AIf 0dlund foriøvrj.gt bor.
nlf ijdtunA som også er en dygtig fotograf havde i 1952 den ære og

fotografere Kong Gustaf 6, Adolf .
Museet har i dag omkring 5oo apparater at vise frem, nen samJ.irrgen

har været betydelig større idet en deI er givet til KaImar L ens muse-

um. Pataholm fotomuseum er bestemt et besøg værd - desuden er det
svenske Landskab en fryd for øjet..
Til sidst viI jeg gerne gengive et hjerteligt brev fra Alf ijdlund
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Aret år r92I den 14 årige grabben var redan i 4 års å1dern fasinerat

av fotografi, han fick då f6lja sina f6råldrar till fotografen, 6ron
blev kronor och når sunman blev 12 kronor kunde han gennom postorder-
katalog bestå11a sin kamera. Det var en contessa Nettel boxkamera en
rulre f ilm' bestkrivning 6ver huru kameran skulle anvåndas samt 6ver
hur film framkallades med angivna kemikalier samt huru dagsljuspappar
kopierades.

Når firmen var kopierad blev det underbara ljusbruna birder som nu
i dag fr6jdar den 79 årige pensionåran, fotografen fotomuseumfdrstån-
daren vad underbart att ha dessa dokumentbirder sedan 65 år tirlbaka
i album och åven reproducerade och f6rstorade.

Med åren tillkom 6x9 bålgkamera och småbirdskamera med Tessar skarp-
tecknande optik. Med diafi-1m och projektor ti11 dissa fårgbilder var
snart f6r1åsningar om natur och resaskildringar i fu11 gång.

Av en tiIlfålIighet kunde utrustningen från fotograf Birness nu ned-
Iagda atilje i Hjarstad ink6pas. rntrasset f6r gamla kameror ibland
hembyggda av fotografirma sjålva, 6kade samlandet från resor i hela
landet gav resultat som nu kan beses på Fotomuseet. Over 3oo Nr.

r Hembygdsgården i patahorm, dit arra intereserade år vålkomna!

\

"Ny Illustrerad
rigt illustreret
sicie, nederst i
vej I

Tidningff var
med tegninger r

venstre hjørne

i anden halvdel
men læg mærke

ses et kamera

af lBoo-
til bladet
ny teknik

Sanrlirrg

tallet
s for-
var på

: F.B.
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Vagn ørnholt.

IJnder en 3 ugers ferie med familie i campinEvogn gennem England sØg-
te jeg som under 5 andre ferieture i vort favoritrejseland at få
suppleret min film- og filmapparatsamling ved besøg på gademarkeder,
hos antikvitetshandlere og andre forretninger

Desværre måtte jeg erkende, åt England ikke længere er det IuEKKA,

som det for blot få år siden var for samlere i det hele taget. Udbud-
det af gamle ting og sager er efterhånden blevet begrænset, og priser-
ne er steget meget det kan så til gengæld forøge glæden, når der allj--
gevel gøres et fund, og det var da heldigvis muligt et par gange.

Men for den, der samler på gammelt film- og fotoudstyr, er England,
hvor man har de bedste chancer for at finde noget af interesse,

Se indenfor i nogle af landets mange antikvitetsforretninger, bedst
udenfor London : i ca. 10t af besøgene har )eq haft resultater af så-
danne korte visitter, hvor man jo hurtigt kan overskue, om der er noget
af interesse.

Langt ude i de skotske bjerge i en afsides liggende forretning fandt
jeg således for nogle år siden en meget fin 16 lnm Kodascope Model E

projector, i East Anglia har jeg fundet flere Pathe Baby H cameraer,
og i Sydengland fandt jeg forrige år 2 ret sjældne Laterna l"lagica-Lys-
billedapparater med messingobjektiver, petroleumslys og mange glaslys-
billeder.

Landets mange berømte gademqrkeder kan også give godt udbytte, 09 her
er det nok bedst i London. ,Fredag mgrgen markedet i Bermonds€y, Lørclags
markederne på Portobeltorge{d (dyrt) og i Grenwich, Søndagsmarkeder på
scrater: street/ches,hire tstreet og ved camden Lock er nok mine bedste
forslag til jagtmarkeder,' Undersøg åbningstiderne på turistkontoret
f ørst . ' ', ,;',,, 

,*,:,r.

Og det er ikke bare. ail film- og.fotosiden- 
i

Der er masser af anti'ltviiteter, gammelt ragelse og kuriositeter at rode
i, og samtidig er der speciett. på Søndagsmarkederne et herligt lokalt
folkeliv, som vil more og interessere hele familien.

Der er noget for enhver smag, 09 alle kan gØre fund. Det bedste "fund"
for mig var dog et besøg på "BUCKINGHAI'4 MOVIE MUSEUM", der ligger i det
dejlige Buckinghamshire ca. r-2 timers kørsel fra London.

Bj

Euchinglram

rftuseum



Den beskedne indgang ti1 Buckingham Movie Museum.

Hvornår har du sidst besØqL et museum, der også SÆLGIR ud af
sin samlinq?



200 Proje

Mr. Burgoyne-Johnson i den tille biografs' oper aLør rum
skellige projektorer er her opstillet.

ktore r I

for-

Museet, der er privatejet, er grundlagt for ca. 3 år siden af John
Burgoyne-Johnson det består simpelthen af den enorme samling af film-
cameraer og projektorer, som han har samlet gennem en lang årrække og
nu endelig har fået tid og plads til at udstille, så vi andre entusias-
ter kan få glæde af at studere de gamle klenodier fra smalfilmens barn-
dom til vore dage. Museet er udelukkende helliget smalfilm-home movies.

Samlingen består af mere end 2ao projektorer og over 1oo cameraer, og
nye eksemplarer kommer stadig ti1. Herudover er der selvføIgelig også
et stort udvalg af alt muligt smalfilmudstyr.

I museets stueetage er flere montre indeholdende ting og sager, der
kan få julelysene frem i øjnene på en samler: Et stort udvalg af 9,5 mm

apparatur fra den første Pathe Baby optager med håndsving fra 1923 til
Pathe Marignan magnet-lydprojektor fra 1954. Kodak er naturligvis fint
repræsenteret med deres mange forskellige projektorer og cameraer, her-
under også Cine-Kodak Special 16 rnm fra 1933. Der er også et Coronet
apparat fra L932, som både fungerer som camera og projektor for 9,5 rnm

film. 35 nm film har også været anvendt af amatØrer, og museet har fle-
re eksemplarer Gaumont og Zeiss Ikon af 35 nm projektorer beregnet
til brug hjemme i stuen.
Der er bl.a. også eksemplarer af 16 mm Agfa Domestino projektor fra
1935, som blev specielt fremstillet til at vise de meget tynde Ozapho-
ne-film på (24o m, kan være på en I2o m spole).
Den eneste fordel var økonomienl
Bolex, Bel1 og Howe1l, Zeiss er rigt repræsenteret og den danske RZ

er også med, efter mit besøg.

l'len det mest spændende må for de fleste være eksemplarer af apparater
til filmformater, som i dag er praktisk taget ukendte udenfor samler-
kredse. Hvem har f.eks. nogensinde set 28 mm og I7,5 mm film ?
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I 1912 kom Pathe med sin K.O.K. 28

me format det anses.for at være det
vække privates interesse for selv at
år senere kom Pathe frem med sit 9,5
vede apparatur i 28 rTrm, og museet har
film fra denne tid.

AIIerede før århundredskiftet havde
35 rTIm f ilm midt igennem og dervecl få
Pathe formatet frem igen under navnet
semplarer af både franske og engelske

mm projektor og et camera t-il sam-

første, alvorlige forsøg på at
optage og vise film, for først 10

nim format. Også Victor i U.S.A. la-
flere eksemplarer af maskiner og

man eksperimenteret med at dele
en I7,5 mm f ilm,, og i l-gll bragte
Pathe Rural. Museet har flere ek'
projektorer i dette format'.

egen raf
Men ikke nok med, at man kan glæde sig over at gå og studere de gam-

le apparater på første salen af museet har burgoyne-Johnson indret-
tet en lille biograf med operatørrum, udstyret med ikke mindre end 5

forskellige projektorer også 28 mm og 17,5 rTrlTl, og han viser gerne
film fra sin meget store filmsamling for museets gæster.
Vi fik forevist en 17,5 nm tonefilm om London optaget i 3o'erne, 09
både billede og lyd var af udmærket kvalitet. Og når en af museets 28
mm maskiner inden længe er renoveret, kan besøgende blive præsenteret
for dette format på det hvide lærred.

Museet har som nævnt også en meget stor samling af film i alle for-
mater klassiske spillefilm, dokumentar- og underholdningsfilm i bio-
grafen. Samlingen omfatter den formentlig største samling af L7,5 nrm

tonefllm i England. Men hvad mere er hvornår har du sidst besøgt et
museum, der også SÆLGER af sin samling eller i hvert fald af dublet-
ter ?

Det gØr Buckingham Movie Museuml

r a*"a;!-^en er indrettet en lille forretni.g, hvor Burgoyne-Johnson_,. iJ Lutje,,d!

sælger overskudslageret af apparater og film både 8 mm, 9,5 mm og 16
mm til særdeLes rimelige priser. Jeg fik ikke noget med mig i 28 mm eI-
ler 17,5 rTlrrlr men fandt blandt andet en pathe Impro 9,5 mm projektor og
en 16 mm Kodascope A projektor og nogle gamle Hal Roach-film. Så også
på det sæt er det værd at aflægge et besøg i det lille museum, og som

enhver samler er han meget glad for at fortælle enkeltheder om sin sam-
ling, Så man som interesseret samler kan få væsentlig mere ud af et be-
sØg på det museum end på flertaltet af andre og så måsek oven i købet
tage derfra med et museumsklenodiei

biog

Det er
adressen

nok

er:
en god idå at skrive i forvejen og melde
BUCKINGHAM MOVIE MUSEUM.
Printers News, Market Hill, Buckingham,
Telefon (02802) 5226/5227. Abningsrider:
Klokken 10:00 - 18:00.

sin ankomst,

Bucks MKLS LJX.
Onsdag Søndag

God turl
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"STEREOSKOPI
Redaktion: John PhiliP. IDEN"

"Stereoskopsiden" vil også gerne fejre publiceringen af de foto-
historiske Kodakrek1anreb i Il-eder .

Vi gØt det med et stereoskopbiilede fra 19o2.
Den lille pige vi1 forevige sin clukke dette gØres bedst med et
Kodak-kamera bemærk hun bruger gummibælgudløser den fagmæssige
mest korrekte fremgangsmåde. H.C. Hurite. London 19o2.

Samling: Jc.rhn PhiliP.
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Vi er stadig med i billedet...
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KAMERASPECIALISTEN
vl lb Helsted Larsen

Frcdcrfkrundwel 136 - 27OO Bronrhøl - Telt (01) 006it17 Gfro 5 62U37
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Apparater fra tiden

FAG-FOTO
Frb. Allå 29

KØB-SALG-BYTTE
01-22 44 91
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ENTRUM oTo
Specialfonetning i nyt og brugt fotoudstyr

TSTEDGADE 24 " t65o København vo o1 zL 6t 67
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olSpalte lukkeren
Fotohandler, Jør gen Gregersen, mangeårigt medf ern af Selskabet har pr.
1. juni 1986 solqt 'r F 0 T 014 A G A S I N E T rr , Lyngby Hovedgade 47 - til f olo-
handler Hans-Henrik Holfelt der gerne vi.l fortsætte med at annoncere
i 0bjektiv, en TAK lor Cet. Jørgen Gregersen der efter 49- års virke
har valnf en rrhlad 1:ndinnrr fnrlepl-lcn som konsulent i firmaet endnu
2 årl
Jørgen Gregersen og Flemming Berend L er gået i gang med at korLlægge
det hæderkronede fotofirma "MERKURS" historie.
lYidt i Skåne ligger byen llijdr, her kan man træffe brødrene Peter og
Stefan Jers - sam.l.ere af f,otografica. Deres forretning ligger midt
i byen. Her er man altid velkommen I

Enhver form for materiale om danske og udenlandske rr K a n o n f o t o q r a f e r "
efterlyses af redakt.ionen.
HIST0RIEN om hvorledes lYartinus Petersens panoramakamera Nr. I blev
fundet kan ses på en video-film (VHS) - blev vist i TV 2 den 21.
april. HenvendeLse redaktionen. Lånetid I uge.
Danmarks Fotomuseurn modtog den 9. april Kr. I o. ooo i gave fra forsik-
rinsse-Iskabet. K91. Brand. En kærkommen gave i di sse tider I

Det Kongelige B ib I ioteks store bijledudstillinq på Charlottenborg
i ciagene 24 april ti1 I j uni, blev set af qodt I ooo mennesker.
Det meget flotte katalog kan endnu købes for Kt. I25.oo fra kiosken,
Aksef Gram-Møl.1er, Al s gårde har overgivet hele sin samling af Mer-
kur materiale samt gamle b øger oq tidskrifter til Danmarks Fotomuseum
i Herning.
I Bjørn 0chsners bog, 'rFotograf er i og fra Danmark tiI og med år 192o'
- kan man på side 67o, bind 2 læse, at der på Hadsund Eqnsmuseum er
anbragt ca. lo af Martinus Pet ersens fi ne fotograf ier rned henvisning
til 0bj ekt i v Nr. 25 april 198) side 15-15.
Danmarks Fotomuseum har ladet fremstiLle 5o.ooo brochurer i farver,
der fortæILer om museet. En engelsk og tys k tekst til brug flor P,R.
fremstød i udlandet.
En udstilling af Eadvard Maybridges epokegørende fotografj.er fra 1887
vises på museet for Fotokunst, Brandt K1ædefabrik. 0dense.
Billederne er origi nale hj emtaget fra Neu York. Fra 14. august til
I4. september . Udst i 1I ingen har også været vist på Gentofte biblio-tek i sommer. Et flot initiativ af et bibliot.ek.
Club Daguerres fotohistoriske b lad "Photo Antiqualia - har i sit
sidste nummer en lo sider stor artikef om Danmarks Fotomuseun.
Skrevet af Peter Rott/Hamburg. Flot P.R. for D.F.
LOPPEMARKED I HAMBURG. DEN 8. NOVIMBER !

aatd. o:L:!:_!2.:!2:
Når man ser det hele, sådan l idt fra ovenllll
Som ny formand for Dansk Foloh istor i sk Selskab - er det en god
ting, at have overblik. Måske var det derfor v.i kunne opleve NieIs
Resdahl Jensen svæve over vore hoveder lørdag den 23. august K1. 14,
"Fotohistorisk bliver det he.le'r - sonr vinder af Berlinske Tidendes
foLokonkurrence rrTaq det hele lidt fra oven" - flot panoramabille-
de af hovedstaden - et af dem, hvor hoved og hals er ved at qå af
led - tillykke NieLs!
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Fotograf Th. V'/eg besøgLe den 4. juli Danmarks Fotomuseum i Herning,
og museets 1eder, Sigfred Løvstad viste med stolthed et gammelt
mahogni-kamera, udf ørL af den legendariske danske kamerabygger Jens
Poul Andersen fra Nellerød. Apparatet havde tilhørt fotograf tl-felt
i København. Th. ln'Jeg huskede apparatet fra sin tid hos Elfelt i
1917r o9 kunne komme med værdifulde kommentarer til en række gamle
fotografier fra Elfelts arbejdsrum.

Th. !'/eg fylder i næste måned 9I år.
sohed på grund af svigtende syn. Til
kende at ln/eg kunne genkende og huske
Th. ln/eg og frue på rundtur.

19B4 indstillede han sin virk-
trods herfor var det overras-
alle sine bill-eder.

Fot,o: Poul Pedersen.

DAI,]WS
FOTOMTISEL]M
FotograJi. Fototeknik . Fotohistorie . Fotogalleri
Åænt't5.Wt7.00. (Mandag lukket) Omvisning udenfor åbningstid efter aJtak

Museumsgade 3 Herning. Telf. 07-225322



Kejserinde Alexander af
Rusiancl , 0pt. fra ca. 19o7,

Med venlig hilsen

PHOTOGRAFIGA
Skindergade 41 ' Tlf. 01 - 12 62 52


