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MI.]SEET FOR FOTOKLINST
BRANDTS KL,NDEFABRIK

Når Dansk Fotohistorisk Selskab afholder årets Landsmøde og Ge-

neralforsamling sker det i Brandts Klædefabrik, 0dense.
Det er et meget spændende og inspirerende hus at besøge, Som bekendt
begynder alle eventyr med f'Der var engangrr den gamle K1ædefabrik
er ingen undtagelse.

Der skulle meoet olads til de store tekst i lmaskiner I

Engang en stor og driftig virksomhed. I dag ombygget til Nordens
største Kulturhus ved erkitekt Kristian I sager. En stor opgave er b 1e-
vet løst med talent og sans for de store rums udnyttelse i hver de-
talje.

Tal kan være kedelige, men i denne sammenhæng er det nødvendigt
med nogle fact: Det udnyttede areal er på 1o.569 Kvm. Det svarer til
to fodboldbaner. Heraf 7 Kunstsale på tilsammen l.5oo Kvh. Udover
Kunstmuseet, Kunstakademiet, Grafisk museum og Mueeet for Fotokunst
(4oo Kvm). Bibliotek og værksteder, samt s p e c i a I b u t i k k e r , boghandel
og mødesal. Spredt rundt i komplekset findes caf6, musikværtshus,
spisehus n.m. - alt renoveret, i perioden l98o-87. Samlet regning 27

millioner. Drifttilskud på 4 millioner pr. år, af dette bliver der
2r5 millioner tilbage til udstillinger. Indkøbsbugetteine er meget

beskedne, men man håber på nange gever og doneringer.
Mange penge vil nogle sige, men kultur er bedne end kanoner og langt
billigere.
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Brandts K1ædefabrik b

H.P. CLausen var den

lev irrdviet den

officielle taler
8. januar 1987. Kulturmirrister
ved indviel.sen.

D.F,S.'s gave til Museet for Fotokunst. Panoramabillede af "Brooklyn Bridge" optage
og kopieret af Niels Resdahl Jensen.

"Herregårdsliv 1BB7-19oo" indburrdet i skind overrækkes Finn Thrane
__=____nE_ mft

tt. KylleSigfred Løvstad og finn Thrane med D.F.'s gave. Topp billede.



Museet for Fotokunst hvad er nu det? vil mange spørge: Derfor
vil det nok være rimeligt, at plaeere det nye museum. Museet er en

del af den 'ttreenighed" der officielt eLler uofficielt er lagt oP til
her i landet.
Danmarks Fotomuseum i Herning står for den fotografiske teknik r foto-
histcrien samt beslægtet billedmateriale. Man vil dog også lægge me-

get vægt på skiftende bitledudstillinger og temaudstillinger hvoraf
en panoramaudstilling er under opbygning og bliver klar i slutnin-
gen af juni måned.

Museet for Fotokunst i 0dense repræsenterer frfotografiet" som kunst-
art på linie med maleri og tegning eller grafik derfor uden egent-
lig brugsværd j-.

Endetig har vi Det Kongelige Bibtioteks Kort- og Biltedsamling her

arbejdes der ihærdigt på en udflytning. Denne samling består af dan-

ske såvel som udenlandske fotografierr offifat,ter fotografiet som kul-
turhistorisk kildemateriale. Nærmere omtal,e inde i bladet.

Museet for Fotokunst vil vise billeder, som er deres egen virke-
lighed, ikke kun afbillede den e1ler illustrerer den. Vi må idag
kunne indse r at et kamera i de rette hænder er et stykke værktøj
som pensel og palet. Derfor må vi hilse dette museum velkommen r der

skal var.etage det frie skabende fotografi, som vi indtil dato har

måttet rejse udenlands for at opleve. Museet leder er Finn Thrane

levende interesseret i vort 5elskabs arbejde. Vi ønsker ham a1 held
og lykke.
lulange af de øvrige aktiviter bl
mange af vore medlemmer. Derfor
oplevelse !

.d. Grafisk Museum vil interessere
mød talrigt op og glæd ier til en

.MØDEREFERAT O

December mødet:

Julemødet eLLer rettere sagt juleauktionen blev et tilløbsstykke. 72 medlemmer

mødte op. Andreas Trier Mørch og Claus Neble klarede de mange praktiske ting
omkring auktionen med stor ekspertise. Rekordomsætningl

Da den summende bikube var faldet lidt til ror kunne man nyde juletraktementet

og en stråLende I'isenkramrr aften var til ende,

Januar mødet måtte desværre på grund af det hårde vintervejr aflyses.
Programmet kan lånes på TV-bånd.
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Februar mødet,:

Jens Breinegaard, direktør for Danmarks Tekniske Museum fortalte lidt om mu-

seets kommende planer og viste derefter en serie s/h dias fra Den Gamle Por-

celænsfabrik. Interessante billeder fra en svunden tid. Teknisk flotte opta-
gelser.
Desuden havde Breinegaard medtaget en nyfunden elektromagnetisk "stereofremvi-
ser[ til glasplader beregnet til at f]ere personer kunne nyde billederne på

en gang. Efter endt restaurering vil den blive beskrevet i 0bjektiv.

Anden afdeling af aftenen begyndte med at Flemming BerendL viste 26 origina-
le s/h dias fra I872. Serien viste hvorledes "Illustreret Familiejournal"
blev fremstillet. Fotografen var Breininger. (Ham med Ballon-Trip).

Herefter visLe Niels Resdahl Jensen nogle gamle lysbilleder fra L92o optaget i
Sønderjylland samt nogle Elfelt-billeder, enkelte dog svære at identifieere.

Som afslutning fik Jens Breinegaard overrakt, et unikt billede af Ellehammer's

første rrfiftt' den 1I. september L9o6. Se Objektiv Nr. 36.Side ll.

Marts mødet:

Jørgen Gregersen, nybagt æresmedlem i Fot,ohandlerforeningen tager ofte til
Syd-frankrig for at afprøve årets vinhøst. I 1986 havde han dog også fun-

det, vej til den lille by Chalone-sur-Saone, Nicephore Niepce's fødeby og ste-
det hvor verdens første fotografi blev optaget. Eksponeringstid B timer!

Hans landsted GRAS er restaureret og omdannet til et stort og flot fot,ohisto-

risk museum. Jørgen Gregersen havde foreviget det hele på slides, der blev

vist og kommenteret.

Som indledning havde Flemming Berendt fortalt lidt om Niepce's arbejde og

viste samtidigt nogle historiske billeder af de ældste kameraer, man kender

og som findes på museet. Diverse bøger og dokurnenter, breve og lignende var

fremlagt. De 25 fremmødte medlemmer blev på denne måde gjort bekendt med end-

nu et rejsemål desuden er dette hjørne af Frankrig en smuk oplevelse.

Vinen ikke at forglemmel

Tak tiI Jørqen Greqersen.

"AVANTI" Lysbilledapparat i god
ANN0NCE: stand, samt 29 kasser med lysbille-
Panoramabilleder sØges til der' Danmark og hele Verden'

udstilling på Danmarks Foto- Richters serie' 01 6o 39 68'

museum, oZ 19 22 99, 85 panorama-fots, 6xIB cflir i orq.
canon Diar 35 i brugbar stand købes , ^lbum 

fra Kodak' Berrin' ca' 19oo'

samt fototaske evt. metal passende ' *?d ægyptiske motiver bytt'es med

til Hasselblad-udstyr. ol 26 oo zr. vlsitkor.tfotos fra l85o'erne. Flg.
Motiver har sær1ig interesse: Ar'-

9xI2 cm planfilmkasette til Linhof bejdslivet, militære, kongelige og
Teknica. C. Cuculiza. Østergade 35 andre kendte personer lTt.tTt. J. Berg
956o Hadsund . aZ Bo 2a 27 .
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Fortegnelse over de af medlemmerne
ved auktionen Torsdag den 11. Dect

cora 5x6
Afstandsmåler TELEX.
1 årgang "Fotografeine' 1969
Fundus 35 rnm. kamera med blltz, spgelys og fodbetjening,
Special karnera til fotografering af øjets hulhed-

udbudte fotograflka
1 986

B
A2.

J.
4.

c
c

o

32.
33.
34.

B

oq
3o

t5o
loo

I t.
12.
tJ.
14.

17.
18.
10

26.
27.
28.
29.
30.

35.
37.
38.
39.
{0.
41.
42.
43.
44.

2 kasser diverse fotoudstyr, bl.a. 2stk.polaroid,
mørkekarunerur, adskillige 16 nn. flln m.rn.m.
Kodak Retinette, Reomar 45mm, 1:3'5

tic, Zoom 1:l
Bauer C21, superS' motor-zoom -gollrm r:r,
Fremviser 9x9, V. Richter. +29 kasser dias s/h + fv B

B3stk.Box kameraer
PicoLette Contessa

Exa IIb n.
rstørrelaesapp. Opemus m. Belar opt

Zelss projektor Ikulux 12-N st. kasette
Braun projektor Paxlmat electrlc m. fjernbetj.+
2 stk.statlver t. glaspl., 2 klaprm. af træ
2 æsker glasneg. 1904-05,1 æske bl. pladefilmskass. C

Pilot super 6x5 reflex n. pilotar 2,9 F 7,5
PEx-ultra-reflex 5x6 n. spejls6ger
Duaflex - Kodak 6x6
Bolex H-15 kamera m. 3 obj.,filtre L taske
Leonar pladekamera 9 12 m. taske

asse til Pradovit (?

Zorki 4 K rn. JuPlter 2 50mm.
5 ?Omm. Leicagev. for bæl

Instamatic 500, xenar 2,8 38run. kobl.
Canon llirror Box 2, lettere defekt

I

3
7
I

c
B
B
A

150,-

100, -
lOUl-

1000,-

150,-

400,-
300, -
250,-

400,-

lqso
t30
loo
llooz5
)5

a'iat

Åqo
lbe

L

o
loo
i.15
Å5o

130
lqo
?oct
loo
2o

R
65
2to
bsa

qo
oo
3o
5ozt

NetteI
iss Super Ikonta 1 5x5 Tessar 3,5 m. taske A 500.-

I
I Pladekamera 9x nn aris + assetter

æskeJustophot lysmåler + brochurer
Vekselslæde 5x9 til Plaubel
Bagstykke 4x5" spring back

hoved, passer til Leitz valor t8781 u. Ia
21. Pladekanera 9x12 }lichro Preclsslon enqland

Lindhof tyPe aPo-Ianthar 4,5 15cn. B

22. Rep. optik Schneider-Xenar 4r5 10,5cm. A
23. Rep. optik Coronal Db.An. 4,5 'l2cm A
24. sort Robot 24x24 høj motor "Luftwaffe" Xenar 2'8 38mn. B

1000,-
200,-
20o r-

ltoo , -
BeLI e Howell Zoon Reflex st. 8 opt.,ly
Miranda Sensorex m.skaktrprisme'Iup og
ttesslngobjektlv t.projektor :Sharp and
Polsk album rn. håndkolorerede billeder

A/B
A/B
c/D
B

Ier defekt
mellemringe
Hitchmough

xtomat
(3 m.

Iysn.

B
B

kass. B

B
B/C
A
å

f e jl) B/-D
B
B

c
c
c
B
c

3la
.t20
5o

Qpo
I

Cines Kodak Eight, model 25 m. taske
2 stereobetr. rlstereoforsats' oPtik o.m.a. 700,-

300,-
400.-

47.
48.
49.

51.
52.
53.
54.

5'1 .
58.
59.
60.

400,-
300,-
200,-
250,-

250,-

3oo,-
2O0,-

Ctt

2^lct
2oo
4so

4

6

Lelca
Exakta
Jena T
Elmar

IIIf n. se
Varex IIa
2 ,8 50mm. ,

2,8 50run. m

16ser, Elmar 3,5
m. skaktsØger
8:<ata- bajonet

. gevind

4
I

A
B
B/C
A
c

1700,-
3o0r-

5oo,-
225,-

So
25
lo
5o

f,. Ltz
Retlna type 149' xenar Compur.
IIa, ene søger defekt
Zeiss Nettar 6x5 Novar 4'5- vario, som nyt
Agfa Silette SL , Solinar 2r8 Kobl. lysm. taske
Voigtlænder Vitessa T skopar 2,8 : lange tider

BlD
A
B
B

+ afst. A

B/c
!t
c

700,-
200 ,-

2so
llo
llo
4.o

Scyu
or"

,\ go
l2o
Åso
,t80
*1"

'r'7oc

Voiqtlænder Vitomatic 2a. skopar 2,8 kob]. lys

62.
63.
64.

66.
67.
68.
69.

13x18 fransk mahogni n. Erneman messingoPt.
5x5 Zenobiaflex {RolIeitype} m. taske

Retina fra 1939 m. Zenar 3r5, taske og
1qn -

^80'l so
,3c,<>
)',aø

3<lt

Senaca Trio fra
Balda 24x36 2,8
Yashlca Electro

1917 4x6l
45nm. taske
35 m.3 brændvidder, taske

Nippon 1t2t,
brugsanvisning

B/C
D
A/B
AlB

1

tasker o. a. dt
Samletaske {ny) m. ubrugt skumgumm
Praktiflex 24x36, Xenar 2,8 (1938)
Contessa Nettel (klap) 6åxi 1, taske
Voigtlænder 6x9 (klap), ana. 6,3, taske

Silette 3,5 45 taske
Lumiere, Lutac 6x9, bakelit, newtonsØger
teica rrIA hus, (bunden "8") llint nr. 200898
l{lnox, stativkopf til spioncam.
Voigtlænder 35nm. "kontursØger"

B

karton,
B

100, -
't 500, -

1500,-

A
c
B
B/C
B

A
A
c
B

125,-
700,-

150,-
150, -
tf,ur-

73.
74.

76.
77.
78.
79.

81. Leica kopi "Nicca" m.
org. garantlbevj,s og

I

5o
5o
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Ekskursionen til Det

op ved hovedindgangen

ge sted". Billeder og

levende og kyndigt om

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

Kongelige Bibliotek blev

og blev af snoede gange

album var lagt frem til
tingene, Intet spørgsmål

en stor succes. 2o medlemmer mødte

og trapper føtL ned til det "helli-
beskuelse. Hans Berggreen fortalte
forblev ubesvaret.kyndigt om

Næsten f timers koncentreret oplevelse af vor fortid. Hvad vi eå, kan man læse om

i Bjørn 0chsner's artikel. Flemming Berendl overgav 73 stk s/h biLleder llxlS cm

som gave til Biblioteket. Billederne var de føromnævnte optagelser fra "Illustre-
ret Familiejournal" skænket af Aksel Gram Møller. Billederne er fremstillet af
I'Ill.ustreret Familiejournal" ved Miehael Aller og Flemming Berendt, desuden har

F,B. formidlet at glaspladerne beror på Danmarks Fotomuseum i Herning'

Deres sjældenhed skyldes at familij ournal.ens arkiver blev bombesprængt under Den

anden verdenskrig. Et udsnit af billederne vil blive præsenteret i 0bjektiv's

seotember - nummer I
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0riginaludgaven af "The
denne bog kunne man købe
Værdi 1. million I

Pencil of Nature" for
et godt parcelhus.

F.B. overrækker
ttf remkalder" f or

Hans Berggreen et Par flasker
at klare stemmen.

ffiwffiwwwffiffiffiffiffiffiffiffiffi$

foto: Jørgen BrYderuP
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Tidlige udenlandske fotog raf ier pa
Det kongelige Bibliotek

Fhv. 0verbibliotekar Bjørn 0chsner.

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Det kongelige Biblioteks Kort- og billedafdeling samler, som be-
kendt, bI.a. på fotografier. I større udetrækning er dette først
sket de sidste tredive år, efter at man har gjort sig k1art, at
den dokumentariske sarnling af billeder og personer, steder og begi-
venheder, man skulle opretholde, vil1e få en stadig faldende til-
gang, hvis man nøjedes med det, nan fik ved pligtaflevering og til-
fældige gaver. Fotografier er nemlig ikke omfattet af den danske
p I i g t a f I e v e r i n g s 1 o v . Kun i lande, hvor eneret!en til fotografier,
der udbydes til salg, er afhengig af en registrering af disse bille-
der, det gælder f.eks. Frankrig o9 U.5.A., erhverver nationalbiblio-
teket automatisk og gratis eksemplarer af de pågaldende fotografier.

Kort- og billedafdelingen havde indtil midten af L94o' erne ikke
haft noget selvstændigt indkøbsbuget. VilIe man foretage et køb, det
være sig nok så lille, måtte eagen forelæggea til bevilling hos
r i g s b i b I i o t e k a r e n . Nu fik man et annuum.. Samtidig foretog man henven-
delser til b I a d r e d a k t i o n e r , jurister, auktionsfirmaer og bad om at få
lov ti1, med kassationsret, al få de billeder, man ellers viIle skille
sig af med fra redaktioner, boer o.s.v. Ydermere henvendte man sig
til personer, man burde have portrætter af, og bad om deres fotografi-
er.

Samtidig 9ik man i gang med at identificere flere kaEser gam1e, ube-
nevnte fotografier, indsamlet og skænket af den københavnske sagfører
August Dedenroth-Ber9 (I857-1916). Derved viste eig nødvendigheden af
at skaffe sig besked om, hvornår og hvor de tidlige danEke fotografer
havde virket, en opgsve, der søgtes løst med undertegnedes rrFotografer
i og fra DenmeDk indtil år l9oorr. 2. ud9. I969. Nyt oplag og revideret
udgave i 1986. Her går man op til 192o.
Men desuden gav man sig til at undersø9e, hvad aFdelingen, og biblio;'.
teket i øvrigt, rummede af Iødige Fotografier, danske som udenlandEke.
I denne e f t e r s p o r i n g' h a v d e man effektiv støtte fra samlere, ejendoms-
konsulent Erich Bier, der også som kartografkyndig vsr en flittig gæet,
og i 1951 indvilligede han i, for et nermest eymbolsk beløb, at over-
1a de biblioteket gin samling af fotografiske inkunabler. Denne erhver-
velse plus det, man ved forannævnte undersøgelser fandt frem til, gav
anledning ti1, al man sammen med Kunstakademiets Bibliotek i I9 57 med
støtte af Rigsbibliotekarembedet og Ny Carlsberg Fonciet udgav rrEarly
Photographs of Architecture and Vieus in Truo Copenhagen Libraries",
redigeret af Henrik Bramsen, Marianne Brøns og undertegnede.
Kunstakademiet havde helt tilbage i tS54 ladet lrlilhelm Marstrand køb e
fotografier i Italien ti1 brug for dets undervisning.

Det kongelige Bibliotek har, ligesom Kunstakademiets Bibliotek, o9-
så i de føJ.9ende år fortsat opbygning af en fotografisk samling og næv-
nes i Peter Castle: "CoJ.lecting and Valuing 0ld Photographs'r, London,
1973, som havende en aF verdens "Important Photographic Collectionsrr.
Foranlediget heraf skal i det følgende nævnee nogle af de besiddelser,
som kan have givet lederen af Victoria og AJ.bert lt'luseum's fotografieam-
ling anledning til denne omtale.
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Vi kan da passende begynde med de britiske fotografer. Af Henry Fox
Talbot (tgoo-1877), en af fotografiens pionererr eo velstående privat-
mand der allerede i t814 begyndte at, eksperimentere . med fotografi og
seBere patenterede sin i september 184o endeligt udformede metode tiI
fremstilling af papirpositiver efter papirnegativer, har vi tolv af-
tryk fra L843 til 1845 fra forskellige engelske og italienske lokali-
teter og desuden hans med originalkalotypier, som han kaldte sine af-
tryk, forsynede, i hæfter udkomne værk "The Pensil of Nature" 1844.

,--;"ffi

Initklåbe! fotografi i H' Fox Talbot's "The Pencil of Natu'err' rondon 1844'
galsigt en so@ereftert tl'lag fra hus på hjørnet af Rue de lå Paix dEd nordøst

åd BouI- des capucines og Boul' des ltaliens' Til venstre Rue de la Chauss€e

d'Antin. Aftryk På saltpaPir efter paPirnegåtiv_

Af David 0ctavius Hill (18o2-187o), der sammen med Robert Adamsson
tog ca. l5oo kalotypiert dels som forleg til et kæmpemalef,ir han i
l84l havde påtaget sig at udføre af den skotske frikirkes første Ge-
neral AssembIy, dels af egnens befolkning, har vi portrætter af præe-
berne George Craig og dr. Laird.

Fra Krirnkiigen hår vi f8 af Roger Fenton' s optagelser, fleet af of-
Ficerer, men også fra slagmarken og feJ.tlejrene samt havnebyen Bala-
k1ava. Fenton (fBI9-1869) havde været på malerskole i Paris og der
1ært fotografien at kende samt begrænsningen i sit kunstneriske ta-
lent. Han vendte hjem til England og blev jurist, men fortsatte med
fotografien. I februar 1855 indskibede han sig med to mand og en stor
mørkekammervogn til Krin, hvor han fotograferede fra nidten af maDts
til slutningen af juni. Fotografierne, der gav en mildere skildring
af krigen end de skriftlige beretninger, blev udgivet i mapper fra no-
vember 1855 og i det følgende halve år.

09så George Sharu Lefevre's fotoqrafisk mindre velJ.ykkede optagelser
fra SebastopoI umiddel,bart efler russernes tilbagetrækning i septem-
ber I8 55 findes i afdelingen.

Af den itelienskfødter sen€t€ engelske statsborger, A.F. Beato haves
fire fotografiec fra den indiske opstand 1857-1858 og af skotten J. Ro-
bertson, der ellerede l85o samarbejdede med Beato på l'lalta, og som i
september 1855 havde optaget godt 6o billeder fra Krimkrigens valplad-
ser, hvoraf vi har en enkelt, har vi verket rrGrecian Antiquitiestr med
bl.a.48 stk. 25xlo crn's fotografier fra Athen i 185o'erne.
Robertson, der vsr medaillør, var på det tidspunkt chefgravør ved møn-
ten i Constantinopel, hvorfra vi har hans optageJ.se af sultan S ol imans
9rav.
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En af Felix Teynard's opEagelser ca- 1852 f.a Eglpten, (arnak. Aftryk på n'at
albuhinpapir ef ter papirnegativ.

Af Francis Frits (1822-1899), en af de førende tidlige landekabefo-
tografer, har vi talrige store fotos fra ttgypten, Sinai, Palestina og,
i bogform, Longfellou's 'rHyperion" ned 24 indkl.ebede fotografier fra
Rhinegnene, Schueiz og Tirol.

Fra Indien .har vi optagelser af SanueI Bourne (1834-f9f2), som rejste
derud ca. 186o og blev medetifter af firnaet Bourne og Shephard, Sim-
1a og Calcutta, der ihvertfald eksisterede For en halv Enes år siden.

Den senere Frederik vlII fotograferet i Clxford la. november 1463, tr€ dage €f_
te! at han var bl.evet k.onprins, af aEåtor€'t C.L. Dodgson, tedre kenalt son Le*
eis Carro11, forfåtter til "Alice in Wonderlandrr. Aftryk på albuninpåPir efter
glasn€gativ.

Da prinsen af t/aLes, den senete Ednard VII r fra marts til juni 18 52
skulle se Ægypten, Det heIl j.ge Land, Syrien, Constantinopelr Athen mv.t
lod man bI.å. vicepresidenten foc Photographic Society, Francis Bedfo-
rd (I816-1894), ledage ham. Han tog 2lo fotografier, hvoraf-172 signe-
rede og daterede blev udgivet sammå år i tre dele fordelt på fire bind.
Vi har dem i bedste stand. Edruard den VII ver amatørfotograf og det er
måske ham, der har sat sin svoger r den aenere Frederik VIII r i forbin-
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delse med den meget kyndige amatør, C.L. Dodgson, bedre kendt som Le-
uis CarrolI, der elskede at fotografere sin model "Alice's Adventures"
og andre småpigerl men også tog to fotografier af Frederik i 0xford 18.
november 1863, tre dage efter at han var blevet kronprins. Vi har den
ene af disse optagelser.

Endelig kan ef tidlige britiske fotografer nævnes Julia Margaret Ca-
meron (I815-1879)' fa hvem vi har tre portretter fra ca. 187o. af Au-
brey de Vere, Valentine Prinsep og en Iille pige, Margier alle i fo-
lio.

Fortsætter vi over kanalen til Frankrig, fotografiens hj emland t
kan navnes tre kalotypier fra Rom, et fra 1849 og to fra I85or op-
taget af F. Flach6ion, der af den eminente fotohistoriker Helmut
Gernsheim kaldes 'rcomte"' men som ikke er til at finder hverken un-
der fransk adel eller på anden vis.

Særdeles navnkundig er derimod Maxime Camp (1822-1894) r en velstå-
ende Forfatter og videnskabsmand, der, Før han sammen med Gustave
Flaubert i 1849 9av sig ud på en treårig rejse til Ægypten' Palesti-
na, Nubien og Syrien, tog et kursus i kalotypering.
Af 174 optagelser udsendtes 126 inciklebede i rej seberetningen 1852
-I854 ) . Billeda fdelingen har et eksemplar af denne indbundet i grønt

maroquin oq med Du Camp's dedikation til Mathilde Bonaparte. Derud-
over haves de fleste af fotografierne løst.

Den i trlestfalen fødte franike fotograf Edouard Baldus (182o-f882)
fik tidtig! officielt opdrag at fotografere historiske bygningsvar-
ker, og senere særligt broanlæggene på de nyanlagte j e r n b a n e s t r e k n i n -
ger P a r i s - L y o n - H 6 d i t e r r a n 6 e og Chemin de fer du Nord.
14ens kunstakademiets Bibliotek har optaqelserne af den førstnævnte
strækning, har det kongelige Bibliotek dels et kempefoto (56x77 cm på
karton 7ox9o cm) af triumfbuen på den ret nyanlagte Place de L'Etoi-
le, dels en række optagelser af franske kirker og, fra midten af 186o
erne, parisiske prospekter.

Af'din mangfo1dige begaveIse og flittige boh6me Nadar (192o-I9lo)'
der efter at have været lidt ved teatretr lidt maler, journalist og
k a r r i k a t u r t e g n e r i 1852 etablerede sig som fotoqraf , har vi dels et
fortræffeligt stort signeret fotografi fra ca. 1854 af dramatikeren
Legouv6, dels talrige visitkortfotos og endelig en del uoodburytypi-
er fra 185o'erne.

Brødrene Bisson (f . hhv. I814 og 1826 ) er representeret med ni de-
tailoptagelser af Notre-Dame i Paris og et prospekt af Place de la
Coneorde eet mod M a d e I e i n e k i r k e n , alle fra midten af I85o'erne.

Den franske sproglerer i Neru 0rleans D6sir6Charnay (t828-1915) del-
tog 1857-1851 i en ekspedition til Yucatan halvøenr-hvor han med et
kefrpestort, uhåndterligt apparat og hovedeageligt på våde pladerr den
måtte eksponeres o9 frenkaldes hurtigst muligt, optog en række frem-
ragende billeder af Maya-ruiner. Vi har storfoliobindet med 49 plan-
cei, der l86l udsendtes med beretningen. Charnay fortsatte iøvrig!
den arkæologiske løbebane og kom vidt omkringr b1.a. tiL Madagascar.

En fortræfFelig Fotografr om hvem så at sige intet videsr er F6-
lix Teynerd, virksom i ltgypten og Nubien i begyndelsen af l85o'erne.
Vi har 56 af hans optagelser fra disse egne, der i IS58 udkom i to
foliobind.

Den franske oldeagssamler og senere politiker Louis de CIercq ( l8l7
-I9ol) foretog 1859-185o en rejse til M i d d e I h a v s I a n d e n e og udsendte
bagefter 6 albums i 5 bind ned 222 af sine fortræffelige optagelser
frå Syrien, Palæslina, Ægypten og Spanien. Alle 5 bind findes hos os.

Af Adam-Salomon ( 18I8?-1881) , der optog sine Portratter i 12 meters
afstand med objektiv af en halv meters brændvidde På plader i størcel-
sen 25x2o cm, haves et per k o m p o n i s t p o r t r æ t t e r i uoodburytypi.

Af den produktive Adolphe Braun (1811-1877) haves prospekter i alle
formater og tillige s t e r e o o p t a g e I s e r .



13

q,\4:

3;Ir'i#- F&F-s"Y":;r:

Et af Dåsirå Charnay's flotte billeder fra Yucaton halvøen. Motiver af
svunden Maya-kultur. 49 plancer fra 1863 optaget på våd Collodium og
fremkaldt på stedet. Ikke 6t "fluebenttvar at se på billedetl

Elienne Carjat (1828-19o6) karrikaturtegner, skribent og fotograf,
er bI.a. representeret ved store voodburytypier af Julee Verne, Roe-
sini, Hal6vy og Gambetta samt mindre portretter fra begyndelsen af
l85o'erne.

Endelig kan af tidlige franske fotografer nevnes Achille Quinet af
hvem vi har en del store billeder fra PariE og omegn optaget ca. 1867.

Fortsætter vi med de italieneke fotografer, kan fra slutningen af
l840'erne nevnes to saltpapiraftryk af henholdsvis Colosaeum og det
såkaldte Vestatempel optaget af Eug6ne Constant, Giueeppe Coen'e
(fgt2-1856) saltpapirfoto fra Venezia af PaLazzo Ducali'a cortile,
Carlo Ponti's (ea.1828-ca. l9oo) optageleer fra begyndelsen af l85o'
erne, også af Venezia, Leopoldo Alinari's florentinske fotografier fra
slutningen af l85o'orne, P. PozzL's milanesiske arkitekturoptagelser
fra ca. 186o, AItobelli e Compagni's store fotoE af Coloseeum, den span-
ske Trappe, Caracal.las Bade og Constantinsbuen ca. 1865, Tommeeo Cuc-
cioni's La fontana deI l4ascherone fra ca. 1865 og talrige sterooopta.,
gelser samt A. Perini's to venezianske prospekter fra ca. 1860 og ca.
187o.

AF andre nationaliteter kan nevnes tyskeren August Lorent (Charle-
stoun 1811 - Meran 1884) med to pregtige kalotypier fra Moritz Lotze
med prospekter fra Verons i 185o'erne, østrigeren A. Groll med mange
fotos fra Krakau ca. l85o og et enkelt fra Wien I869, grækeren Peter
l,loraites med b1.a. et af to ark sammensat foto fra ca. 1865 af Viden-
skabernes Akademi i Athen under opføre1se. Arkitekten var eom bekendt,
Theophilus HanEen. Lengere vek har vi U.P. Floyd's 22 Fotoe af tyfo-
nen i Hong Kong 21 . september 1874.

Det nævnte er kun udvalgte udenlandske eksempler. Går man ikke ef-
ter fotograferne, men efter billeder af personer, steder og begi.venho-
der siden 184o, vil man finde mangfoldige andre fascinerehde fotogra-
fier, danske og udenlandske, i Det kongelige Bibliotek.
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GOEGI(ER
1862-1987

"De Ctode Gamle Dagd'
FLTMMI NG BIRENDT

"Kjijbenhavn 1887-1888" de glade år har man kaldt disse måske med

rette måske med urette. Men en kendsgerning var det, at landet vat
ved at komme på fode efter krigen 1864.0ptimismen var stor, akti-
viteterne var mange, importørerne, de hancjlende og ikke mindst gros-
sisterne havde Eode tider, omend der var hård konkurrence på mange

områder,

Den industrielle udvikling kom brusende ind over landet r man hav-
de behov for at vise omverdenen at danskerne var et frit og stærkt
folk. Derfor kunne man samles om Martin Nyrops eventyrlige skabelse
og opbygning af Den Store Nordiske Udstilling på området imellem

det nuværende rådhus og TivoIi.

Den generation der netop havde færdiguCdannet sig, hver på sit
feIt,, måtte ud i livet og finde sig en livsstilling, På Den Store

Nordiske Udstitling var der mulighed for at orientere sig om tidens
mange udfordringer på det tekniske område. Her var maskiner til a1le

formå1, elektrisk 1ys, skjult kraft uden heste, mageløse landbrugs-
maskiner, fonografer med enorme tragte der gengav den menneskelige

røst. fn speciel stand havde vor ven Peter Hansens interesse: Den

fotografiske branehe.
Sindrige fotografiapparater, mystiske kemikalier, farvestrålende pak-

ninger med glasplader. Her var måske en fremtid. Beslutningen var ta-
get dette var branchen vor ven ville søge ind i.

GrossisLfirmaet AD Goecker, et af de æ1dste i branchen, havde fået
vokseværk og var året føt i 1887 flytteL til større og bedre lokaler
ikke langt fra byens midte. De gocie tider havde fået årsomsætningen

ti1 at stige, man havde Passeret de Looo. ooo kroner.
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Dragoner, musikkorps og de kongelige vogne har taget_opstilling foran
hovådindgangen til Den Store Nordiske Udstiltlng på åbningsdagen.
Hvor flaget vejer ligger i dag Københavns rådhus.

Foto: Juncker-Jensen

Grossereren ment,e nok, at der var behov for en nyansættelse derfor
insatte man føLgende avertissement i Berlinske Tidende: "Ung erfaren
ekspedient søges til større engrosvirksomhed indenfor fotobranchen.
Gerne fra et dannet hjem. Personlig hendvendelse".
Vor unge ven Peter Hansen der jo netop søger et sådant arbejder be-
slutter sig til at møde op og ansøge.

Det er tidlig morgen. Med spændt forventning nærmer vor ven sig den

opgivne adresse. En kirkeklokke forkynder I slag netop som han ban-
ker på døren.
Han vises høf1igt, men meget bestemt ind i et stort mørkt være1se,
på gulvet er der tykke tæpper, rummet bærer næsten præg af en fin op-
holdsstue. Forsigtigt går han frem til et stort mahogniskrivebord
hvor en meget velklædt og distingveret herre myndigt udbryder: I'Deres

navn og aldertt.
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AD. GOECKER F. DIDRICHSEN

En pludselig opstået klump i halsen får en pipende stemme til at ud-

bryde: "Peter Hansen 19 år ud1ært i handel og enqros, villig til alt
forefaldende arbejde".
Med åt går vor ven istå, han mærker en anden person i lokaLet. Gan-

ske rigtiqt, der sidder en ung dame og noterer alt ned, hvad han si-
ger.
Grossereren rømmer sig, idet han udbryder: "Ja, ja det er godt un-

ge mand, nu skal De høre, hvad vi kan tilbyde:
Firmaet har eksisteret i ?5 år takket være en fremsynet ledelse, et
veluddannet og ærbødigt personale, som aldeles uegennyttigt har gjort
deres pIigt. De må være parat til at yde Deres, hvis vi kommer over-
gns.

De skal begynde fra grunden, dvs den første tid på lageret. Her er

ingen opvarmning, så om vinteren bør De k1æde Dem varmt på. På1æ9

og ordre skal kort og præcisL efterleves. Arbejdstiden er fra klokken

8:oor srbejdstidens ophør ubest,emt klokkeslet. Søndagsvagt efter tur
i Posttiden L2zoo-143oo.
Desuden skal De deltage i den år1ige rengøring, som foretages en søn-

eller heltigdag i sommertiden. Påske eller Pinse).
Enhver form for maskepi med det øvrige personale er forbudt".

Grossereren holdt en pause, medens han tænder en ny' cigar. Clgar-
klipperens 1i11e smæ1d virker som et knivstik.
"Nå, unge mand, er De stadig interesseret?'r.
Lidt lavmælt lyder svaret "Jah"' Foto: AD. Goeeker.
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"Med hensyn til ferie kan intet 1oves". Efter en lilIe tænkepause

konkluderer grossereren, at det man søger er en ubetinget erfaren og

dygtig person, der på aldeles kompetent måde kan forestå den samlede

ekspedition, varefakturering, samt må være beredt på også at tage

alt forefaldende arbeide.
Veltilfreds 1æner grossereren sig tilbage i den store skriveborCs-
stol idet han udbryder: 'fKunne dette være et arbejde for Dem?".

Vor ven Peter Hansen er velopdragen, pligtopfyldende og ved hvilke
leveregler, det gæIder om at besidde. Han nikker venligt ti.lbage,
idet han udbryder: "Det skal være mig en stor glæde at efterleve De-

res ønskertt.

"G0DT", siger grossereren, t'jeg skal give besked om udfærdigelse af
en kontrakt, hvor De forpligtiger Dem til ikke at etablere eller
hjælpe andre til at etablere forretning i branchen i fem år efter
Deres fratræden af pladsen. Desuden må De ikke tage engement i et
andet firma indenfor faget før end tidligL I år efter Deres fratræ-
den.
Desuden anføres det i kontrakten, at De engang opsagt r er der ingen
pardon eller diskussion".

Grossereren rejser sig og rækker hånden frem idet han gratulerer
Peter Harrsen med stillingen og ønsker, at det må blive tiI fæIles
gavn og glæde.

Peter bukker dybt og bliver ført ud af det store kontor af den unge

dame.

Han træder ud af døren i det dejlige sommervejrr efl befriende let-
telse vokser inden i ham. Rank og stolt spadserer han over Kongens

Nytorv, alle kan se på ham, st han har fået et godt arbeide i et vel-
renomeret og gammelt firma.

0m aftenen fejrer han begivenheden i Tivoli.
Han sidder ved søen og skuer ud over det imponerende udstillingster-
ræn. fn fotograf stiller op til fotografering, ikke langt fra det

sted hvor Peter sidder. På en trækasse læser han navnet: I'Juncker-

Jensen fotograftr da han går forbi, nikker han og udbryder" "God

af ten vi er i samme branchett '

AD. G0ECKEH, Kjøbenhavn.
L a g e r 

..q[,."f, llgu It I;o, ilg*r.,[?,, 
Å rtikle r.

K.

Dmulglonsplader elLD Couronne'e.
Endvidere føres .Emulsionsplader fra de mest renommerede Fabrikanter.

Historien er skrevet til AD Goeckers I25- års jubilæum den L5. marts I9B7 .
Den bygger på autentisk materiale fra firmaets personalearkiv.. o r
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ME,RE END IOOAR
PER A5K NIELSTN

FRANSK VÅOpIaDEKAMERA 8 U+ x 10 314", komplet med optik, matskive og
original pladekassette. Dette er samlingens ældste kamera, måske helt tilbage fra
1855, idet en engelsk ekspert påfeltet, mener at kende et tilsvarende ien engelsk
samling, der dateres tilbage til dette år. Kameraet er lækkert udført i valnøddetræ
og vejer funktionsdygtig med optik ialt 10å kg. Selve konstruktionen er ret avanceret,
idet to tandstangssystemer imetal styrer henholdsvis kipbar bagramme og et dobbelt
udtræk til tele- eller nærbilleder. Metalarbejdet står dog ikke mål med snedkerens
fine udførelse, hvor f.eks. præcise trænagler er med til at fuldende billedet.
Kameraet er monteret med et engelsk portræt-optik med lysstyrke,f: 4.8 og en
brændvidde på ca.360mm., og beregnet til at dække et negativformar på 2l2mm
gange 162 m m.



19

HOLBORN SPECIAL 8t X 6*" No. 8695 -
en trelinset portrætoptik, fremstillet hos
GEO HOUGHTON & SON - vægt 1.8 kg.
Ved hjælp af 3 stikblændere kunde der ar-
bejdes med 4 forsk. åbninger, nemlig:
bl. 4,8, 9, 16 og 22, idet optikdækslet
fungerede som LUKKER!

::;::::::::j

Tandstangen og de to skruer, der sørger
for henholdsvis forskydning af bagramme'
samt for fastspænding af samme-

Det midterste linseelement ville næppe

have passeret en kontrol i vore dage-

En rimelig stor flids klaredes dengang
med et lag sort beg som refleksdæmper.

En vådpladekassette kendes især på sølv-
udfældningerne på trækanterne, forårsaget
af udsivende overskudsemulsion.
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COLLODION
blev introduceret i England år 1847 af. netop A-O-R bogens forfatterJ.Bingham,
der dengang var assistent hos den kendte FARADAY. Sammen med f ranskmanden
Gustave Le Gray så Bingham mulighederne i fotografisk sammenhæng, men ARCHER
kom først med en brugbar recept idet han efteråret 1848 eksponerede sin første
plade og derefter offentliggjorde en forbedret og perfekt metode i 1 8 5 1.
Metoden havde sin storhedstid i perioden 1855-1881, hvor tørpladerne afløste. Dog
anvendes processen stadig i visse grafiske sammenhænge p.g.a. de ekstremt fine korn.
COLLODION er navnet på en substans af PYROXYLIN (Skydebomuld) opløst i æter
og alkohol. Denne emulsion blev f.ør eksponeringen tilsat bl.a. SØLVNITRAT, og til
slut fremkaldt i en væske af gallussyre, jernsulfat, blynitrat, natriumsulfit m.v. f.x.
Efter få sekunders skylning fixeredes i f.eks. kaliumcyanid. Vigtigt for sukces i for-
løbet var det at emulsionen først nu fik lov at tørre op. Lysfølsomheden var ikke
imponerende, men med opfindelsen fik man for første gang mulighed for at kunne
afsvække eller forstærke sine negativer.

Robert J. Bingham: PHOTOGENIC MANIPULATION.

udgivet af GEORGE KNIGHT & SONS, LONDON
i 1 I 5 2 . Indeholdende 87 sider med fotohistorisk
oversigt og beskrivelser af de aktuelle processer som
f .eks.:
CALOTYPI - FLUOROT\?I - FERROTYPI

CHROMOTYPI - CHRYSOTYPI - CYANOTYPI

CATALISOTYPI - ANTHOTYPI - samt om

BILLEDER PÅ GLAS !

I bogen nævnes C O L L O D I O N (Collodium)
processen som en nyhed, ligesom et afsnit er hel-
liget opfinderen FREDERIC SCOTT ARCHER.
Denne opfindelse var et meget vigtigt skridt henimod
vor tids fototeknik, og man hædrede ham ved at
KAIdC VÅOPIRDE+ROCESSEN fOr ARCHEROTYPI
eller kort og godt ARCHCTYPI.

Hlndgydning rf cn
COLLODION-phd..

$ r'. ..ri
i,'$PHS'I0$TNI



2r

i bogen.
7-'

,i'tt :rf

t*'li
l}; i'
il'll
ilii: I i

Eet af de første $oie fotoetablissementer
GEORGE KNIGHT & SONS LONDON
efter tegning/t ræsnit f ra 1850.

Firmaet lå i FOSTER LANE i kvarteret
umiddelbart bag Sct. Pauls katadralen,
et område, der blev særdeles hårdt ramt
under anden verdenskrigs bombeangreb,
og hvor der på tomterne nu er rejst det
imponerende "BARBiCAN t'-kulturcenter.

Største gene ved VÅDPLADEPROCESSEN var det
altid nødvendige mørkekammer. Specielt når der
skulle fotograferes i den frie natur gav det pro-
blemer, idet fotografen da foruden det tunge grej,
også måtte medbringe telt og kemikalier m.v.

Telt med "indbYgget"
mørkekam m e r-t ransPortable'
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I'SAINT MARKS, - May I873tt, et SALTPAPIR-aftryk 6 x 7 314" (t+9x197mm),
forestillende et interiør fra SAN MARCO domkirken i VENEDIG, hvis historie
går helt tilbage til år 829 . Navnet MAYNE er påf ørt med blyant, oB kunne
væ re f otograf ens navn ?

SALTPAPIR var meget anvendt i fotografiens barndom, og havde en renaissance
i slutningen af forrige århundrede. Det var en rimelig billig løsning til kopier
og forstørrelser, og udmærkede sig ved en smuk varm tone.
Selve processen var enkel. Man kunne bruge næsten enhver form for skrivepapir
en god kvalitet, dette blev prepareret i en saltopløsning og før brugen badedes
en opløsning med sølvnitrat. Som lyskilde til kopieringen brugtes solen.
Et væsentlig minus var de manglende detailler specielt i højlysene.

Grundelementet af salt bevirkede, at papiret blev selvtonende til en smuk varm-
brun basisfarve, der igen ofte fremhævedes af den synlige struktur i overfladen.



23

ART STUDIO-TAUNTON, MASSACHUSETT I AMERIKA PRÆSINTIREDE

I 1855 DENNE FLOTTE BAGSIDE AF ET KABINET'S BILLfDf.

KUNSTMALIRENS PALET OG PENSLER TR ENDNU IKKI FORTRÆNGT

AF DET ''NYMODENS'' FOTOGRAF I ET . . . .

t
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PROVINCIE ANTWERPEN /-
3Museurn voorgI Fctografie c

Tom A. Feilbero

Da jeg for et årE tid eiden vandrede rundt i Antuerpene ganle ga-
der efter forgaves at have ledt efter den berønte samling af fotogra-
fica, som skulle befinde eig på kunsthåndverkermuseet Sterckshof ude

i en østlig foratad, kom jeg tilfeldigt ind i Paule Pia's fotogalleri
i Kammerstraat nr.'37. Det hang bI.a. en gruppe daguerreotypieb.
I udskårne ranmer og ailkebetrukne passepartouts. Indholdet var, hvad
man i gamle dage kaldte akt,

IFar, hvorfor ser du på nøgne demer?rt spurgte min yngste, aon hav-
de mig i hånden. I stedet for at begynde forfra med Joseph-Nicåphore
Niåpce og Louis-Jacquee-Mand6 Daguerre, eagde jeg: "Hvorfor skul.le
man ikke se på nøgne demer, når de nu hænger der? - lidt undvigende
måske, men jeg tror, børn sætter prie på foratåelige avar.

Damernes måde at være og at blive taget på lod mig dog snart erkende,
st de ikke kunne være over loo år gamle, men snarere var ef helt ny da-
to, trods teknikken og udstyret. En eller anden kyndig fotograf , h vis
navn jeg ikke fik noteret, havde gjort sig den ulejlighed at ekspone-
re forsølvede kobberplader osv. - rigtige daguerreotypier var det.
Jeg glemte at spørge on priserne.

Men i det hyggelige galerie er også en lille kaffebar o9 en opslags-
tavle, hvor jeg så nogLe lokale avisudklip, som 1øste den større gåde:
Hvor var den berønrte samling? Et udklip fortalte om indretningen af
det nye fotografiske muaeum i Antuerpen.

Jeg havde jo lovet redaktøren at rapportere til OBJEKTIV. Som Sel-
skabets eneste (?) medlem vesten for Elben, !'leser, Rhinen og llaas, men

østen for Schelde, har man sine forpligtelger.
Det er kendt, at Antuerpen (her forstået som provinaen, hvis hoved-

stad er byen Anturerpen) råder over en fornem samling fotografica, som

undertiden er blevet henregnet blandt verdens betydeligste, såsom

George Eastman House, N.Y.; Agfa-Gevaert Historama, Leverkusenl The

Royal Photographic Society, tidligere i London, nu i Bath; The Gerns-
heim Collection, Austin, Texasl Sociåt6 Francaise de Photographie, Pa-
ris; Deuteches Museum, M[inchen.
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Nu er der jo også Nstional luluseum of Photography, Film and Television
i Bradford med samlingerne fra Science Huseum i London og Kodak-Museet
i Harrou.

Den belgiske samling befandt siq på bemeldte tidspunkt ikke længere
på Sterckshof-mueeet, men var, med aamt billedarkiv og biliotek, i del-
vis nedpakket tilstand at finde i midlertidige lokaler, hvor man først
og fremmeet beskeftigede sig - intenst - med planerne om indretning af
et selvstendigt fotografisk mseeum.

Dette nye museum - Provinciaal Museum voor Fotografie - åbnedee den

21. oktober 1986.

Samlingen
Samlingen af såvel apparatur som fotografiske verker har historigk

naturligt nok noget at gøre med den belgiske fotoinduEtri, først og
fremmest Gevaert. På et tidspunkt i l96o'erne, da det stoDe opsving
i interesaen for fotografica endnu ikke var begyndt for alvor, ef,!an-
gerede en ingeniør ved Gevaert en udstilling "FotograFien gennem 125
år", som vakte meget stor interesse og gav anledning til hurtig opbyg-
ning af en offentlig sanling, som fik til huse i Sterekshof-muEeet eom

afdeling for foto og film. Der blev på et endnu fremkommeligt tidepunkt
og med etøtte fra Gevaert købt op af både apparater og billeder (af så-
vel kunstnerisk, dokumentarisk som teknisk interesse). Ifølge Ein karsk-
ter hørte samlingen dog ikke hjemme på et kunsthåndverke- eller kunst-
industri-museum, o9 der blev snart lagt planer om selvstændige Iokaler.

Samlingen, som allerede da hed Provi.nciaal. Muaeum voor Fotografie,
blev i 1982 yderligere kendt gennem en stor og neget velopbygget udstil-
ling i BrysseJ.: Fotografien Før og Nu eller Fotografien fra oprindeleen
til vore dage - alt efter, hvilket af de belgiske sprog man overgetter
fra. Det meget udførlige og koetbert il.lustrede katalo! fra denne udstil
ling, som blev financieret af et af de store pengeinstitutter, gælder
stadig som det bedsle almene bogvark over fotografiens historie i Bel-
gien.
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Nu er Museum voor Fotografie altså i
i Antuerpen . Adressen er : lrlaal se Kaai
Man valgte at erhverve et 75 år gammelt

tur og fuldstændig om-indrette det tit
ligere opfyldt havnebassin, som bliver
mer stadig havnemiljøet; Schelde er kun

sømand på langfart har her oplevet den

under fødderne og har druknet chok'et i
slemmere sager,

eget hus, og det ligger centralt
47. B-2ooo Anturerpen.
pakhus med en solid grundstruk-

formålet. Det ligger ved et tid-
gjort til parkanlæ9. Man fornem-
et stenkast væk. Mangen en dans

sære fornemmelse af fast grund
det stærke belgiske øI og/eller

_qrqf

FIot opstilling med kameraer fra "Kol Lodiumpladernes'r epoke.

Museet er indrettet efter et udpreget pedagogisk princip' idet de

to etager med permanente montrer og ophængninger er en gennemganq af
udviklingen fra slutningen af den pre-Fotografieke tid med physionno-

trace'n, camera lucida, !egnekassen (som mine børn blev meget interes-
seret i) osv. frem til i dag r klart opdelt i perioder og hele tiden
fremlagt sådan, at den opmærksomme gæst, som gør sig den ulejlighed at
1æse teksterne, kan forstå forbindelsen tiI den samfundsmessige udvik-
1ing. VeI mest til ere for de besøgende grupPer af børn har man ind-
rettet et hjørnelokale med udsigt over pladsen på en sådan måde, at man

nemt kan give instruktion i de helt elementære optiske principper, sim-
pelthen ved at opstille nogle store faste, men drejelige "kameraer" på
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størrelse med ølkasser ved vinduerne, nogle ned huIIinse, netBkive og

sort klæde' endre med optik oq vandret matskive sant paPir til at teg-
ne udsigten på.

En veg or tapetseret med en fotostat af en udeigt over of af byens

torve med mange detaljer; ved hjelp af nogle magnetieke rammer, eon kan

flyttes rundt på fotostaten, kan man demonetrere princippet i den foto-
grafiske motivudvelgelee. omvendt er en anden veg dækket af en fotostat
af en hel film med s e r i e o p t a g e I e e r , såledee at man kan demonstrefe den

tidsbestemte selektion og diskutere, hvilken optagelse der er bedet.

Toverlantaarn
Try 11e1ampe-
Laterna rnagica.
Til både dia- og
epi-proj ektion.

Spej Ire flekskamera .

Den permanente udetilling rummer naturligvis kun en repraeentativ del

af apparat- og billedsamlingen. Det meste befinder sig i maqasin oq sr-
kj.v, men ingenlunde utilgængeligt for serligt interesserede.
Iøvrigt er opstillet et helt daglysatelier fra omkring 188o, et mørke-

kammer Fra 1914 og en fotoforretning Fra 19Jo'erne. TiI demonstration
af stereo-fotografiets dengang store betydning har man i udstillingen
opstillet et såkeIdt "KeiserPanorame'r fra århundredskiftet r en kempe-

mæssig kukkasse ned 25 siddepladser rundtom ved okularerne, altsammen

fint snedkesarbejde i nød eller mahogni - en elags åndelig fodermaskine

for hvermand, som bJ..a. har veret brugt rundt omkDing åom DeklemeEtand

for zoologisk have i Antruerpen. Han har i dag svert ved at fatter hvor

sultne folk het veret efter at ee billedeD - inden verden blev over-

avømmet med dem.
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Hvad kinematografien angår rummer P.M.F. en samling apparatur, som

dækker den tidligste begyndelse af filmens klassiske periode op tiL
idag, men grænsen er trukket ved materi.ellet. Selve filmene overlades
det til det Kgl. Filmarkiv i Bryssel at tage sig af .

Som den eneste betydeliqe offentlige samling fotogra Fica i Belgien
har museet naturligvis også sin mission son nationalt museum for fo-
tografi, hvilket i passende grad s1år igennem udvalget af udst j.llede
fotografier. A p p a r a t u r - s a m I i n g e n rummer også, hvad man kan forestille
sig af pragt eksemplarer, navnlige inden for de håndværksmæssigt frem-
stillede og/e11er pre-industrielle apparater, af indenlands oprindel-
3e.

Belgien, som ellers er det eldste induetriland på kontinentet ( alt-
så bort set fra England) ' fik aldrig en levedygtig Fotografisk indu-
etri om jeg så må sige på harduare-siden. At der udviklede sig en be-
tydelig fotokemisk industri, ved vi alle og tænker straks på Gevaert
og måske - som spebialister - på historiske navne oom Monckhoven og

Baekeland. Betingelserne for en k o n k u r r e n c e d y g t i g optisk og fotokemisk
industri synes ikke at have veret ti1 etede på det rette tidspunkt t

dvs. i halvfemserne, da apparat industrien tog fart rundt omkring.
l,låske hænger det samnen med, at man i Belsien valgte føret og frem-
mest at investere i den tunge industri, og ikke i den finmekaniske.

Filmoptager fra den klassiske periode.
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Men for nu at nævne nogle navne på historiske apparater 3om veren-
de belgiske, skal jeg hente ncAle fra det ovenfor omtalte store kata-
log: Ernest Cand6ze (1827-19o8), Jean F. Pliicker (1847-L929), J. de

Neck, Armand le Docte (I859-19r5), Louis van Neck (f85r-I917) og A.

van Remoortel, som allerede i 1924 lancerede et småbilledkamera I'Pho-

toscopic", altså inden markedsFøringen af Leica'en.
A propoe best,rebelserne for at reducere apparaternes vegt og størrelee
bør det også nevnesr et det belgiske firma Ni6ll og Simons i l9o8 frem-

bragte "Ni6l1s Patent Camera Loparr. Lopa'en vaD i Iukket tilstand en

ganske flad æske på 9xl4x2 cm. Billedformabet var 6'5x9.

Pocket Cyko kamera No.2. eller ttlopatt .

Designet af Magnus Neill. Bxlo cm pla-
der. No.l-. Br til 6 r5x9 cm Plader.
Ca. I9o2.

En svejtsisk Escopette
fra 1BBB t.il Kodak rul-
lefilm og to franske
ttphotosh6resrr fra samme

tid til Bx9 plader.

Repro: John PhiliPP

I museets stueetage er der to sale til skiftende udstillingeD samt

et I y s b i I I e d / f i I m I o k a I e . He 1e bygningen er på 3. ooo etageneter fordelt
på 7 etager, hvoraf kun de, bruges tiI direkte offentlige Iokaler.
Samlingen er på over 5.ooo enheder, 25.ooo billeder og tilsvarendo an-
tal bøger og tidsskrifter. P.ltl.F. beskæftiger permanent l4 petsoner'
herunder to videnskabelige aeeistenter.

Endelig skal det nevnes, at Provinciaal l'luaeum voor Fotografie hueer
sekretariatet for ESHPh, The European Society of the History of Photo-
graphy. Selskabets generalsekretær er en af de videnskabelige aasisten-
ter ved P.M.F. Roger Coenen; og president er den engelske profeseor
NargaDet Harker. En af vicepresidenterne er svenskeren Rune Haesner,
5tockholm. Selskabet udgiver blandt andet en bibliografi.
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'skopudseren og hans kunde.

Flemming Berendt

0pfinderen af den første fotografiske proces "Daguerretypietrr Louis
Mand6 Daguerre offentliggjorde sin opfindelse for v e r d e n s o f f e n t I i g h e -
den i videnskabernes akademi i Paris august 1839.

Louis Daguerre havde igennem 1ængere tid optaget adskillige daguerreo-
typi-prospekter af kendte bygninger og pladser i Paris. Et af disse da-
guerreotypier viser os en udsigt over hjørnet af Boulevard du Ternple

og Boulevard St. Martin. I billedets højre hjørne ser man tydeligt en

skopudser der betjener sin kunde.
Verdens ældste fotografiske billede - med levende personer!

Daguerreotypiet blev umiddelbar t efter o f f e n t I i g g ø r e 1 s e n i 1819 skæn-

ket til kong Ludvig af Bayern, med dedikation, samt klokkeslet FoD oP-

tagelsen (o8.oo) angivet på bagsiden. Senere blev det skænket ti1 det
Bayerske Nationalmuseum - og her blev det engang i 1960'erne ødelagt af
ukyndige folk på museet, således at nran i dag kun har den blankpolere-
de sølvplade tilbage at udstille.
Heldigvis blev der i f9t7 på foranledninq af, Helmuth Gernsheim og Bea-

nont Nervhall optaget et billede af det originale daguerreotypi. Der

blev fremstillet et sæt d u p 1 i k a t - n e g a t i v e r , som blev overdraget Georg

Eastman House j. Rochester. Denne optagel.se danner r e p r o d u k t i o n s I r u n d -
Iag for de fleste gengivelser vi ser i dag. De fleste bliver dog beskå-
ret i den ene side.
Daguerreotypiet her er gengivet ubeskåret.
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Ved gennemlæsning af Daguerre's breve og andre dokumenter blev det
klart for mig, at optagelsestidspunktet 18t9, som angives i de fleste
bøger og skrifter ikke kunne passe. Desuden førte en nøjere analyse af
billedet frem til flere uklare punkter der her ekal gøres nærmere re-
de for. Efter flere års arbejde med problemet, åbnede der sig pludse-
lig mulighed for at kunne rejse til Paris og måske finde yderligere
materiale til støtte for mine fotohistoriske studier.
Udrustet med fornødne aftaler og akkreditiver drog jeg afeted til by-
ernes by.
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Paris på åstedet 1986. Foto: F. Berendt

For at analysere billedet, må man betregte det meget nøje.0g hvad er
det så man ser?
Det er umiddelbart tydeligt at Daguerre overhovedet ikke er be kymre t
over det indfaldne modlys, men at han derimod udnytter'dette i sin biI-
ledkomposition. 0 p t a g e I s e s s t e d e t har været fra et ret høj t niveau -
idet man har udeigt til et treetagers hus l ige overfor. På trode af
det te er det helt tydeligt, at husenes lodrette I inie r er parallelle.
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Daguerreotypikameraet har ingen mekaniske muligheder for at kompense_
re for styrtende Iinier, Daguerre har dog villet overholde de lodret_
te I iniers princip.
Vi ser at Daguerre ikke alene opfandt den flørste fotografiske proces,
men også den forskydelige front eller flytbare Iinse. Det kan undre en
at dette har unddraget si9 tidligere f o t o h i a t o r i k e r e s opmerkaomhed.
Forklaringen kan være, at det "rigtige', sjæIdent vækker undren,

Som vi ved er daguerreotypier spejlvendte unikaer. De Fleste billeder
vi ser af rrskopudser-daguerreotypietl reproduceres spejlvendt.
D a g u e r r e o t y p i e t. her er v ist RETVENDT.

For at underbygge påstanden vedrørende optagelseested og tidspunkt må

vi støtte os til Helmuth og Alyson Gernsheim's bog fra 1956 L.J.M. Da-
guerre.
I denne bog dokumenteDee det ved hjalp af matematiske beregninger ba-
seret på brændvidde, biltedfelt og daguerreotypipladene flademå1, et
o p t a g e I s e s s t e d e t må være Daguerre's laboratorium, Rue de Marais No.5.
Samme sted finder vi hans Diorama.
Daguerre beboede dette hus fra ISto til april tBl9. B r a n d i n s p e k t o r a t e t
i Paris kunne ved hjelp af en brandattest faetelå at dioramaet brænd-
te natten til den 8. marts 1839. Daguerre ongiver selv at han i april
måned flytter til Boulevard St. Martin.

Samtidig med mine Fotohistorieke etudier har jeg erferet, (december 85)
at en tysk fotohietoriker Peter von trrlaldthausen har beskaFtiget sig med

det samme emne. Det viser sig, at hana metenratiake beregninger, der byg-
ger på oplyeninger fra Z e i s s - p 1a n e t a r i e t i Berlin, at v i n k e I f u n k t i o n e n ,
sammenholdt med tidspunkt og den geografiske breddegrad 6temmer ovsr-
ens med mine tidsangivelser.

Peter von Waldthausen
På grundlag af et bykort fra L852 har Peter von t,laldthausen beregnqt
føIgende 3

V9d blug af den udregnede brændvidde, en skønsmæssig størrelse afskopudserens kunde til I r65 m beregnet på billedet Iif o rooTg m blevobjektivets brændvidde beregnet. Btgningen i forgrLrnden er 42r5 mog lamperne.på hjørnet er placeret i en afstand åf BBrZ m, udregnin-gen er foretaget på basis af huset tir venstre.Det er tydeligtr at man ser fra en vis højde ud over tagrykningen
: tagets højde samt gadeniveauet bruges dårfor ved bereIning-"i oetfotografi:k? optagelsespunkt bitleåperspektivet angivJr aI der kunkan være tale om huset i Rue de Marais, Daguerre har helt sikkertvalgt taghaven som optagelsespunkt idet han herfra har kunnet vælgeenhver retning for sin optagelse.
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Udsnitsforstørrelse af skopudseren og hans tålmodige kunde.
Foto og reproteknik: John Philipp.

Et samtidigt træsnit giver os en præcis målestok for de to huse
dioramaet og hans egen bolig. Set fra Boulevard 5t^ Martin's for-
torv på den modsatte side ved en højdevinkel på 12" rager det lil-
1e trappetårn L6 m op r præcis som Helmuth Gernsheim angiver som
højden af dioramaet i sin bog.
Beregner man afstanden tit bygningerne at være 5o meter, så vel tag-
havens gulvhøjde være \4r7 meter. Træsnittets nøjagtighed kan næp-
pe betvivles, idet de mange detailjer angiver, at tegneren har brugt
Camera Lucida.

avens balu-
t = 15 meter.
vinduet for-
t

e 1øber i mo-
Husenes

bragt sit ka-
iniertt .

Resultat af beregningerne:
Hvis vi antager damens legemshøjde til Ir55 m vil tagh
strade være i en højde af 1417 m plus o,3o m til kamerae
Huset tit venstre er udregnet efter etagernes antalr og
oven til venstre er Ir55 m højt (sammenlignet med damen)
Gående herudfra er det tydeligt, at den optiske akse ikk
tivets midte, men derimod i formatets øverste trediedel.
flugtlinier er et tydeligt pevis herfor. Daguerre har an
mera med en hældning på 5 r5" herved falder de lodrette I
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14r7o m

Ir5 m

"Maison du Dioramat'
te højdemål.
Træsnit fra Magasin

Daguerre's hus og bolig i Rue de Marais No.5. Med indsat-

Pittoresque. August 1858. Huset nedrevet.

peter von hlatdthausen angiver en optagelsesdato imellem den 24. april
og den 4. mai lBlB!
Med tre matematiske udregninger som grundlag er den mest sandsynlige
dato den 24. apr i I .

Min konklusion vedrørende årstallet for Daguerre's optagelse af f'8ko-

pudserbilledet" bygger på den kendsgerning at DaguerDe ifølge egne op-

tagelser IKKE kunne fiksere sit billede i april LB1Tr o9 i april må-

ned IBSS boede han ikke 1ængere i huset, idet det brændte den B. marts

samme år,
Daguerreotypiet er altså optaget i slutningen af april eller begyndel-

sen af maj lBlB:

Disse kendsgerninger må veje tungt ved bedømmelsen af hvorhvidt disse

nyefotohistoriskebetragtningererhotdbare.IfølgeHeImuthGerns-
heim er de meget overbevisende.
Tiden vil måske vise dette !
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Fotografiet som Billede
og historisk Kildemateriale

UDT OG HJEMMT MED LANDSKAB OG PORTRÆT

G.0. 5vane. 3. Del-.

Dr. techn. Paul Bergsøe nævner on grundstoffet Se1en i "Keni Paa En Anden Maade",
at selenet under svovlsyr efremstillingen 9år over i blykanmeret og at det var her-
i, det blev fundet af den store svenske keniker Berzelj-us i 1817.

Berzelii fulde navn var Jdns Jakob Berzelius. Han fødtes den 29. august i Vå-
versunda; en beskeden samling huse betiggende nær ved den ornitologisk berønte indsø
"Tåkern", med udsigt over nod det enestående naturreservat, bjerget "Onberg" og nog-
Ie kilonetre syd for Den hellige Birgitta's kendte Vadstena.

på kirkegården foran den lille hvidkalkede Våversunda kirke med enestående
smedejernsarbejder fra tidlig middelalder naglet på kirkedørene, rejstes efter
hans død den 7. august 1B4B en tre meter høJ slank, groft tilhugget mindesten med
en ærefuld inskription over denne banebrydende videnskabsmands betydning for kemi-
en.

Selenium ell-er Selen, som det for nemheds skyld kaldes, hører til i samme
række i Det periodiske System som Ilt, Svovl, Tellur og det yderst sparsomt fore-
kommende Polonium, der fremkommer ved henfald af Radium. Selen hører rTl.6r.o. til
blandt metalloiderne og er således ikke et egentligt metal som Jern, Kobolt og
Nikkel- el1er som ædelmetallerne Sølv, Guld og Platin.
Selen er såvel farmakologisk som økologisk et ubehageligt stof og må nok betegnes
som giftigt (toksisk) i svær grad; om end det ikke er helt så giftigt som Tell-ur.
Svovl holder nogenlunde samme giftstyrke som Selen.

Man siger om Selen, åt det er et allotropisk grundstof, da det kan bestå i
adskillige varieteter, som dog alle besidder lignende kemiske egenskaber, men som
indbyrdes kan udvise nok så forskellige fysiske karakteristika. Dette er således
tilfældet med de tre krystallinske former af Selen: nemlig det røde krystallinske
selenium med varieteterne alpha og beta; det grå krystallinske selenium A, der
fremkommer ved opvarmning af forglasset selenium til J-75 grader C, og endelig det
metalliske grå selenium B, der fremkommer ved at opvarme en af de før nævnte sor-
ter til 220å grader C.
Metallisk selen B besidder af alle selentyperne alene den ejendommelige egenskab
at kunne lede elektrisk strøm, når det rammes af lys, men er elektrisk inaktivt i
mørke.

Principdiagram over seleniumfotocelle af spærrelagstype

B: Spærrelag (Junction)
c: Selenlag
D: Kontaktring i ledende forbindelse DI,ff 03.87

med metalfilnen

I I I j"

Ledende under Iag ssk ive
som regeJ- af jern.

I-let.alfiLn gennernskinnelig for lys
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Forinden Selen B kan blive fotoelektrisk ledende, må det dog førsL gennem-
gå en række kritiske procestrin, der slutter med, at det lysfølsonme selen ud-
smeltes på et bærende underlug, hvorefter det udglødes ved 200 grader C for at
fjerne Lilbageblevne spændinger i selenet. Det pålægges herefter et elektrisk
spærrelag og en transparent metalfilm, hvorpå hele samlingen, inden den indsæt-
tes i sin fatning eller holder, præpareres med et beskyttelseslag mod kondens
o.a. fugt i dag vist nok en kunstharpiks da selenlaget ellers ødeIægges selv
af ganske ringe mængder vædå.

Dr. Edrvin Mutter:
Kompendium der Pho-
tographie, Bd. I.

Der kon så1edes til at forløbe mange år efter Berzelius' afdækning af selenet i I8-r
17, inden dets elektriske egenskaber blev kendt og den første lysfølsonune celle
frenstod. Dette forefaldt først i 1873, 56 år senere, og hændte i forbindelse ned
en række undersØgelser over selenets elektriske egenskaber' der ledtes af den engel-
ske telegr afingeniør willoughby Smith. smith havde bevidst udtaget selenet for at
undersøge dels elektriske ledningsevne lige over for andre slette ledere eIler,
hvad der er det samme, andre gode isolatorer som f.eks. glas' kvarts glimmer o.s.v.,
da han blev oFnærkson If selenets lysfølsonme egenskaber, hvorved vejen var åbnet
for det fotoelektriske eksponer ingsneter.

De tidligste selenceller' der toges i brug til eksponer ingsmåling, baserede
sig på selencellens evne til at indstille sin modstandsværdi efter styrken af det
lys, der faldt på cellen. Denne type b€nævntes " fotokondirktiv" og havde de to ke-
delige egenskaber dels at besidde en væsentlig træghed ' eftersom typen ganske uhen-
sigt$rEssigt opførte sig som en elektrisk kondensator ' og dels at cellen krævede
en elektrisk forspænding, der måtce frenskaffes ved hjæIp af et udvendigt batteri.
Afhængigt af styrken af lyset på ce1len, kunne der således opnås en modstandsvari-
ation på 25.L= 1,4 1og eller Lv 4r64a altså lige knap og nap de magiske 5 blænde-
værdier.

Ifølge Dansk Fotohistorisk Selskab' arkivnateriale over anciente ekspone-
xingsmetre, var det første amerikanske fotoelektriske eksPoner ingsmeter netop et
neter af denne type. Batteriet var på 3 volL: "Og neget let at udskifter" oln

strømforbruget af cellen optyses det' at dette kun androg o.oooL AmPere (0'1 nA) t
såIedes at batteriet ville kunne holde dets tagertid ud. Det nævnes herefter: "At
endskønt eksponeringsrneteret, der benævnes "The Etectlophot Exposure Meter" først
og frenunest er bestemt til filflfotografer, skulle der ikke være noget til hinder
for, at fa stbilledfoLogr afer skulle kunne bruge Etectrophot Ek sponer ingsmeter et
ned lige så godt udbytt.e son fi lmfotogr aferne" .

The Electrophot Exposure Meter var et luninan$neter. Det måIte således kun
reflekteret lys. MåIingen indledtes med at fotografen aftog et -dæksel over måIe-
vinduet og rettede instrumentet mod objektet, der santidig kunne iagttages i en
Iil1e reftekssøger, hvorefter den korrekte blænde kunne afIæses på neterets ska-
la under et nærke for L/3o sekundi hvilken fotografisk forenkting i øvrigt var u-
den betydning, da eksponer ingstider jo forholder sig omvendt ned kvadratet på de
relative b1ændeåbninger i jfr. denne series fig. I øverst i forrige nuNner.
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The Electrophot Exposure Meter eller "Rhamstine Electrophot Photoelectric
Exposure Meter" kom på markedet i U.S.A. i 1931 og var vist nok verdens første
fotoelektr iske eksponer ingsmeter .
Fra midten af 30'erne må eksponeringsmetre baseret på det fotokonduktive princip
som Electrophoten være helt fortrængt til fordel for den mere følsomnte og mere
hensigtsmæssige spærrelagscelle, der tilmed ikke fordrede forspænd'ingsbatteri og
som tillod en langt bedre (logaritmisk) skalainddeling.

Af denne nye type var Gossen's "Luxmeter" fra 1933, der var kalibreret i
Lux. Den indikerede værdi omregnedes til eksponeringsværdi ved hjælp af en med-
følgende omregningstabel; Luxmeteret var dog nok mere bestemt for belysningstek-
nikere end fotografer.
Gossen's "Luxmeter" fra 1933 nævnes i øvrigL som forløberen for eksponeringsmete-
ret "Ombrux" fra Leica. Ombrux markedsførstes fra ca. 1936 1940. Det indikerede
kun ekstrrcneringstiden for blænde 9 ved L2 DfN: d.v.s. kun eksponeringstid for den
nye kommende farvef ilm fra AGI,'A.

Det fjerde luminansmeter, der bør nævnes i denne oversigt, var den aller
første udgave af Weston Master's Universal Exposure Meter, der udsendtes på marke-
det i U.S.A. i 1940 og som rosinen i pølseenden"Brockwåy's" luminansr/illuminans
meter, der kom på markedet i Japan omtrent i 1950. Det nåede frem her til Europa
i 1955 og lever den dag i dag videre som Sekonic's "Studio Deluxe Model L-398".

- ---- 
---Åt;aAnft å ; shtuua å --j_71

. - I | ., 1'
r. -O I ar.O O a r. N O i) 

^ 
O'

(o) Bilateral

I
I
t
I
I
a
a
t
t

(å) Unilateral (c) Push-Pull

Hertzsprung-Russel diagram over
de nærmeste klare stjerner.
Sol-en er vist som en asterisk
ud for temperaturklasse G.

Fotografiske lydspor til Tone-
og Talefilm.
Efter Frayne og tnlolfe: Sound Re-
cording,

selencellen er den af d6 i aag forekonnende fotoceller, der bruges i eksponerings-
rnetre, d6n fototcelle hvis spektrale følsonhedskurve ligger vor synskurve nærmest:
kurven V(IaInHa) .
Uden korr ektionsfilte! starter selencellens spektral-kurve ved ca. 800 nn for lige-
som vor synskurve at toppe ved 550 - 575 nm; herefte! følger selencell-ens sPektral-
kurve ikke længere kurven for vort øje, men fortsætter ind i ultraviolet og den
bløale røn tgenstråting. Relativt til slmskurvens toppunkt ved 550 nm er følsomheden
for selencellen kun reduceret til 508 ved 4OO nn, hvilket man bør tage i betragt-
ning under sine eksponer ing sbe stetnnelser .

Hvad der bevirker frembr ingelsen af den fotoelektriske strøn såve1 i selen-
cellen som i cds- og siliconcellen, der nogLe gange kaldes tilfæIde, hvor
celIen er filtrere! ind efter synskurven' kan der ikke helt gøres rede for' men vi
kan sikkert tiUade os at fornode, at effekten hovedsagelig har sit udspring i ly-
sets dobbelthed son både partikel- og bøIgefænonen.

O I ar.O O a



89

Son det ses af fig. 2, opstår potentialeforskellen nellem basepladen' der er
positiv lade!, og frontelektroden, der er negativ ladet og udgøres af den tidlige-
re ontalte gennensk innelige metalfolie. Tilslutter vi en strønforbruger over selen-
cellen som f.eks. et u-amperemeter etter såkaldt galvanometer, vi1 der altså flyde
en elektrisk strøm gennem systernet , hvis styrke på det nærmeste vil være propor-
tional med styrken af det indfaldende lys på den transparente metalfolie.

Lys kan således ikke udelukkende være en træghedsfri vibration i ruunet ned
et bestemt antal millioner svingninger pr. sekund relativt til den pågældende far-
ve; d.v.s. bØIgelængde.
Det nå foruden den bøIgeformige udbredelse også indeholde energi, 09 d6t gør det
da også i form af lyskvantet, det såkaldte foton, sc[n besidder energien E= hc:l,
hvor h= Planck's konstant, c= lysets hastighed (i vacuum) og L (for lanHa)= den
kvantef ys iske bølgelængde -

Ligesom øjet besidder fotocellen - med eller uden forl-inse - altså evnen til
at ondanne lys ti1 elektrisk energii nen hermed hØrer enhver sannenligning også op.
Fotocellen virker ikke ved nogen biokenisk proces og rumner ingen selektive senso-
rer son øjets stave 09 tappe; den "ser" derfor ikke son øjet, men gengiver det se-
te , d.v.s, opfangede, efter styrken af det "setes" energiindhold; d.v.s. at foto-
cellens tysudbytte fremkonmer ved integre!ing af rnotivets indhold af lyse, gråli-
ge og mørke farvetoner.

Da man først i 1930'erne var beglmdt at fæstne id6en om et etektrisk ekspo-
neringsneter ned på tegnepapiret, stod man, som vi ser, såIedes ikke hel-t uden er-
faringer om selencellens og de andre fotocelletypers måde at bearbejde lyset på.
Man havde netop fået Tone- og Talefilren, hvilke uden fotocellen ville have været
umulig på daværende tidspunkt. Indenfor astrononien havde fotocellen vundet ud-
bledt anvendelse i må1eborde, refraktorer og teleskoper samt indenfor belysnings-
teknikken og opti kken.

Heydes Actinometer Reklame fra I93o.

Det var således næppeden såkaldte "Billedende Fotografi"r men videnskabelig
nØdvendighed, der tidligt frembragLe sensitometrien: d.v.s. udmålingen af de foto-
grafiske emulsioners følsomhed og karakteristika.
I"ien det var altså hidindtil udelukkende selvlysende punktformige legemerr som fo-
tocellen havde været anvendt overfor; dette naLurligvis bortseL den nylig tilkom-
ne tone- og talefilm. Nu gjatdt det at fastlægge, hvorledes fotocellen skulle I'ser'

fctografisk.
fortsættes. . . .

PERFECT EXPOSURE
is assured with the

HEYDES ACTINOMETER
I-ORRECT exposure at a glance without any
vcalculations by simply observing the subject
ro be photographed. No sensitive paper to
expose or deteriorate.
Tåe Hevdes Actinometer is the most reliabte in
*" "t ii 

gutg"t the actinic value of the light

fallinc on thi subject actuallv being taken,

;i,i"l\- may be quiti diflerent from that where

the photoeraPher is standing'
Tht -odel V HeYdes ActinorThe Heydes Actinåmeter.is engraved

f-b"l-[i"a"riors and exteriors, and it takes only

å;.e,,i ;'fi;d;;Lthe correct exposure for anv lens speed or plate, film, etc

Price, complete in leather case -r
with full instructions for use r ,l-
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Den sidste rest af Københavns voldbefæstning blev an-
lagt som park
Ørstedsparken bLev indviet den 2"7. oktober I879. Bille-
det er opLaget af I.D. Beauvais, grundlæggeren af kon-
servesfirmaet af samme navn ca. 1881-1882.
I.D. Beauvais anvendte en af de første tør-gelatine emuLsionsfilm
fremstillet af den engelske amatørfotograf Richard Kennett. Han
kaldte den "Pell-icl-e" og kom på markedet i 1874.
Emulsionen var som husbLas, ganske besværlig at arbejde med.

Foto: Københavns Bymuseum.
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FRANSKE. POUTIREGISTREruNGE.R
FRA 1920'uRNE,

Mads Kay Christensen opholder sig i Paris sommeren 1986 her finder han

i en cont.ainer 4oo stk, 9xl2 glasplader. Det viser sig at være fra politi-
ets arkiver, smidt ud ved oprydningl

Dette materiale er blevet ti.1 en udstilling under titlen "IDENTITET".

Udstillingen består af 55-6o portrætter optaget af det franske politi i Pa-

ris fra perioden 1922 til 1929.

Fotografierne er i deres tilblivelse udtryk for den mest objektive og kli-
niske anvendelse af fotografiets registrerende evne. Ikke destomindre er Vi

vidne til at disse fotografier helt sprænger rammerne, hvori de var til-
tænkt, De nøgterne portrætter, som bringer os tæt på et storbymiljør er et

fornemt psykologisk studie af mennesker fra 2o'ernes Paris.

Vi står endnu engang overfor et af fotografiets mange paradokserr hvor det

uvidende øjeblik i sin nøgne enkelhed åbner en verden så dyb og uendeligt

at den er tættere på kunsten end på den virkelighed, der er dens rod.

Fotografierne giver udtryk for, hvordan tiden samt de afbillede personer for-
andrer registreringen til en kunstnerisk oplevelse. Personerne gøt sig seLv

til det kunstneriske udtryk, hvor fotografen med sin teknik bliver det tav-
se vidne. Udstillingens kopier er udvalgt fra disse plader.

BILLEDHUSTTS GALLERI VISER DEM FRA DEN 5. MARTS TIL DEN 6. MAJ. GA OG SEI

KRONPRINSTSSEGADE 18. ABTNJT MANDAG-TORSDAG Kl. 9-T7. LØRDAG-SØNDAG LUKKET.

BilledhusetsG'alleri
XRoNPRINSESSECIADE lE. DX. I t06 XIK K / Tu. 0t . t2 5 t 99
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'Hugo M athiasens Vib or g'
EN BOG AF JENS VILLEV.
FOTOHISTORISK OMTALT
AF SIGFRED LØVSTAD.

Hugo Mat.hiasen i fuld gang med betjening af sit Jens Poul
(J.P.A. Nr. 29o) Foto: H. Langberg.

Andersen kamera i 1949.

Sam.l-ere af f.eks. gamle kameraer møder faktisk yderst sjælden fotografen eller
fotograferne der har brugt dem. Tænker måske heller ikke så meget over, hvem

der engang har været måske både glad og stolt over netop det kamera
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En af de sidste dage i 1986 fik jeg en opringning fra museumsmanden Jens VeLl.ev.

Han bor i Højbjerg og var i gang med en sag for Viborg Stiftsmuseum. En bogudgi-

velse.

Er man så gammel, åt man husker tilbage til L93o'erne efler tidligere og har in-
teresseret sig for museumsverdenen kan man næsten ikke undgå at have hørt om Hugo

Mathiasen der fungerede på Nationalmuseets 2. afdeling.
Hugo M. er født i 1881. 191o blev han ansat ved Nationalmuseetr 09 virkede her til
1949. I en lang årrække beskæftigede han sig rned en opgave der gik under betegnel-

sen t'Købstadsfotograferingenrf. En lang række danske byer blev gennemfotograferet

af Hugo Mathiasen. Nu udgives her i foråret en bog af nævnte Jens Vellevr indehol-

dende 9I optagelser fra Viborg, foretaget i året I9I7.

Pladestørrelsen var I2x1619 cm. Alte negativer findes på Nationalmuseetr 09 de re-
spektive byer fik i sin tid et komplet sæt aftryk.
Det var betalingen for deres tilskud til projektet.

Jens Vellev ledte længe efter Hugo M's kamera. Men det var som sunket i jorden.

Så dukkede ved et lykkeligt titfælde et billede op der viste den gamle museumsmand

i funktion med sit kamera. Det er taget i 1949. Jeg fik billedet forelagtr og var

ikke sen til at identificere kameraet som et 'rNellerød-kamera",
Men hvor var det?

Nu vidste vi dog hvad der skulle ledes efter. En overgang mente man at jeg havde få-

et det fra Yde Andersen i Ørholm. Det havde jeg nu ikke. Ved et besøg hos Yde Ander-

sen den 2. marts i å., opdagede jeg apparatet på en hylde i magasinet. På den ved-

hængende seddel stod blot at kameraet var overgået fra 2. afdeling i februar L966.

Det oplystes ikke hvem det havde tilhørt r og da man i Ørholm ikke havde set billedet
af den fotograferende Hugo Mathiasen, var deres muJ.igheder for at finde kameraet na-

turligvis lig nul.
Men nu står det her på fotomuseet i Herning. Det viste sig at være uden objektiv.

Der skulle dog være gode muligheder for at finde frem ti1 dette.

Jeg kan kun anbefale enhver der interesserer sig for fotohistorie og gamle bybille-
der, at anskaffe bogen når den udkommer. Det sker vist i mai måned.

Forhandling sker kun gennem Viborg Stiftsmuseum. Hjiftorvet. BBoo Viborg. 06 62 Jo 55.

Kolding før og nu
- en bv i billeddr

Lederen af lokalhistorisk arkiv i Kolding, Birgitte Dedenroth-Schcu har sam-

men med sin mand Poul Dedenroth-Schou, museumsinspektør på Koldinghus ud-
valgt ea.4oo gamle billeder fra byens arkiver og hermed skabt en meget flot
bog om Kolding by's historie.
Bolens smukke-tryk på brunsorL udsøgt papir i størrelse 22x3o cm placerer den

freft i top. En udsøgt række fotografier fra slutningen af forrige og begyndel-
sen af dette århundiede giver læseren en klar fornemmelse af at disse gamle

"kuk-kasser" ikke var så dårlige endda, Tværtimod,
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EL billede fra Søndergade 1B7o viser os trommeslageren på sin vej rundt i by-
en med bekendtgørelser. Mange vidunderlige gamle forretninger, hestevoqne,
markeder fyldt med mennesker huse der virker som "kulisser" fra en fjern
fortid det ene billede skønnere end det andet.

Det er lykkedes de to forfattere at finde arkivbilleder frem der på en smuk
måde supplerer hinanden, mange med en fortæIlende virkning som rækker langt
viclere end Kolding by.Således så købstæderne ud i Danmark for loo år siden.
Som foto og billedhistorisk interesseret er denne bog en lækkerbidsken.
Bogtrykkunstens samtlige fagområder er her gået op i en højere enhed. Bedre
kan det ikke laves. Køb den og nyd den!,

I'KOLDING FØR OG NU

IN BY I BILLEDER'"
232 Sider. Kr " Zt\.oo.
Midtjysk forlago
Stagehøjvej 27. B5oo
Silkeborg.
o6 BZ 15 55.

Søndergade og Kolding i

A set ind mod bymidten
med Koldinghus i bag-
grunden.

ENT
G URENT

Tinne Vammen:
Rent og urent.
Hovedstadens piger og fruer
lBBo-192o.
Gyldendal. 296 sider. Illustre-
ret. Kr. 24B.oo.

Tinne Vammen er cand. phil i historie og en af pionererne i den dan-

ske kvinde forskninq. Bogen om hovedstadens piger og fruer l88o-I92o
giver et enestående indblik i datidens tilværeIse for store dele aF

den kvindelige befolkning i København.
Bogens fotohistoriske værdi ligger i de godt 5o billeder, hvoraf en

del ikke har været offentliggjort tidligere. Andre billeder er gamle

kend.i.nge, men som ved 1æsning af bogen får en betydelig større værdi
som b i I 1 e d d o k u m e n t a t i o n . Et kapitel i bogen hedder: I'På nærmere hold
- Sølvgade Jo - standspersoner og jævne folk". Her kigger vi inden-
for, som i en julekalender, først via hovedtrappen siden ad bagtrap-
pen.
Anno l88o boede der i ejendommen 84 personert både herskab- og tiene-
stefolk, småhandlende og håndværkere i baghuset samt arbejderfamili-
er i kælderne. Huset var et spej lbillede af datidens København.

Tinne Vammen har brugt nedskrevne erindringer fra gamle tjenestpiger
som dokumentation. En nyansat pige, just kommet fra provinsen skri-
ver bl. a: "men da klokken var 9 så sagde fruen, at jeg skulle gå i
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seng, og jeg skulIe op på pulterkammerell og da jeg kom derop så stod
der en træseng og en træsto1, ingen vand, så var jeg slået helt ud...
- så lukkede je9 det lille tagvindue op og så sang ieg op til Vorher-
re og mi n morrr .

0m det er bLevet et mindesmærke over datidens piger og fruer tør
jeg ikke udtale mig om, men et akademisk favntag omkring emnet er ik-
ke endt i blind ta1e. Der tales om kød og blod,
Det er ikke en fotohistorisk bog, men den bi.bringer 6n nogle kundska-
ber der gør studiet af fortidens billeder mere berigende.
rrRenL oq Urent" er qod at få forstand af.

Dansk Fotohistorisk Selskab siger tillykke til Pressefotograforbundets 75 års-
jubilæum. En af forbundets medstiftere Holger Damgaard (187o-1945) blev Dan-

marks første pressefotograf tilknyttet Politiken i en menneskealder.

Objektiv er kommet i besiddelse af en samling upublicerede billeder!
Er DETTE Danmarks første pressefato?? - Optaget med selvudløser af Holger Damgaard

i Albors ca. I9o7. Holqer Damsaard har ihvertfald ikke tå"a 
"*F:lå1"i"::dgl;on""n.

Det er bedrøveligt at Jyllands-Posten A/S ikke har kunnet leve op til det mest
efementære grundprincip i at trykke et billedværk. FotograFierne må IKKI være
grå cq flade! ! - Så er DET sagt..
Presse fotogra fforbundts 75 års- jubilæumsbog 1912-1986. "Det evige ø.leblik".
Axel Bolvig har med sit sagkyndi.ge falkeblik udvalgt billederne. Den indleden-
tekst er en god indgangsinformation til de efterfølgende 227 sider ag 363 biL-
Iarl-n Iiaa i aialt

Ved første gennemsyn syntes jeg, at der var en del overflødige - men efterhån-
den opdager man, at bogen er et stykke fotografisk fotohistorie, båret frem fra
det ene højdepunkt til det andet. Resultatet bliver, at man faktisk savner en
del billeder. Men hvor sætter man grinnsen - det MA være svært. Det evige øjeblik
er et seværdigt og spændende tilbageblik i tiden trods den "grå tåge", som
dog letter hen mod slutninqen. Man kan IKKI undvære den i sin samling, som Andre-
as Trier Mørch ville sige det. Pris 248.oo en rimelig pris for en stor bog!
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FOTOBØGER
Fra nyhedsbunken nævner vi:
Michael Huber: OLYMPUS OM-z,
Grinther Richter: CANON T-70
A. Matheson: LEICA Rangefinder
E. Spencer: JAPAN and the East
D.R.Grossmark:LElcA Priceguide 1986-87
D.H.Laney: LEICA POCKET BOOK 3rd Edition
JAPANESE CAMERAS m.24 sider dansk tillæg
KoDAK-kataloget:A CENTURY OF CAMERAS
Fountain Press:PRICE GUIDE to coll.Cameras
og som gave-ide til hende/ham, der har alt
ART DIRECTORS' Index to Photographer no.11 6'

Advertising Photography in JAPAN 3.
THE WIZARDS OF OZ (Australia)

ASK-O-RAMA forår 1987:

Spot/program

Practice M6-M1

kr.118.-
kr.118.-
kr.218.-
kr.245.-
kr. 48.-
kr. 85.-
kr.985.-
kr.248. -
kr.165.-

kr.595.-
kr.850.-
kr.675.-

DK 74OO HEBNtNG.BREDG.13.15' TLF.O7.12 5514

ffi
F0iroffi
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PRESS
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DANMARKS ÆLDSTE
1862 19 ; 7.

Ad. fioockor.
Sælgerskiltet
bærer præg
af en lang og
tro tjeneste!

Danmarks ældste fotofirma GOECKER fylder 125

den 15 Marts i år, og det markerer vi med en
ASK-O-RAMA udstilling af billeder og fotoudstyr
med relation til firmaet og den periode, hvor gæve

Goecker-folk har været med til at'tgjøre"fotohistorie.

Katalogside med atelier-inventar
fra GOECKER anno ca- 1900!

Udstillingens flagskib er a-o-r nr- 853
et NORKA-atelierkamera leveret af GOECKER

til en Grenå-fotograf under første verdenskrig. Det 26
kamera er et sandt orgie i mahogni og messing. og nokkg tunge

eet af de flotteste dansk byggede kameraer nogensinde. Teknisk, - år forud!
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GOERZ 1886 -, 1986

Fabrikanlagen der Coerz-lvverke in Betlin-Friedenau und Zehlendorf.

Optisk gruppe har netop afsluttet sin anden sæson. lrJerner Olsen har kyndigt
(og tålmodigt) belært de tilmeldte medlemmer om I'glassetsf' mangfoldige egen-

skaber.

I nogle artikler vil der blive gjort rede for nogLe grundbegreber og regLer i
"optikkensfr egen verden. Første afsnit er en samtidsbeskrivelse af et besøg hos

Goerz optiske værksted i Schøneberg ved Berlin i 1896....

ET BESØG I C.P

AF J

. G0ERZ's 0PTISKE VÆRKSTED I SCHØNEBERG I896.

GAEDICKE. (pfrotogr. Irr/ockenblatt 1895) .

Hr. Goerz, der har grundlagl den optiske Anstalt, der bærer hans Navn, begynd-
te i Aaret 1BB9 med en enkelt Optikerr 09 gaaende udfra den lille Begyndelse har
han forstaaet i Løbet af 7 Aar at udvikle en Virksomhed, der nu hører til de st,ør-
ste blandt dem, der udelukkende beskjæftige sig med at tilvirke fotografiske 0b-,

tektiver. Han er nu en Mand i sin bedste Alder, i Besiddelse af et betydeligt 0r-
ganisationstalent og af omsorgsfuld Velvillie for sine Medarbejdere. Han begyndte
med det af den afdøde Moser beregnede Lynkeioskopr og havde derved lagt en god

Grund, da hans gode Lykke førte ham sammen med Hr. von Hiieghr BFI genial Matemati-
ker, der for ham beregnede Dobbeltanastigmaten, hvortil de nye Glassorter fra Je*
na anvendtes. Dette nye Objektiv gav i Aaret IB92 AnstaLten et, hidtil uventet 0p-
sving.
I Løbet af 4 Aar har Dobbeltanastigmaten gjort sig gjældende over hele Verden.
I Neu York blev der oprettet en Filial til Anstalten, og i England blev der givet
Patentrettighed tiI det gamle, berømte Firma Ross og Co. Udviklingen medførte end-
videre, aL endel af Virksomheden blev henlagt til et nyt optisk Værksted, der blev
oprettet i l,'Jinterstein i Thtiringen, og at der b]ev indrettet flere sær.skilte Værk-

st,ederr som f.E. til Fremstilling af Irisblændere. Anstallen beskjæftiger nu 25o

Arbejderer 09 desuden har den 4o 0ptikere i sin Tjeneste. Fabriken har, i Stedet
for det tidligere indskrænkede Lokale faaet et nyt, i en stor Bygning paa 6 Eta-
ger.
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Linsesliberi for fotografiske objektj.ver. KODAK.

Foto: Photographie im Vandel der Zeiten.

Det optiske værksted
Blokkene, hvoraf de optiske Gl.as dannes' faa den første Bearbejdelse i Lokaler'

der ligger under Gadens 0verflade. Her skjæres de i Plader aF bestemt Tykkelse aF

vertikale, roterende Zinkskiver, hvis nedersLe Rand gaar ned i en Beholder med Pe-

troleum, medens den øverste er besat med Diamanter. Pladerne skiær'es med Diamanter

i Kvadrater af bestemt Størrelse, og Hjørnerne afbrydes eller afknibes med en Tangt

saaledes at Stykkerne blive nogenlunde kresrunde. Herefter fø1ger Afslibningen i
det Grove. Den foretaqes ved HjæIp af Sand og roterende Messingskaale, der for hver

Linseflade har sin bestemte Krumning. Ved denne Afslibning har Linsen meget nær

faaet den Form, men er endnu ubetydelig lykkere end den skal være i færdig Tilstand.

De raa Linser komme op i tredie Etage, der indeholder det optiske Værkstedr for her

at bearbejdes videre. llan ser her en stor Mængde Slibebænke, hvoraf hver betegner

en Arbejdsplads. Her blivbr Linserne finslebne ved efterhaanden at slibes med fi-
nere Smergei., og dereFter polerede med Engelskrødt. Det er ikke let at danne eig

en Forestillong om den Nøjagtighed, der fordres ved Finslibningen. For at prøve den

Nøjagtighed, der fordres ved Finslibningen
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For at prøve den er intet mekanisk llaaleinstrument Lilstrækkeligt; man maa tage

Tilflugt til et fysisk Fænomen, ved hvilket LysbøIgernes Bølgelængder der som

bekjent maa bestemmes i Hundredtusinddele af Millimetre, kom4ner i betragtning.
Det er de Nevtonske Farveringe, der benyttes til at bedømme Linsen om den er

rigtig sleben. Først maa derfor for hver af de krumme 0verflader fremstilles et

meget nøjagtigt Prøveglas, en G.lasform, hvori den rigtigt slebne Linse maa passe

nøjagtigt. Linsen, der er under Arbejde, kittes paa et Træhaandtag og slibes paa

en roterende Messingskive. Af og til læ99es Linsen i Prøveglasset og betragtes fra
Bagsiden; afviger den et eller andet Sted ira Prøveglassets Form, saa dannes der

omkring dette Sted de saakaldte Nerutonske Farveringe.
Sliberen bemærker disse Steder og giver Dem ved svagt Tryk ved den fortsatte Slib-
ning den rette Form. Heri ligger den største Vanskelighed ved Fremetilling af et
godt 0bjektiv, da Sliberen hertil maa have en vis Iagtagelsesevne og fin Følelee,

der ligesom maa være medfødt, og ikke findes hos enhuer. Den Goerzske Anstalt har

sirr Styrke deri, at den har forstaaet at velge og uddanne en Stab af Arbejdere' der

opFylder disse Fordringer, Det er en Glæde, ved at vandre igjennem Værkstederne t

at betragte disse inteltigent udseende Arbejdere. Naar Linsen er nøjagtigt alebent

saa viser den, naar den lægges i Prøveglasset, intetsteds Farveringer men kun en

farvet Tone, der forandrer sig naar man trykkeD lidt stærkere. At opnaa dette, for-
drer megen Tid og Taalmodighed. For hver Dobbelanastigmat er der 12 Linseflader.at
slibe, af hvilken enhver har' sin særegne Krumning. Foriøvrigt ere de engang bereg-

nede Krumninger ikke gjældende for bestandigt. De ere kun gjældende for den Masse

Glas, der hidrører fra den samme smeLtningr og som i Reglen kan bearbejdes i Løbet

af 5-5 lJger.
t

I estnrngen I

Naar man faar Glas af en ny Smeltning, er dettes Brydnings forhold i Reglen lidt af-
vigende Fra det ældres, og alle Krumningerne maa derfor omregnes efter det nye For-

hold og Prøveglassene korrigeres. Regnearbejdet og de tilhørende Prøver maa saale-

des stadigt fortsættes af Hr. v. HiJegh og hans Asgistenter. l4indre Lineert indtiJ.
4 Ctm i Gjennemsnit, slibes ved Haandarbejde, medens større bearbejdee paa automa-

tisk bevægede Maskiner med selvstændig Føring. En finsleben Linse hsr før Polerin-
gen et f1øjlsagtigt Udseende. Naar Linserne ere færdige, komme de op i den øver-

ste Etage, hvor de centreres, d.v.s. afrundes saaledes, at den optiske Axe kommer

i Midten af Glasset. Dette sker ved mindre Linser paa en drejebænk, hvori de be-

fæstes saaledes, at Billedet af et Vj.ndue, der afspejler sig i Linsenr under 0m-

drejningen forbliver ubevægeligt; ved større Linser bruges en meget fin Føleviser,
der under Linsens Omdrejning ikke maa forandre 5ti11ing. I et andet Rum blive de

5 Linser, der hører tiL en Dobbeltanastigmat, sammenkittede med kanadisk Balsamt

saaledes at der dannes to symetriske Linsesyslemer. Ved K-ontrollen for den rigtige
Sammenkitning benyttes en Føleviser, der er forsynet med en fø.Lsom Libelle.
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Von der eitrfaclretr Lirrfe zurn

Coerz Doppel-Anoftigrnat Goerz Doppel-Anaftigmat Artar
1:9 bis 1 :12,5
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Fra den enkle til dobbelt-anastigmatl

Det mekaniske værksted
GLassene vandre nu fra 0ptikerne til Mekanikerne, for Indfatningens skyld. De

niekaniske Værksteder indtage to af Bygningens Etager, og disse ere lige eaa tet
besatte med Drejebænke som de optiske med slibebænke. De af Metal støbte Indfat-

ninger bearbejdes paa Revolverbænke. Paa disse ere 5 forskjellige Drejestaal an-

bragte paa et fast underlag, saa at man hermed efterhaanden kan bearbejde 6 for-

skjellige Flader uden at indsætte andre staal. Et syvende tjener til at danne

Skruegængerne.

De indfattede Objektiver komme dernæst til et Rum, hvor de prøves i optisk hen-

seende. Her findes et mørkt Kammer med et sindrigt konstrueret Apparatr ved hvil-
ket man i Løbet af kort Tid kan undersøge et sLort Antal 0bjektiver m.H. til Kor-

rektheden. 0bjektivet anbringes i Apparatet, og derefler sluttes en Kontaktr hvor-

ved en elektrisk Glødelampe sættes i virksomhed og belyser et meget nøjagtigt gra-

veret sort Gitter paa mat Grund. 0bjektivet kaster et Billede heraf paa en matski-

ve paa hvilken det indstilles skarpL og hvor det maa give et Billeder der en skarpt

helt ud til Randen. Nu drejes Gitteret under en vis vinkel til den ene side o9

MaLskiven til den modsatte, medens Objektivet drejes om sin Axe. Desuagtet maa Bil-
Iedet blive staaende, uden at vise nogen Forandring. De 0bjektiver, der ikke kan

udholde denne Prøve, maa korrigeres og centreres paany; de, der bestaa Prøven, for-

synes af Gravøren med Firma og Nummer, oq komme dernæst paa Lageret.

En stor Gasmotor forsyner Fabriken med den fornødne mekaniske l(raft. I hver af

sa.Iene findes et Normalur, der reguleres efter observatoriet, o9 alle Rummene staa

ved Tele fonledninger i Forbindelse med Centret. Anstaltens Direktion har Plads i
StueeLagen.
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Goerz
Tele,-Anaftigmat'fetegor 1 :6,3

^,/GOERZ\\
1B(aLrN Y :

Die Fehler der einfachen Linse

Sc]rcibc
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Hinterblcndc :

Anstalten har udfoldet en betydelig Virksomhed og vunden megen Anerkendelse.

Den 2. Decb. 1895 kunde den holde Fest i Anledning af at Objektiv Nr. 2o.ooo var

bleven færdigt, og nu er man kommen videre end til Nr. 29.ooo.

Der klages lidt over de Goerzske Objektivers høje Pris. Men alene det, der ovenfor

er anført, vil være tilstrækkeligt til at give et Begreb om den store Sum af Kund-

skab og Arbejde, der er anvendt paa en enkelt Linse, og naar man fremdeles beten-

ker, at der til en Dobbeltanastigma t hører 6 Linser, og at mange af Glassene maa

kasseres, saa viL man ikke mere undre sig over den høje Pris.
Værdien liqger i cien fuldendte Form, der belinger Linsens brugbarhed. Det bedste Be-

vis for., at Prisen er passende, ligger i den uhyre Udbredelse, Dobbeltanastigmater-

ne have faaet i Løbet af kort Tid; hvis det samme kunde opnaas med billigere Linser,
saa vilde netop disse sidste have fundet den største Afsætnj.ng. SaaLedes tør man baa-

de ønske og haabe, at Firmaet vil gaa videre paa den Vej, det saa lykkeligt er sla-
aet ind oaa

Fig.2 Sphirikle Abcrtrtion klicfc BiHrel (Komr).
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l. Del

De levende Billeders Oprindelse og
deres nuværende Udvikling.

Af lrrgcniør C. J. Gr-0crsrror, M. Ing. F.

"Dioramaets" ubetridte mester Louis Mand6 Daquerre forsøgte- og ikke uden ta-

lent,atblivei]lusionensførstemandimidtenaf]SJo,erne.VedhjælpaFstore
malede enkelt og dobbelt tableauer, spejle, lysefFekter, snoretræk' faldlemme

og alverdens snurrige påfund forsøgte Daguerre at skabe "liv" på scenen'

AtdetskullebliveviahansegenopfindelseDaguerreotypietlE]9-stillbi}-
ledet og den efterfølgende tekniske udvikling denne drøm skul}e virkeliqgøres

ca.5oårsenerevedopfindelsenafKino-filmen,havdehannæppekunne|drømme
om.

NU var der ingen grænser mere for illusionens muligheder!

Da kinofilmen var blevet en realitet og forevist for iørste gang af brødDene Lu-

miere'i Paris 1895, begyndte et nyt kapitel i filmens historie'

EndanskingeniørC.J.Glijckstadtvarlevendeinteresseretidetnyemedieog
skrevderforilg]2enmegetindgåendeogmalendebeskrivelseafdeførsteår
afkinofi]menshistorieiDanskFotografiskForeningsblad.Hanshistorievilher
indgåienrækkeartik]eromkinofilmenshistoriskeogtekniskeudvikling.

Detharværetnødvendigt,atkorrigereartiklenpåvissepunkter.KurtPetersen,
selskabets førende samler og kyndige på området takker vi herved for hans afslut-

tende besrærkninger til Glijckstadts artikel'

Da Edison i tB95 opfandt sit første primitive apparat til frem-

stilling af levende billederr optagne efter naturen' tænkte han si9

sikkert ikke muligheden af , at denne litIe frkuriositet" r thi andet

så ikke samtiden deri, i løbet af næste tiår vil1e få en i menneske-

hedens historie enest,ående udvikling.
Kinematografen har ført eventyret ind i storstædernes forlystelses-

1iv. De første film, der fremstilledes, var meget enkle og tarvelige.

De indskrænkede sig hovedsagetig til enkelte scenerr e.n danserinde,

der var fotograferet på mørk baggrund, eller en komiker, der med man-

ge ansigtsforvridninger foredrog en vise. Di.sse bilteder blev ofte

ledsagede af en grammofons disharmoniske, skrattende akkoomPagnementt
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l.l?: Kamcra von Luoiarc, S(hnittz.tbnunt. 1 895

Den første biografPlakatl

Lumi6re's system.

de såkaldte talende eller syngende billeder. Da det var vanskeligt,
at få kinematografen og grammofonen til at fø19es åd, var resultater-
ne ikke strå1ende, og disse syngende billeder gik derfor hurtigt af
mode og findes nu kun undtagelsesvis i ganske små provinsbyer eller
i opskure f orstacisbiograf er.

Derpå fremkom pragtfulde naturbilleder fra jordens skønneste egne.
Den velhavende turist var ikke mere ene om at beundre de dejlige
bjergpartier i Schrueiz, de norditalienske søer eller de pragtfulde
havbilleder fra Middelhavet, Rivieraen og Guine'akysten.

Den fattige kontorist eller ekspeditrice kunne nu for en 25 øte få
et 1i11e begreb om verdens skønneste egne r 09 for mange mennesker har
disse smukke og stemningsfulde film haft en udvikling til føIge, som

har virket forædlende.
Der opstod en ny turist, nemlig filmfotografen, der optog naturbil-

leder overalt, hvor der var noget mærkeligt og smukt eller noget, som

ikke var set før. For at skaffe bevægelse i disse billeder må man be-
væge fotografiapparateL under optagelsen på forskellig måde, det a1-
mindelige Brr at apparatet er anbraqt på en panoramaplade, en dreje-
skive, der er arrbragt oven på stativet eller fotografen står på et
kørende automobil, et sejlende skib eLler på kofangerbn af et lokomo-

tiv. Det blev imidlertid vanskeligere og vanskeligere at skaffe go-

de naturbilleder, idet publikum blev mere blaseret og ønskede afveks-
ling fra disse temmelig stillestående billeder.
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Det næste trin i udviklingen var indførelsen af filmsdramaet. De

første dramaer var hovedsagelig sammensatte af tildragelser mellem

indianere, amerikanske kolonister og guldgravere, Disse film blev op-
tagne af amerikanske filmskompagnier på indianerterritorier. Fra Ame-

rika kom ligeledes Courboybilleder samt de første detektivromaner på

film, der fuldstændig var Nick Carter i levende billeder. Disse fil.m
var se'IvføIgelig en broget blanding aF godt og ondt. Der var interes-
sante tildragelser fra liveti btokhusene, vældige kvægflokke, der blev

vogtede af dristige Couboy's, der undertiden udførte vidundere af

ridekunst på deres hård føre små heste, men hovedindholdet var mord,

revolverskud og snedigt udførte tyverier, som i reglen efterfulgtes
af jagt på forbryderen og dennes pågribelse.

Filmteknikken
Da filmteknikken på dette tidspunkt stod lavere end nu r blev virke-

midlerne noget gre11e, og tendensen i disse billeder var afgjort ik-
ke sund. Særlig kommuneskolernes lærerkræfter gjorde den iagtagelse,
at børnenes moral tilsyneladende blev påvirket deraf. Dette 9av an-

ledning til oprettelse af sær1ig biografteatercensur, og censurens
udøvere rekruteres navnlig blandt kommunelærere.

Filmsteknikken udviklede sig stadig, de første stueinteriører blev
fremstillede ved kulisser, der opstilledes i fri luft, dette havde

den fordel, at man fik det stærkeste dagslys, men den ringeste vind
bevægede tæpper og kulisser, hvilket gjorde et latterligt indtryk på

billedet. Man begyndte da at opbygge optagelsesteatre, store foto-
grafiske atelier, der frit beliggende havde glasvægge tit alle sider
og glastag. Man lærte at bruge kunstig belysning på årstider, hvor
dagslyset var svagt, tillige kunne de kraftige elektriske Iamper bru-
ges tit kunstfotografi, inden for et sætstykke, der forestiller en

kamin, kan man anbringe en projekt,ør, derved fremkaldes illusionen
af kaminild på filmen. Forsynet med disse tekniske hjælpemidler tit-
vejebragte filmsfabrikanterne nu det moderne filmsdrama, der udføres
af rutinerede skuespilLere r o9 hvis dramatiske kærne er kærligheden
og ægteskabet, der undertiden er trekantet, ligesom i den dramatiske
kunst.

Filmsdramaet spiller på langt flere strenge end skues'pi11et i den

dramatiske kunst.
FiLmen bevæger sig i rigmandens salon, arbejderens hjemr På skibet

i havsnød, i automobil, på jernbane og luftskib.
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T e a t e r d i r e k t ø r e r n e har der for med rædsel set en ny farlig konkur-
rence dukke op. De har forgæves søgt at bekampe filmen med alle de

midler, der stod ti1 deres disposition, og først oq sidst har teater-
direktørerne påstået, at fi.Imskomedie ikke er kunst i noget som helst
tiIfeIde.

Dette er en uretfærdig påstandr thi der findee filmsfabrikkerr der

virkelig er i stand ti1 at producere kunst, fordi de råder over en

futdendt installation og dygtige skuespillere, der går op i deres

roller i det stumme spil med samme alvor og ideelle stræben for at yde

det bedste, som skuespillerne ved en talescene. Det vigtigste for films-
fabrikanten er at undgå platheden og gemenheden, der er filmteatrets
værste fj ender.

Amerikas første filmatelier blev bygget i l9o5 af fdison
Compagniet. Et tarveligt skur på 2ox25 fod, monteret på
en svingningstap, således at det kunne drejes efter solen.
Model af huset. Fotografiska Museet. Stockholm.

Filmen har titlige en stor kunstnerisk mission, idet den opbeva-

rer nutidens liv til de seneste tider
I det føIgende skal nu de aPParater

ges ved forevisning og fabrikation af
givet stødet til oprindelsen af både

stri, som ikke direkte har noget med

En af Edison's medarbejdere !l/illiam Kennedy Laire Dickson (tgeo-t935) blev sat
til at løse problemet vedrørende perforering og billedstørre-l-se. Han løste det-
te i december IBBB under Edison's udenLandsrejse. Efter adskillige forsøg be-

sluttede man sig til I3/8 inch film med Ix3/4 inch billede i 1889. En billed-
størrelse EDISON fik æren af. Formatet blev først ændret i I9Z8-

cameron: Encyclopedia Sound Motion Pictures, K.P.

r

'on 
materialer omtales, som bru-

film. Filmsfabrikationen har
en kemisk og mekanisk storindu-
optagelsen at gøte.
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STEREq g'-D
Flemming Anholm

For hundrede år siden var et album med fotografier a

venner måske også af tidens feterede skuespillere og

af kongehuset et fast inventar på dagligstuebordet i
dentligt hj em.

Det var store tider for portrætfotograferne og for de

leverede bitleder af kendte personer.

f familie og

medlemmer

ethvert or-

forlag, der
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Alhambra 187o. Samting: John PhiliPP.

Men så var der de mere progressive, der havde en s t e r e o b e t r a g t e r ,
ihvilken man kunne se fotografiske optage.lser i tredimentional gen-

givelse, og det var jo noget helt andet.
Nu var det ikke mere tante Anna og fætter Jørgenr det var saqen' -

nej, nu skuIle det være landskaber og slotte, gadebilleder og fo 1ke -
1iv, helst fra fj erne steder r som man ikke havde nogen mulighed f or

at besøge. Det var jo før masseturismens tidsalder ' og kun de ret
velstillede . kunne tillade si9 en Rhin-tur eller en rejse tiJ. Hartzen
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Samling: F. Berendt

Stereoskopb ill.eder blev en endnu større indtægtskilde for f orla-
gene der udspyede millionvis af exteriører og interiører fra Rom,

Paris, Grækenland, Jerusalem, Alperne, Nev York, Niagara vand Fal-
dene etc. etc..
Man kan roligt sige, at der var kun få steder på klodenr der ikke

kunne fås som s t e r e o s k o p b i I l e d e r .
De solqtes som oftest i serier af 1o- I2 stykker r og priserne var

ret beskedne. F.eks. kostede de ifølge Sears og Roebucks postorder-
katalog L897, 7 cent pr. stk., svareride til ca. 3o øte i dansk mønt.

0gså "dristige" motiver kunne fås , f. eks. serien med husherren, der

kysser og omfavner kokkepigen, men afsløres af melede henders af tryk
på den mørke jakke.
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.POSTKORT STI.]DIE.
Fundet i Aksel Gram MøLler's samling.

Masseproduktionen af bi11eder, herunder postkort når et
højdepunkt i begyndelsen af dette århundrede.
Pikante postkort,, aktstudier, kunstkort mange forskel-
lige beLegnelser fik disse biIleder, hvis eqentlige for-
mål var at trodse den strenge borgerlige moral, eller
tjene en skilling på snerpetheden?

Mange af disse "uafsendteI postkort var meget dår1ige,
vulgære, uinspirerende og hvad værre var fotograferne
manglede fantasi og respekt for det menneskelige lege-
mes skønhed.
Heldigvis var der undtagelser.

De her viste postkort er produceret i Paris under mærket

L og L. De er fremstillet omkring t9l5-192o.

Motivet er den unge kvinde og den unge mand. Modellerne-
og her kan der være tale om både frivillige, ufrivillige
og prostituerede er meget smukke og harmoniske. Serien
er desuden seriøst fremstiLlet.

Fotografen har haft sans for de anatomiske linier, opsLil-
lingen, belysning tTt .lTt . . De indeholder også mange topgra-
fiske træk, der er den ægte vare. Måske er grunden den,

at det har været nemmere at undgå beslaglæggel-se.

Motivvalget er meget enkelt. Den purunge berberpiger den

forføtende haremspige, den afventende unge pige.
Drengene er maskuline ynglinge, med bløde former og san-

selige udtryk.
Betragt dem grundigt og nyd modellerne, den fotografiske
opLagelse og den topografiske baggrund.

øSTERBROGAOE 64 .2100 KøBENHAVN ø . TLF. 01 . 4271 17
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KAMERASPECIALISTEN
vl lb Helsted Larsen

Frederfk$undavof 136 - 27OO Brønrhøf - Telf. (01) 606it17 - Glro 5528437
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Apparater fra tiden

FAG-FOTO
Frb. Alle 29

KØB-SALG-BYTTE
01-22 44 91
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)sprcialfonetning i nyt 0g I brugt fotoudstyr
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nilftlAilll '$ 
foto$orttlce

ABEL CATHRINES GADE 25

TLF. (O1) 24 6270

. 1654 KøBENHAVN V

G|RO 09 - 11 25 37
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Spalte-- lukkeren
DE MEDLEMMER DER ENDNU IKKE HAR INDBETALT ARETS KONTINGENT, BEDES GA DEN TUNGE
VEJ TIL POSTHUSET NU. VI SKAL BRUGE PENGENE TIL AT BETALE DETTE NUMMER AF OB-
JEKTIV KONTANT. VI HAR INGEN IGENKAPITALI:!!

Med.lem af Selskabet Poul Pedersen, Arhus - udstiller sammen med den ganske. familie
under tiLlen "FOT0GRAFI I3 GENERATIONER" på Kunstindustrimuseet i København fra
den 19. JUNI til 22. AUGUST. FLOT INVITITATION AT FAI

AD G0ECKER fejrede 125- års jubilæum den 15. marts. I den anledning donerede man
Kr. 26,629.oo tj.l Danmarks Fotomuseum. Penqene blev overrakt konsulent ved museet
Flemming Berendt ved en højtidelj.qhed i Guldaldersalen den lf. marts. Tillykke
med dagen !

Dansk Fotohistorisk Selskab har i al stilhed endelig fået kreeret sit 1o9o.
Id6 F. Berendt, foto: Aksel Tornøe, Herning. Stregtegning: Andreas Trier Mørch.
Kameraet er J.P.A. Nr. 256. 9xL2 cm pladekamera fremstillet i 1897 - et af Jens
P. Andersen's smukkeste apparater.
Hammerschmidt Color, ved Bent Christiansen har skænket f hold farvebilleder frem-
stillet efter Kylle Topp's Lumier6 diapositiv glasplader. Billederne vil blive
vist. på Brandts Klædefabrik i 1988. Værdi 25.ooo kroner! Hvilken qestus.

lgn rrtekniskerr person, som midt i natten optog et SxIo tommers kunstlysdiapositiv
af København rrby Nightrr er bLevet genkendt som formanden for vort Selskab.
Et super transparant billede på 3x8 meter belyst bagfra vi1 aldeles få Jørgen My-
lius's fremtræden på TV-skærmen til at blegne i de kommende sommermåneder. Udsen-
deLserne vil gå under betegnelsen "STARDIJST" - højere kan en formand ikke række!

RETTELSE; Sigfred Løvstad gør opmærksom på at det IKKE er en fremkaldertank vi ser
på side 4o i sidste nummer af 0bjektiv, men derimod H.C.G. Bayle og V.A. Houssin's
PHOTOTANK. Patenteret i England den II. december 1922. Apparatet optog kvadratis-
ke billeder oå 24 nn.
Den 4. februar skulle kulturminister H.P. Clausen havde besøgt Danmarks Fotomuseum.
Men da tågen ikke ville lette i (astrup, kom maskinen ikke af sted.
Forhåbentliq bliver der en anden lejliqhedl
Der forhandles om en udstilli.ng af "Heuegårdsliv 1887-l9oo" i [J.S.A. Art Coneu]-
ting i Californien undersøger om der er muligheder for en turn6 til de stater
hvor der bor mange danske emigranter.. Andre forhandlinger er i gang med Den bri-
tiske sammenelutning af "Herregårde" - sammenslutningen fornidler oplysninger om

andre landes "Herregårdliv" og kultur.
Kristi Himmelfatsdag den 28. maj afgår den første af en række D.S.B-tog under be-
tegnelsen rrMUseums-Triprr med retning Herning. Fotografisk Landsforbund har tegnet
sig for den første tur. Interesserede medlemmer bedes kontakte redaktionen. F.B.
Pris omkrino 25o.oo kroner.
Danmarks Fotomuseum har
været fordelt således:
blive et godt årl

haft 5.5oo besøgende i de sidste 3, år. Besøgstallet har
I984r f.93o. 1985' 2.323. L986t 2.3L2. 1987 tegner tit at

Danmarks Tekniske
Museum.
01e Rømersvej It
Jooo Helsingør.
Public Relations
Service.

John Vestergaard
Heimdalsvej 5
98oo Hjorring.
Nils lleitemeeyer.
Kattrupvej 51
Kattrup

VELKOMMEN TIL 14 NYE MEDLEMMER H. E . Gøbel.
Runddyssen 22
47oo Næstved.

Tage Nielsen
Fotoforretningen
Sol.rød Centret
268o Sol.rød Stranri.
Pal.le Madsen
Anders Henriksensgade 2 .8 .
23oo København S.

Nev Dimensions Laser
Systems
Itlagstræde 5

l2o4 København K.

Benny H. Jensen
Pilehavevænget 9o
2625 Vallensbæk.

Fotomagasinet
Lyngby Hovedgade 47
28oo Kgs. LYngbY.

Erich Secher
Klinavision
Frederikkevej 29
Jo5o Hunlebæk.

Uffe Lomholdt
Vester Fælledvej 1.8.
175o Kobenhavn V.

St. Kongensgade 92 8712 Hovedgård.
1264. København K. Gerhard Lambrecht
Gentofte Kommunebibli- Hilmer Finsensgade
otek. 64oo Sonderborg.
Ahlamnns Alle 6
29oo Hellerup.

l9
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"OVENLYSSALEN"
foto: S.L. Marts I7BJ.

?
185 m- gulvtæppe
som gave fra "a/s
man kunne begynde
rotunden den 22.

er laEt en "rest"
Herninghallen" og
på opstillingen af

j anuar .

{

Material-erne til rotunden var færdig-
forarbejdet fra trælast.handlen.
Opstillingen og den endelige finfor-
arbejdning varede næsten en uge.

{

0psætningen af Jørgen
visitkort-samling var
med mange muligheder.

Gregersen's
et pudslespil



185 fif udvidelsel
Gennem 1ængere Lid har vi været i gang med at inddrage
rummet på 1. Sal i museet. Alle skillerum er fiernet,
således at der fremstår et rum på næsten 19o ^', futd-
stændig istandgjort inc. gulvtæppB.

I en stor rotunde fire meter i diameter vises et af
Niels Resdahl Jensen's panoramabilleder (t rZZxLL rT o meter )

suppleret af adskillige mindre.

Historiske panoramabilleder samt kameraer bl.a. et unikt
panoramakamera med mekanisk fjedermotor fremstillet af
Jens 0lsen (fg7?-L945) bedst kendt for sit "Verdensurrr
på Københavns Rådhus.

tt fotografisk atelier fra århundredskiftet viI stå fær-
d-igt.
I den forbindelse vises Jørgen Gregersen's store visit-
og kabinetsfotosamling fra tiden.

En mindre afdeling med kinoudstyr og effekter vedrørende
billedf remstilling lll . tTl .

ABNII'IGSDAT0 DEN 3o. JUNI 19g7 I

AnrTs PRESSEFOTO T9B6-87. I5. APRIL-J. MAJ.

SADAN StTl (Flemming Berendt) 8. MAJ-3L. MAJ.

P0LSKE BILLEDER. (Samme tidsrum).
P0UL IB HENRIKSEN. ARHUS. Retrospektiv udstilling.
3. JUNI-2. AUGUST.

DAS PH0T0-GRAPH I SCHt t^JERK IM QUERSCHN I T .
(H. Heidesberger, lnlotfsburg). 6. AUGUST-27. SEPTEMBER.

FOTOGRAFI I 3 GENERATIONER.
Thomas Pedersefl, Poul PeCersen. Dorte Pederser't,
01e Hein Pedersen, Kissen MølIer Hansen. Arhus.
Hele 0KT0BER 0G N0VEMBER.m

FOTOMTISEUM
FotogrøJi . Fototeknik . Fotohistorie . Fotogalleri
Åtent'LS.WI7.N. (Mandag lukket) Amviming udenJor åbningstid efter aftale

Museumsgade 3 Herning. TeA. 07-22 53 22



Med venlig hilsen

PHOTOGRAFIGA
Skindergade 41 ' Tlf. 01 - 12 62 52


