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Et par ord ....
Temanummeret STERESK0PI har afstedkommet en række reaktioner, som næsten al.le

er særdeles positive. Enhver form for reaktioner er meget velkomne. Positive
reaktioner opmuntrer til igen aL qå i gang med tilsvarende projekter, der er

meget ambitiøse i forhold til de ressourcer Dansk Fotohistorisk Selskab råder

over.
Konstruktiv debat er ligeledes særdeles velkommen, og læserbreve, der diskute-
rer indholdet i tidligere numre af Objektiv eller andre forhol,d i DFS vil bli-
ve modtaget med tak.
I det omfang der påvises fejl, har vi alLe en fælles interesse i at få korrige-
ret, og vi bringer derfor en retLelsesliste til Temanummeret, på side 14,

Redaktøren og de medvirkende forfatt,ere vil benytte lejligheden til at sige TAK

for de reaktioner, der er kommet til Temanummeretr og vi ser frem til aktiv med-

virken fra læserne ved fremtidige numre af Objektiv.

tt af DFS's medLemmer havde t,il årets generalforsamling fremsendt et forslag

til ændring af vedtægterne. Forudsætningen for forslaget var, at Temanummeret

efter medlemmets opfattelse ikke lever op til den standard man kunne forvente

fra et SeLskab, der tæller en række fotohistorisk kompetente og kvalificerede
medfemmer, Det blev endvidere anført, at Selskabet har bragt sine medlemmer og

dets venner en ufordøjet og ukomplet beskrivelse af et iøvrigt attraktivt emne,

samt at situationen kunne være undgået, hvis det redaktionelLe ansvar overdra-
ges til en redaktionskomit6 jf. forslaget til vedtægtsændringer, (Pkt.3, side

7).

Redaktøren har hidtil, som sj-t fornemmeste mål søgt. at involvere så mange med-

lemmer som muligt i redaktionsarbejdet. Efterhånden er det lykkedes at få et

indgående kendskab til de enkelte medlemmers specielle viden og færdigheder, der

evt. kan trækkes på.

Mange har bidraget hertil r 09 resultaterne er at finde i de foreløbige 4o numre

af vort bLad.

Disse resultater skal bedømmes efter, at vi er "amatører" og som sådan bør vi
bedømmes. Netop derfor er vi taknemmelige for at blive gjort opmærksom på fejl
el-ler urigtige fortolkninger fremsat ikke som en bedrevidende pegefinger r men

som et supplement til vore kundskaber indenfor specielle områder.

DeL er sjæIdent jeg ytrer mig i denne form, men hensigten hermed er at slå til
lyd for, at så mange som muligt hjælper mig i mit arbejde for at forbedre vort
fotohistoriske skrift.
Dermed er ekspertpaneler og redaktionskomit6er ganske overflødiger og arbejdel

vil fortsat kunne foregå con amore.
.... Fra Redaktøren
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.MØDERÆKKEN.
TORSDAG DIN T7. SEPTEMBER:

Den første mødeaften vil være præget af gamle f o t o g r a f i a p p a r a t e r
og mekanik. Jens Hammeken en af vore store Retina-samlere viI præ-

sentere dele af sin samlinq - og fortæIIe løst og fast om sin " kær-

li9hed til de gamle sager.
Man opfordres til at tage rrsommerens fund" ned' hermed er lagt op

til en hyggeaften. Velkommen til- en ny sæson !

LOPPE MA R KE D 26.september
SÆLGERt ER VELK0MNE KL0KKEN I4z3o. GRATIS B0RDPLADS.

PA SLAGIT I4Z3O AgNJTS DØREN TIL HERLIGHEDERNE SILSKABET FRAL,TG-

GER SIG ETHVERT ANSVAR.

BESTYRELSEN HABER PA STORT FREMMØDE.

KL0KKtN 17:oo, RYDDES B0RDENE 0G DER RYDDTS 0P I FÆLLtSSKAB!

TORSDAG DEN 15. OKTOBER:

Per Ask Nielsen fra Hern j.ng, kendt for sine interessante og Ieven-
de artikler i vort blad har lovet at komme til hovedstaden og for-
tælLe om sit ASK-0-RAMA og da specielt om sin samling af EXAKTA'er.
Desuden viI de nyeste fotohistoriske bø9er være fremlagt tiI 9e nnem-

syn.
Medlemmerne opfordres til at medtage BØGER for KøBr SALG elLer BYT-

TE. Redaktøren vil. være laknemmelig for kopier af sjæIdne artikler !

TORSDAG DIN ].9. NOVEMBER:

For at bryde traditionen og hermed divertere vore medlemmer med en

0VtRRASKELSt vil programmet først blive præsenteret klokken 19z3a,
Vi kan dog afsløre, at det ikke bliver kedeligtl 1 I

TORSDAG DEN ]o. DECEMBER:

ARETS-JULEMØDt med sæsonens største auktion.
JULEBAG og DRIKKEVARIR på Se]skabets regning endeligt program
publ j-ceres i decembernummeret af 0b jektiv. .

17 -9,- 26-9,-1 5 -l q 19 - l lr. l0 -12.
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Dansk Fotohistorisk Selskab

Generalforsamling
Flemming Anholm

Dansk fotohistorisk selskabs Landsmøde 1987 blev en absolut succes, - og vej-
ret bidrog sit til det, begunstiget som vi var med strålende sol den ganske dag.

Ny skabelsenn et endagsmøde, viste sig at være noget, medlemmerne satte pris på,

for i år mødte omkring 7o deltagere frem tiL 0dense-mødet, i modsætning til i
fjor hvor kun nogle få fra Sjælland kom til stede, formentlig på grund af de

bet.ydelige omkostninger et to-dages møde medfører.

Vort hovedkvarter i Odense var Brandts Klædefabrik, det ny kulturcenter som

moderne og smagfuldt er indrettet i den tidligere fabrik, der nu er forvandlet
til et imponerende stort kompleks med mødelokaler, boghandel og udstillingssale
i tre etager. Takket være Finn Thrane, lederen af institutionens afdeling, Muse-

et for Fotokunst, var der stillet to slore .lokaler ti1 vor rådighed, hvor dels
generalforsarnling og auktion, dels vort årlige loppemarked kunne afvikles.

Efter velkomst og orientering af henholdsvis Niels Resdahl Jensen og Finn

Thrane var der tid til at studere det imponerende opbud af fotografica, som med-

lemmer fra alle egne af Landet havde medbragt tiJ. loppemarkedet og opstillet på

borde i. det tilstødende lokale.
Efter loppemarkedet, berettede Finn Thrane om planerne for Museet for Fotokunst's
udstillinger i den kommende tid, et meget omfattende program, hvor man særlig
lagde mærke til en bemærkelsesværdig kommende udstilling af store 5l iaLt farve-
fotografier fremstiLlet efter de Lumier6 optagelser fra århundredets begyndelse,

som Kylle Topp's far efterlod sig.
Vi fik lejliqhed til at se et enkeLt af disse billeder i stort flormat, som fir-
maet Hammerschmidt i Arhus havde fremstillet, et ganske fremragende farvefoto,
der ikke kan gøres bedre med nutidens teknik. Iøvrigt har Hammerschmidt Color

ved formanden for Danmarks Fotomuseum's Venner, Bent Christiansen påtagel sig
al.le omkostninger ved fremstillingen af den store serie billeder, der vil blive
tale om. Billederne vi1 bLive afsløret i 1988 - i anledning af l.ooo- års jubi-
læet for Odense by. Id6en til denne billedudstilling er kommet fra Flemming Be-

rendt. Det er tanken at billederne senere vil indoå i Danmarks Fotomuseums sam-

Iinger i Herning.
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Det velbesøgte loppemarked!

Ved 14- tiden kunne man gå i gang med generalforsamlingen. TiI dirigent valg-

tes Andreas Trier Mørch, der efter at have konstateret, at generalforsamlingen

var indvarsLet i overenstemmelse med foreningens vedtægter, gav ordet til Niels

ResdahL Jensen, der som foreningens formand aflagde en udførlig beretning om sel-
skabets aktj.viteter i det forløbne år. Som afslutning på sin beretning takkede

Niels de mange, der på en eller anden måde havde gjort en indsats For selskabet.

En speciel tak rettede han til redaktøren af vort blad 0bjektiv, Flemmirrg Berendtt

der jo i ganske særU.g grad har ofret tid og kræfter på at gøre OBJEKTIV til et

organ, der har vundet anerkendelse i vide kredse, endog internationalt.
Formandens beretning blev godkendt uden indsigelser og med akklamation.

Også næste punkt foreningens regnskab, måtte Niels lage sig af, da han midler-

tidig har påtaget sig hvervet som kasseter, - af praktiske grunde - for ikke en

ny mand (Holger Duseberg) skulle behøve at tage over midt i et regnskabsår.

Regnskabet, der var uddelt til samtlige tj.Istedeværende r blev læst op og gennem-

gået, og man måtte konstatere, at selskabebs likvide beholdning var noget mindre

end for et år siden, hvilket bl.a. skyldtes, at der er bundet et større beløb

i det store Temanummer, disse penge vil komme tilbage i 1987-88.

Formanden aflægger beretning.
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DanskMselskab
Regnskab for perlodan I/4 tgg6- tVl ]-9A7.

Indtæster

Kontlngenter
Annoncer
Løssalg af ObJektlv
Auktloner
Renter

Udqift er
Trylcning af ObJektiv
Kuverter
Tryhrlng af teognunmer 7oo stk.
Stereobriller 5oo stk.
Dlverse til tenanunmel
Porto tll ObJektiv og F.3.
Dlverse til F.B.
Telefonudgifter til F.B.
KØrselsudgifter til F.3.
Gaver tj,I foredragsholdere
Bestyrelseseøder
Lokaleleje i Øbrobus
ilerregårdsliv res tbetaling
Club Daguerre og fotonuseets venner
iulenøde

15J-75,oo
84oo, oo
2491, oo
5J88, oo

101.45
52555 . +5

11997, 48'4810,45
1559I,5o

51Qg ,7 4
1512,2o
5000, oo
2799,o5
514C, oo
510, oo

L792,75
770,20
5oo, oo

2500,oo
745,o1
^.41LO1>)

62175,86

Indtægter
Ud.gif ter
Gl.kassebeb,.
Ny kassebeh.

Kas sebebo).dning
Bankbog
Glro
Kontant

Hellerup d. 2?/4

,2rr5,46
I51?J , oo ,62175,86

5152,60

_57728 ,4057728 ,4G

pr. tl/t L987
Lt42,9t
,8r5, tl

L94.56
5152,50

'l qA7

/ . t

,/';1,'/(/r.,,^*
s1gn.l{le1s RY iensen
Fungerende kasserer

slgn.0le S.Fje1dgren slgn.
Revisor

Formanden takker de
se$medlemmer.

to afgående bestyrel-
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Iøvrigt kunne formanden oplyse, åt vort medlemstaL nu ligger et godt stykke over

25o og er stadig stigende, med ca. 2o tilmeldinger pt, kvartal.
Også regnskabet bLev godkendt med akklamation.

Punkt 3, hed indkomne forslag. Et sådant var af Werner 01sen, Virum indsendt til
bestyrelsen, oq da !,Jerner Olsen ikke selv var til stede, blev det oplæst for for-
samlingen.

Indlæggel var en kritik af visse oplysninger i Temanummeret om Stereoskopi, som

tJerner 0lsen mener er urigtige, og Olsens konklusion er, at der bør indsættes et
kontrolorgan, en slags redaktionskomit6, der skal gennemgå og kontrollere rigtig-
heden af aLle artikler af teknisk eller historisk art, inden de optages i Objek-

tiv. Flere medlemmer havde ordet for at kommentere forslaget, og alle indlæg gik
imod den foreslåede rrcensurrr, som det blev kaldt.
Et indlæg, der blev hilst med bifald af forsamlingen, fremførtes af Peter Randløvt

der påpegede det både urimelige i og praktisk uigennemførlige ved l,Jerner 0lsens

tanker. Ved den påfølgende afstemning blev forslaget forkastet med alle stemmer,

på nær to, som hverken stemle for eller imod.

Da der ikke var indkommet andre forslag end ovennævnte, kunne man gå videre til
punkt 5. VaIg af bestyrelse for det kommende år.
To medlemmer af den hidtidige bestyrelse, Kurt Petersen og Ole Schelde, havde

ønsket at udtræde, medens de øvrige erklærede sig villige til at modtage genvalg.

Til erstatning for de to udtrædende medlemmer havde der kun vist sig at være en

kandidat, Niels-Ove Rolighed, der derpå blev valgt sammen med de øvrige fem med-

lemmer af den gamle bestyrelse.

KONTINGENT, Kr. 15O og 175.

Til revisorer genvalgtes Magnussen og 0le Fjeldgren. Punkt 7, vedrørte fastsæt-
tel-se af kontingent for det kommende år. Bestyrelsen foreslog samme kontingent,
som hidt.il, dog med den ændring, at det forhøjedes med Kr. 25.oo for medlemmer

udenfor Sjæ1land, som derefter skal betale Kr. 15o.oo om året, medens medLemmer

på 5jæ1land uændret betafer Kr. 175.oo.
Forslaget. motiveredes af formanden, der henviste til, at sel-skabets væsentligste
omkostninger vedrører vort blad, som alle medlemmer i lige grad nyder godt af,
Et blad som stadig forbedres kvalitetsmæssigt.
Forslaget vedtoges med alLe stemmer, også de der berøres af denne ændringl

Da der ikke var nCIgen, der ønskede oldet til sidste punkt .ps dagsordenen, even-

tuelt, kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for afsluttet og takke for-
samlingen for god ro og orden.
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Man venter på den gode middag i restaurant,en
hvor fin betjening øgede appetitten.

AUKTIONEN
Med nogen forsinkefse kunne man derefter gå over til" den store auktion, der om-

fat.tede ikke mindre end 8l numre.

Auktionen lededes kyndigt af Andreas Trier Mørch, der desvæne måtte konstate-
re, at en del auktionsvarer måtte udgå, da der ikke kunne opnås de stipulerede
limit-priser.
Måske er det uklogt, at fastsætte for høje mindstepriser. Hvi.s man starter med

noget lavere beløb, vi1 man, viser erfaringen, i mange tilfælde alligevel nå op
på de ønskede summer. Men det er naturligvis en risiko, som de pågældenoe eJere
af effekterne må afgøre med sig selv.

Klokken 15.45 samledes man i restauranten, der har til huse i Brandts Klædefa-
brik, og her blev der serveret en udmærket festmiddag bestående af oksetyndsteg
og isbombe.

Hermed sluttede årsmødet, og for Københavnerne var det tid at begive sig til jern-
banestationen, hvorfra toget afgik Klokken 19.Il.
For medlemmer fra Jylland havde Jan Krinksgaard stirlet sig tit rådighed som orga-
nisator af hjemrejsen, hvis nogen skulle have brug for hans assistance.
En TAK også til vort Odense-medlem, Arne Jørgensen for velviLligt at stille sig
seJ.v og sin bil til disposition ved transport af bagage, såvel ved ankomst som ved

afrejse.
Vel mødt igen til næste årl

Foto: Jan Klinksgaard
Niels G. Carlsen
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Fortegnelse over de gf
auktionen LØrdag de::

nredl.enunerne udbudtc fotografika ved

25 aprii 193?
Nr. TUst. liin.Kt.
1. Braun Blitz, 500\./C mec netdel B lto
2. ÅGFA Beliehtungstabelle, ca. år 1900 B 100,- R
3. E:rÅ. II Tessar 2'8 taske Prinotar 3,5/135 Telernegor 2q3o

5,5 / 150 E/C 2O0,-
i.Roltei 35 led, so:t. Mekanik Oli,tr,en led defekt B 200,- lto
5.VoigtJ,ander Vitofi Aucc.,/nan. Lanihar 2r8 taske 1,'3-

t ruoo o t uo ,- tt.
6. Olyrnpus Pen-D taske I ,9-32mn. A 15C,- ttf
'i . zeiss "Sterikon 1C " 3D f orsats+ diaprojektor 2 

' 
5,/10cn.

å veksefslæde og briller A 1OOO,- I
S. 1 kasse m. rare ting og sager. Def. kanere, blit3, ,lo' filtre,papir,fj.ln:,diarammer, glasplader, brochue: o.a.
9. Lettz Suninaron(ger'.) 1:3r5-35irn. Å 909,- t,i..Lei'-z Elne 3,S-lSrn. A 900,- R

, ,. Leikabogen af T. liissel.bach {sxrlfola1956}
saEtt err fin stabel af fotobrochurer

'.2. Vidon, Lei--z urriversal sdger
i-i. Leitz super angcion izl-Z'lnsr. ned or9. scrt 21!En.

sdger (den sjaine gevlnc nodef).
i.l. Uraun P100 elektrcnblltz m. oplader
15. stirn billede fra ' Herregaardsliv" skolepigerne

A
A/B

AlB
A/B

154,- lga
35ii , - R.

40cc. - e.
to

100,-
150,-

1u. Paterson Contact ptinter
i7. 8 st}:. stålkurve til ire!&. 4/5 planfiln B &
16. Agfarnatic.s0S pocket C t.
19. Agfanattc-90l poeket Fotor B to
20. Po1arold 110Å t'sare>: 4,?-12?nn. pronto svs B 40C,- f,,
21. PIaubeI ruLlefilncass. 6,/9 D lto
22. tlaLz afstandsmåIer B 55
23. llalz afstandsroåler B 4
2{. Pilot super 6x6 reflex pilotar 2,8-f7 '5 CID 300,- 3lo
3?. IåTive,?a?r36 :Eilreflex, rn. h'sTålpr,vlr5er iklce på b ! lsc,- ,t26. Agta SrIetEe 24xJt goqerxamerå Apotar J,5 pronto D .- 3c
27. Regula 24x35 søgerkamera Cassar 2,8 prontor svs B 1b
28. Zeiss Ikon Contina 24x36 n. Iysnåler Novar 3,5 Prontor

svs B-(optræk defekt!
29. Zeiss fkon Contlra 2,4x35 m. lysnåler Novar 3,5 B

loo
t3o(250,-

3i. Voi.qtl,anoer Vi,to r 3,5 coDpur
32. Balda 6x6 klapkanera Trioplan 2,9 compur 200,-

400,-
100,-
'1 50,-

R
R,

llo
33. Foth-Derby 3x4 f 3,5 spaltelukker
3i:-'Pentina 24x35 spejlreflex n. lysmåler Jena T
35. Certo 9si? a Unaf
3b. l{eJta 9xiZ pi. r<amera Eurynar 4,5 compur
37. Ica 9x'l 2 pJ.. kanera Anastignat 6,8 1/25- 1/100
36. Leitz IIIb kron år -39, sunitar 5cm. 1,2 (nr.326885) B

100 , - ltrr
1000,- R.

39. DansL Fotografisli Tj.<isskrift -f 979 n=.2 100 års jub. A Ao
.i0. pHoroGRApHy NTNUA!-1055 -1954 - 1958 B å
.Ii. PHOTOGR"LIIIS CF THE YT-IR . 1936 A Id

B

B
B
c

c

IJ
llo

500,- n
45. C-onica dobb.8 8 ET..3 obiektiver B ao
46. uaxiflex St. n. suPer rollex 55x72 kass. spe;Isgger

Rodenstock Ysarex i:4;5 f=210uo B 2000r- n

i2. PHOTOGRÅPIri Year-Book l95i B
i3. Lerebog i fotografi, Dansk fotograflsk forenings

. f agskc).e, 1921 C

44. Polaroi.d 4x5 Land Fllm Holder 545 i eske B

47. Stlrn billede -Herregaardsliv" kdkkenpigerne 50x60 A
i6. Goerz rejsekanera rnahogni 1e/24 195990 Dagor 6,8/270 B

20c,- R.

1300 , - |rloo
lukker, taske

49. lteston metraphot J.ysnåler tif Leica IIIc'f -celle'def .C. 12Or- 'lLSo
5C. Leica IIIc'f nr.363xxx, flnt exnrpl. B 1600,- R
51. ELnar 5cm 'l :2,8 nr. 1624505 A/B 500,- e.
52. Leitz narfotostt 1: 1,5- 1:2- i:3,4 ben 3 oellenr. B
53. Letr-z NOOKY (Hesun) optisk næri.ndstlller B
54. Polaroid Land camera 80, år 1948, blltz, taske B
55. KOPfL fIfA Zoorn dob.8 opt.i orq. Iæder etui B 3f
56. Et benatativ, m. æl.dre kuglehoved C b
5?. Tele-lokina 1:5,3-400uo. (KUN FULD ELENDE) C tro
58. Dacora I,5x6, Enna 1:3r5-75nn. B-taake BlC &
59. Meopta dobb 8 optager i or9. taske BlC ts
60. ecpi silette. rreotår t:3.57q.5. n taske r ?eB/C 1o
52. Balda m. Baloonar 1:2,8/45, B taske B '1 00,-

150,- .l,to
150,- tlo
150,- l5r

8,
c,

6J. 29 stk. stereoskoplske fotos ca. 1898 B ao
65. Leitz Ia n5.18653 år:-29 med Old.Del.ft r.rinor 3.5 B/C 1000,- &
55. Nikon L.35 TIfiÅ5 (nålspger) m. taske A 25C0,- R
67. Rrcoh Singlex Ti,S n. 55/2,8 Rli<enon, taske n.v. ..C 250.- fL

53. AGFA Super Silette 3,5/45 , afst. måIer, B taske B 100,-

68. Opt.lk 135,/3,3 Asahi Pen-eax Takuner,/ 42mn.st. gevind A
69. Optik Soligor 2>: Teleconverter/ i2nn. st. gerrrnd B

?<rl - l3o
tt

?u] . Optik Industar 5C,/3 ,5 Leica oevinC B t I r
71 . Zoomas Close-up Lens 0 ,'l -0 ,5 5.,lnim. f ittergev:-nd A Le
?2. Altix nb. m. taske og Pentona, begge nr. Trioplan

50/2.9 og a5/3,5, defekt iysmåler
?3 . Leitz rairoasgger ROSOL 5- 1-3 , 5crn.
7.i. Kodak filtre, Retina ?, 5 stk. 2gnrn.indskruring

?oB 100,- 7aoA 175,-
bo

Aorg- enballage.
71.. Rolleiccrd ert Deco 1933 B 35o.- 6to'16. Zeiss Contessa 24x36 Tessar 2,8 195'l B 250,- {tr
?7. Leica IfJ sor-' 1934 Suuaar 122 f -5cm. B 1500,- R
?3. Kodal< vest Poeket 1913, + griflen B 2OO,- L-79. Zeiss Ikon 24x36 Ccniina indb. lysnåler

CoDpur 81/300 see.2 obj. Pantar 45nn 1:2,E-75mr.1:4 A,/B 100,- 3t
80. Pose n. fotolit'-. mest on suralfl,ln o,r motrkekamnerarb. r..

81. ????? -TINGEN I ÆSREN" ????? H.ren byoer mesr ?????
beltbet tilralder fcreningen

2æ
'raaa -
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Tekniska Museet i Malmci
presenterar

ryrcKAQStttvOtt
.EKSKUNSION"

DEN 7. NOVEMBER
ARTTS 2'EKSKURSION GAR TIL MALMØ TEKNISKE MUSEUM. MUSEETS FOTO-

HISTORISKE SAMLING VIL BLIVI FOREVIST.

HERUDOVTR VENTIR DER VORE MTDLEMMTR TN ANDEN OPLEVELSE NTMLIG

MUSEETS FANTASTISKE OMBYGNING EFTER DE NYESTE MUSEUMSPRINCIPPER

TIL ET ''SCIINCE CENTER'' HVOR DIN BTRØMTE TRIEtcALDSAMLING PRÆSEN-

TERES. F0T0TEKNIK, H0L0GRAFI, LASIR 0G ANDRE F0RMtR F0R AUDI0-

VISUEL TENIK ER TAGET I ANVENDELSE,

TILMELDING KAN SKE TIL: OLE KNUDSfN. SKT. JØRGENSVEJ IO. 4OOO

R0SKILDE. o2 36 99 7o (fa-19). SIDSTE TI,LMELDINGSDAG DEN LB. 0KT.'Wi"" 
Ha/l^<- WW yV It.k,

REJSEMADE MØDISTED TIDSPUNKT VIL BLIVE NÆRMERE MTDDELT IDET

DETTE IR AFHÆNGIGT AF ANTALLET TILMELDTE!

ALLE ER VELKOMNE OGSA VTNNER AF HUSET ILLER NABOEN FORTÆRING

pA TUREN VIL BLIVE ARRANGERET TIL RIMELIGE ØRESUNDSPRISER.

I L982 modtog Tekniska Museet i MaImø, som deponering den berømte
"Trieuraldsamlingrr f ra Det f ysiske Institut ved Lunds universitet.
Samlingen er blevet skabt af Mårten Trieruald i London L7L6-1726. En
af betingelserne for deponeringen er at den skal præsenteres som en
udstilling.

Den oprindelige samling bestod af cår 3?.7 instrumenter af exPerimen-
talfysisk art fra omkring begyndelsen af 17oo- taIlet. I dag består sam-
lingen desvætre kun af ca. 7o stk.

For øjeblikket er man på museet ved at opbygge et udstiltingsareal,
centralt placeret, hvor hele Triewaldsamlingen kan forevises, Dette er
den første etape af opbygningen af et såkaldt "Kundskabstivoli", hvor
en stor central montre skal udgøre udgangspunkt,et. Her vises grundele-
menterne bag den moderne naturvidenskab som voksede frem i Europa i
sluLningen af I6oo- tallet og begyndelsen af lToo- taLLet.

Da TrieruaLdsamlingen for størstedelens vedkommende består af fysikin-
strumenter vil dette "Science Center" hovedsagelig beskæftige sig med
emneområder som: Fysik, teknisk fysik samt astronomi.
En heI etage cå, 1, ooo kvm viI komme ti1 at DUmme Trierualdsamlingen,
Hvorledes viI dette "science Center'r komme tit at fungere?
Dele af Trieryaldsaml-ingen vil blive vist i scener eller milj Øat,
De øvrige instrumenter arrangeres i montre, således at man kan se hvor-
ledes forsøgene blev udført på IToo- ta11et. Samtlige miljøer vi1 få
karakter af teaterscener, som kan få tilskueren til at føIe sig som del-
tager I
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Mårten Triervald som
voksfigur.

PLan over del af Kundskabstivoli i
Trieruald-sa.l-en .

Populånretenskap
i historiskt perspektiv Mats l,lidenborg

0versat af F. Berendt.

Ved hjæ1p af store spejlarrangementer vil man på et 1ilIe areal skabe
illusioner om store miljøer, der var højdepunkter i den naturvidenska-
belige historie. Alle scener og miljøer viI komme tiI at indeholde hi-
storiske personer som voksdukker iklædt samtidige dragter,

I det første miljø befinder den besøgende sig i Regensburg i l5oo-
tallets TyskIand. Tiden er umiddelbart efter 3a- års krigen.
Tableauet forestiller det klassiske forsøg med de s,k. "Magdeburgskehalvkugler'r. Den tidligere borgmester i Magdeburg, 0tto von Guericke ar-
rangerede dette eksperiment i L654, Han sugede luften ud af de to halv-
kugler og demonstrerede at man for at trække halvkuglerne fra hinanden
igenr behøvede 2 spand af I heste. Braget da de to halvkugler slap hin-
anden, siges at have været imponerende.
Grunden tit at museet netop viser dette forsøg Br r at i Trieualdsamlin-
gen indgår Guerickes originale luftpumpe fra L65o, Den og så to tilsva-
rende pumper i Tyskland er de ensste kendte.
I det andet miljø ser vi Mårten Trieuald holde forelæsning i Ridderhuset
1 StockhoIm om Neultons fysiske love 17Z8-L729.

Mårten Trieruald, var af tysk herkomstr o9 alterede som ganske ung slog
han sig igennem som forretningsmand. I L7 16 kom han i den arrledning ti1
EngIand. Trieuald blev umiddelbart grebet af den nye fremadskridende na-
turvidenskab, hvilket gjorde at han hurtigt kom i kontakt med flere af
de ledende f ysikere bl . a. tr saae Neurton I
5ærIig kendt blev Trieuald for sine forbedringer af Thomas Nerucomes damp-
maskinekonstruktion, den fjerde dampmaskine i historienr'bygget i Neu-
castle L72o. For de penge Triervald tjente på at forbedre dampmaskinen,
indkøbte han de første fysiske instrumenter til brug for eksperimeneter,
Allerede i L724 begyndte Trieruald at anvende sine inst,rumenter til brug
i hans forsøg ved popuLærvidenskabelige forelæsninger i eksperimental-
f ysik i Nervcastle og Edingburgh, med den f ranske f ysiker Desgauliets,
som forbillede.
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Enrymdutflykt
med Tycho Brahe

2 spand af I hest,e forsøger at
trække de "Magdeburgske halv-
kugler" fra hinanden.

Model af TYcho Brahe's Uranienborg
på øen Ven i Øresund.

Vel ankommen til Sverige i L72.6 ville Trierrald fort,sætte sine fore-
læsninger. Med den nye "Naturerkendelsetr havde Triervald en visisn oor
at Sveiige på længerl sigt burde hævde sig såveI teknisk som økonomisk
overfor de øvrige sLater i Europa, Dette var et udslag af den i tiden
s.k. "nyttefitoåofin. Men først i slutningen af 17?.7 akcepteredes Trie-
rrald af den lærde "Riddarhusdirektion" og kunne begynde sine forelæs-
ninger i eksPerimentalfYsik.
Igeinem disse forelæsninger i Riddarhuset og et samarbejde med samtidens
videnskabsmænd, f.eks. Linn6 lagde Trieruald grunden til videnskabs-
akademiet og den moderne svenske forskning.

I det tredie miI jø ser vi Mårten Trieulds assistent, Daniel Menliis
forelæse i Kungshuået i Lund. Uppsalastudenten Menlijs var allerede i
L7?B begyndt aI assistere Triervald ved dennes fore]æsninger i Riddar-
huset. LTZg-3o blev Menlijs betroet at holde samtlige forelæsninger når
Triervald var på re jse i udlandet.
I ITtZ blev et professorat i matematik ledigt På Lung? universitet.
Ved at tilbyde universiLetet Trierualds instrumentsamling, f ik Menlijs
professoratet.
Fa denne måde havnede instrumentsamlingen i Skåne.

I det tredie miljø skal vi gå tilbage til l5oo- tallets Danmark r nær-
mere bestemt til den danske aåtronom iycho Brahes observatorium Urani-
enborg, der som bekendt engang 1å på øen Ven meIlem Danmark og Sverige'

I et af Uranienborg tårnobservatorier møder vi Tycho Brahe sammen

med sin assistent ivrigt sbuderende himlens stjerner og planeter igen-
nem et stjernehøjdeinsIrument (Armillae Eqvatoriae) '
Via Ekvatorial-aimillesfæren i skala l:1, som det Tekniske museum har
fået fra Smithsonian insbitutet i |,Jashington, vil den besø9end" få lei-
Iighed tiI at tage aktivt del i positionåbestemmelser af forskellige
stjerner på en "itificiel himmel foran instrumentetl
Meningen er såIedes at give den museumsbesøgende tulighed for selv at
opleve en,'bid,, af videÅskaben:om den formåde sig for ca.4oo år siden'

Det kan iøvrigt fortælIes at de seneste års forskning lgt vist,at
Tycho Brahe's såmlede beskriveLser havde en afgørende beLydning for Jo-
hånnes Keplers formulering af de s. k. planetlove '

,,Science-Center" på TekÅiska Museet i Malmø er opbygget omkrinq brugen
af fotot,eknik, holografi, laser og andre former for audiovisuel teknik

noget enhvei fotoÅistorisk inteiesseret viI kunne få glæde af.
Mueet har desuden en mindre samling fotografica som vil blive forevist'
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TTN4A NUN4NfER
STEREOSKOPI

RETTELSTSLISTE herunder
er s1ået forkert.
Side.1, øjet- pil /den gule
Side25, ikke stereoskopisk

- EFTERSKRIFT
PETER RANDLøV

F. Berendt
er ikke medt.aget enkeltbogstaver, som

p1et. Side8, f:-g.12, utydeligt billede
apparat,

Glyphoscope på en måde, der tydeligere

med den monterede matglasplade.
Danmarks Fotomuseum.

$tere0$k0p-Camera,,fflyphoskope".
ll 47x107 mm. ll

Illustrationen viser, Le
viser kameraets princip.
Samling: Danmarks Fotomuseum.

Apparatet
Samling:

Sidefo: Det er månens libration, der udnyttes når man laver en ste-
reoskopisk optagelse af månen. De anføtLe bevægeLser perturbati-
on og variation er for små til at give et tilfredsstillende bil-
lede. Da månens banebevægelse er ujævn, mens rotationen, der med-
fører at månen altid vender den samme side mod jordenr er,jævn,
vil man kunne se lidt mere end halvdeLen af månens overflade.
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Librationen
hvilket er
libration (

hvorfor der
optagelser

Side36rLrn.
Side51,1in.
Side5SrIinl

i l-ængde andrager !7o54' og librationen i bredde !6o4o'

rigeligt til at lave et godt stereobilLede. Den daglige
som skyldes jordens rotation) er imidlertid kun cå.* 1o,

nødvendigvis nrå være adskillige måneder mellem de to

f or at flå den f ulde vinkeldre jning i f'orhold til iorden.

. LB Bo/ 19o3 . 5ide5o r 1in.1 I dennes landsted/ udgår.

0lu f /OLaf . 5id e53 r 1in ' 8. Grudtsmann /Gnudtsmann.

Dybbel /DybbøL. 5id e57 ,lirr5. m€ dl / mæt.

I
I

Litteraturliste:
Erik Nørgård: Da Bedstefar så dobbeLt. Rhodos 1974.

a) "Hvad Forbindelse har Stjerneklasser med Fotoceller"?

b) "En ikke nærmere beskrevet Figur genkendes som Diagram over sam-

menhængen mellem Belysningsomfåo9, Gradation 09 Kopikontrast'
Finder Bestyrelsen det urimeligt om Artiklen berørte Figuren og

dens Sammenhæng med Fotoceller eller kommer Forklaringen i et se-
nere Afsnit af Artiklen"? Werner 01sen.

swrgsmår a opstår åbenbart over, åt der i min artikerserie "Fotografiet som

Billede og Lristorisk Kitdemateriale" i aprilnummeret i år på side 38 bringes

et diagran over de nærmeste fiksst,jerners sensitomeLriske fordeting efter den

fotografiske plade, som i den astronomiske kikkerts fotomagasin har været ind-
sat til fotografering af nattehimmelen'
udstikkes nemlig de fotograferede stjerner, hvis lys nu er afsat som sværtnings-
punkter på den iotografiske plade', på et ark millimeterp?pit og ordnes således'
at stjernernes størrelsesklasse - magnitude afsættes ad den lodrette akse

abscissen og deres farve (-temperatur) ad den vandrette akse - ordinaten
fremkommer, på sin vis ganske forbløffender €h sværtningskurve, bestemt af
stjernens astrofysiske egenskaber, der således rader sig bestenrne grafisk' Det

var denne sværtningskurves fremkomst og enorme betydning inden for astronomien
(astrofysikken) , som jeg ønskede at fremhæve med det viste Hertzsprung-Russell
diagram, mens fotocellens betydning i denne sammenhæng ganske rigtigt er forbi-
gået.
Erkendelsen af sammenhængen mellem
spektrum fremlagdes af Hertzsprung
i marts 1913. Ejnar Hertzsprung var

stjernernes magnitude og udstrålede energi-
og Russell på Princeton universitetet i U'S'A'
dansk, Henry Russell amerikansk astronom'

om fotocellens umådelige betydning for bestemmelsen af stjernernes mag-

nitude og udstrålede energispektrum, der igen er eL udtryk for deres alder og

fysiske sLørrelse, skal jåg ganst<e kort nævne, åt stjernernes udstråling føLger
planck's kurve og rov om-energiens spektrale fordeling fra et ideelt sort lege-
me. området fra w-stråling og ned tiI bIåt dækkes af en blåfølsom plade , fot
gult af ø3eE eller en filtreret pankromaLisk plade og for det infrarøde område

af en rR-plade. Aflæsningen af (nindst) de to "usynlige" områder' IJV ()9 rR'
sker ad fotoelektrisk vej og dermed ved hjælp af særlige elektroniske appara-

ter, udstyrede med særlite iotocetletyper, der er udformede som radiorør og

forsynede med flere anoder.

Spørgsmål b lader sig besvare ganske kort: Næste artikel vil indgåen-
de beskrive sammenhængen mellem et motivs belysningsomfdng, den hertir nødven-

dige eksponering af filmen, den heraf fremkomne kopikontrast og føLgeLtg nød-

vendige gradatiån af forslørrelsespapiret. Kort og godt: eksponeringsmeterets
virkemåde og rigtige brug. G' o' Svane
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mØde okt. 1986 I 01e Schelde

Den dynamiske l'Jerner Umståtter, der forrige år flyttede s-it museum og ateli-
er fra vestberlin til Darmstadt. Han hentede mig om aftenen på stationen - nans
museum er under genetablering i en interessant vandmøl lebygning fra sidste del
af forrige århundrede - bygningen er iøvrigt et gammelt. krudttårn.

Dagen efter proppede han sin stationuaggon fuld af fotogrej, hvorefter det
gik i susende fart de godt 5oo km til Burghausen ved den østrigske grænse.

Generalforsamling- og interessant paneldiskuss ion, der drejede sig om "repli-
karr kontra ttforfalskningrr - en diskussion, der må have enhver samlers inrersse,
seLv var jeg indbudt som "historikerrr - cornuall som rrauktionshofderen'r med oro-
blemerne inde på 1ivet.

I den knappe tid blev der dog også lejlighed til at bese byen, der øverst op-
pe består af verdens ]ængste sarrmenhængende borganlæg - og naturligvis ikke mindst
byens meget fornemme Fotohistoriske museum der er indrettet i en bygning fra 15-
hundrede- taIlet.

Museet havde dels en udnerket apparatsamling med bl.a. et sort Hasserbrad, der
havde været på Månen - ders en interessant og smukt ophængt samling fotografier
i stort format og af høj kvalitet visende træk af Burghausens historie - over-
svømmelser, krj.g- og almindelige borgerliv gennem tiden.
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Floden Inn skiller på dette sted Tyskland og Østrigr 09 gennem enestående foto-
grafier skildres befolkningens "had-kærlighed" til- floden, der adskillige gange

har oversvØmmet byens lavere liggende "Al-tstadt" samt.idig med at den er en u-

undvær1ig transportvej .

Er man i Sydtyskland- eller Østrig- så kan både byen og museet Burghausen varmt

anbefales som et spændende udflugtsmål.

Museet F. Berendt
som fik ide6nFotomuseet kan takke den bosiddende læge Dr. Robert, Gerlicht

til etableringen i 1977 for sin eksistens.

Burghausen's kommunalbestyrelse vedtog at oprette museet i 198o, hvorefter

man gik igang med at finde den rette bygning til formålet. I de følgende år

blev etableringen en kendsgerning og helt naturligt kom den tekniske sidet

apparaterne med i billedet.
Museet skulle samtigt vise byens og omegnens kulturhistoriske liv og levned

i bl- . a. gamle fotograf ier .

Desuden havde byen en aktiv og levende "club" af amatørfotografer, som var

tilknyttet den anerkendte amatørorgani-sation FIAP i Tyskland. Disse amatører

har aktivt medvirket ved museet's tilblive.Lse. Burghausen Fotomuseum er et

fint eksempel på privat og kommunalt samarbeide.

Fotomuseum Burghausen, Burg l, 8263 Burghausenr Tel. o 8677-4734.
Aben z I/4-3I/Io daglig 1o-18, også mandag.

"Tysk" atelier
borg-agtig stol

fra århundredskiftet
. Den nette dame har

med elektrisk lys og
fået. moderne look.
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Et udval-g af vel-kendte stereoskopapparater.

5 Laterna magica-apparater af metal fra peri-
oden ca. 1BB9-91o.

Foto: 0]e Schelde.
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LE CITOSCOPE

0le Sehelde

Under famil-iens ophold på det kendte danske ægtepar Steen-Hansens vinslot,
St. Jouannet ved Condom i Gers i Sydvestfrankrig gjorde Grethe et fund hos en

af byens marskandisere, hvor jeg allerede dagen før havde støvsuget forretnin-
gen for gamle camera'er.

På et trappetrin 1å en sort, snavset kasse som Grethe udpegede som ENDNU et ka-

mera. Jeg tog det op og konstaterede ved at kigge ind gennem åbningen, hvor

objektivet manglede at der sad en propellignende tingest inde bag hullet
det skulle vel- ikke være et filmsapparat? Uden at undersøge sagen nærmere stil-
l-ede jeg den handlende flg. ledende spørgsmål: "Denne her den er ikke ret dyr

vel?rt ttN0- 5o frtt . Iød svaret.
Apparatet blev hjemført, og det var med stor spænding vi så omsider kunne tage

det i nøjere øjesyn. Udvendig bar det præg af at orme var trængt gennem den sor-

te læderbeklædning. Gulligt pulver dryssede ud af hul-l-erne spindelvæv og skim-

mel indeni bunden bar præg af at være brugt til at stille varme gryder på.

Som filmoptager
med håndsving.

Apparatet set fra siden
uden indvendige dele.
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GEORGES MENDEL consr B"'

10 lis. Ilottluurrd llorrnr-l'onw'llr PARIS

OINIMATOGRAPHE pour r,Rr.sE DE VU ES

& PROJECTTONS ANffi

1," 19j$'r nc pcrtl ålrc assimild tlrr tttlrcr cindrralolSrlpher rl'anrrlerrr, crr c'ert le tcrrl qur ttRtlND ct

PltOtl:TTl': lcr liilmr uruclr du Commcrcc rJrcrforation l'idiron 4 lrout ftnr irrrn$o.

l.c lr GITOSCOPE " gtåcc I m conshuclirrn c(!nsclencicule el -abgolumant part8ito rrr froinl de rtrrc lechniquc, lraul itrc
rlilila non rculcmcnt pour un hul r{cr{alifct pritl€, nriir aulsi pour dcr lra{nuN ici€nlifiqtr€r et teclrniqrrer. C'cst rlonc ilnc rcqui-
rilion lrtt ulilc I feirc Four lct rm.l?uil, !a.rnnls, inrlitnls lechniqrre!, clc. ?lc.

l,c frnclirrnn"m.nt du " CITOSCOPE " rsl cr(c€rli.ramcnl sirnplt. ll crl arrrsi f.cilc dc prcnrlrc arrcc le CITOSC()ltl.: unc vuc
clnåmetographtqric quc d:J;;:;;;;Grlif a\t!c rn autr. apparcll blotog'phiqrc

FAMILLET} :

l,.,-Wrnrarap|acc(|anilo||lcl|crfanri||cr.c|lnct|n{lr||(ltåte\'(!irrtlt|'dcrlrr|ltnlincttrcet|x(ll|lltt|rontc|rrrr.
Il pcrmcllrr d'cnrc8iilrer lcr prcmicrr gcrlcr rl'un hdbd, rru (le contcr\,?r dr \,i.rrntr t('u\,cnir. {e pcrrrrnnel disparrrcr.

sicttr€s - æNE-ERENCES :

l,er confdrencicr! Jr(rttrronl corrrr l'rtlrait tlc lettr prr'gnnrne cl acchtilrc facilcrrenl la rtalcrrr inrlurcliJc (li!re confdranca r\rac
lcr prrti.clionr anim{cr du CITOSCOPIt.

UOYAG-ES - EXPLORNI!-ONS :,

Itrr rcr rlitrcn:ion! nrnliqtrai el sa manipulrtion facile, il tlc0iendra lc "rr!(lc-trrccrrrrr " rlrt rlolallcrrt et rrtrl(rltl dc I'crploretcrrr.
ll rcra tn m€rnc larrp: l'rpparcil pholu6raphique srnr plrrr tl'cncorrhrenrcnl ni tle poirls.

ECOLES - ENSEIGNEMENT r

lilanl mir i lr port{c dc ltrur, ll dcdienrlra un prdcicrrr arrxiliairc porrr lc profcrrcrrr, il inelr"irl lilrl cn rlislray.rnl el rtonncre

lnc id{e plur iurlc el plur prdcirc dc la chore cnseignde, nolatruncnl cn cc qrri conccrn€ I'enscillrreorcnt pr,'fcrsionrel.

PROFESSIONNELS :

l,a CITtISCOPI': offrc eur crplrrilanlr un Inldrdl l(rut n!rlicrli€r, puisqrt'il pcrrnet au1 rcqurireur! rlc prcrrtlte crx-nr6mcs chrqrrc jorrr
l.t:gJ:Sj3gg|j!!qu'ik ddrircnt rlanr lt'ur les pals rrir il! se lrourrcnl et (h (l(rnrcrå lc(r$ nroiecliilns un allrrit conrid{rablc pour lc

public dc lr localila 
- 

de lå atrgmcnlalion dcr reccllcr. 
-

Fransk reklame fra tiden for La Citoseope,
Samling: Ariel-, Berlin.

Efter nogen rengøring kunne det konstateres at der VAR tale om et f5 mm films-
apparat med en primitiv fremføringsmekanisme med maLteserkors. En trækassette,
der manglede låget kunne rumme lo-L5 meter kinofiLm. 0bjektiv, håndsving og sø-
ger manglede - men til gengæld viste det sig, at hele fiLmmekanismen og filmkas-
setten ret let lod sig trække sidelæns ud af rrkassenrt - der herved forvandledes
til et 9x12 boxkamera med matskive (der var knust) bagtil og mulighed for at sky-
de en kassette n. 9xI2 plade ned på matskivens plads.

På fj.lmmekanismen fæstes - indhugget i messingplade: pat. 2o.2. L9o6 - System

Hansen. Vi havde fundet eL rr0iloseoperr, der ca. l9o5-o8 solgtes i Frankrig for
285 Fr. - en kæmpesum dengang. En ekspert i filmapparater Herr. Ariel i Berlin
blev kontaktet gennem Kurt Petersen og Hr. Arriel kunne hjælpe med de her aftryg-
te prospekter.

'( CITOSCOPE ''

l,e GITOBCOPE crl rrn appareil rp{cialcrn?nl con!-

truil p.lrr l.;;ffi! ruscertlilJle c.pcn(lrtrl rlc rentlre ser{ice
aur PttOl"llSSlONNlrl.S cirrdnrato6raphiqrrcs. ll rerl pr.ut la prlsc de vucs - 

\
rintl d,ra lroili ler proJoctlone anim6os : c erl lgaltnrent rrn magrifiqlrc appateil phohrSra.
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La Citoscope med matskive,
som 9xI2 Box-kamera.

-og med fremføringsdrev.

F remfør ingsmekanismen
med malteserkors. Foto: . F, Berendt

En tur på Danmarks patentkontor København havde "kun" givet det nrærkelige resul-

tat, at et identisk apparat - med en vis mekanisk forbedring - var blevet paten-

teret af en tidligere engelsk løjtnant xx i 1911 (jeg troede først at HANSEN var

dansk) - Hansen var en Max Hansen, der i 19o5 arbejdede i Berlin - deraf det tys-

ke oatent.
Apparatet blev restaureret - Hr. Kausgaard fremstillede det manglende låq til

filmskassetten og min urmaqer havde en nøgle (håndeving) der kunne tilpasses - en

anden hjæIpsom sjæ], PouI Jensen, Birkerød, drejede et nyt træhjul til håndsvin-

get - Werner Olsen Ieverede en passende trådkorssøger - en manglende val'se blev

drejet i messing - så da bunden fik repareret den forbrændte læderbeklædning o9

det hele blev pudset op med sort skosværte, så fremstod tilsedst eL smukt films-

apprat anno 19o5, kun ormhullerne viser, at der er tale om en museumsgenst'and '
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Camera obscuta
anno 1769

Flemming Berendt

For over 3oo år siden begyndte mennesket, at tegne og konstruere
de første camera obscura oprindelig som tegneinstrumenter og an-
skuelighedsredskaber i en stadig sØgen efter ny erkendelse.
Denne beskrivelse a f en svunden tid tager sin begynde-l-se med j esu-
itermunken Athanasius Kirchers (t0o2-I5Bo) skriftlige vidnesbyrd:
"Ars Magna lucis et umbra'r dateret I546. Dette arbejde betegnes
som et mesterværk og en milepæ1 i den tidligste rrkamerahistorie'f .

I værket beskrives for første gang de hidtil kendte camera obscura
typer.

19 år senere, i I665 beskrives det første camera obscura af Jo-
hannes Zahn i et værk: r'0cu1is Artificialis Teledioptricus, sixe
Telescopium", her kan vi læse om forskellige kameratyper med rØr
og indbyggede linser. For f ørste gang hører vi om et transport.a-
belt "kassekamera". Apparatet bestod af et skråtstil1et spej l, mar-
keret på billedet med stiplede linier, som reflekterede billedet
op mod kassens loft, hvor det bLev opfanget af en matglasplade un-
der et hængslet 1å9.

tt hulkamera camera obscura konstrueret af Athanasius Kircher i 167I.
The Science Museum, London.
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Tegnemaskine !

Det 17- århundredets kunstnere anvendte tegnemaskiner i stor målestok!
Øverst ses kunstneren tegne med tusch direkte på glaspladen.
Nederst, ramme og plade åOst :-f t. Tegneren sidder ved perspekt'ivapparatet
og ser igunn"* "åigtehulLet" på standarden "F"r herefter kan han tegne et
korrekt perspektivisk billede - apparatets efterfølger er hulkameraet.

Kobberstik af Jean Dubreuil, La Perspecrtive Pratique, Paris L663.
Heinrichs arkiv. Neu York.
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Camera obscura beskrevet af Johannes Zahn i L655. rrKassekamerarr med skråtstil-
let spejl og tubus.

Adskillige andre videnskabelige forskere b1.a. engelske, byggede
lignende k a m e r a k o n s t r u k t i o n e r . Udviklingen tager fart i årene om-

kring og efter lToo- taIlet. Den store o p I y s n i n g s p e r i o d e s begyn-
deLse.

Disse t e g n e i n s t r u m e n t e r , kikasser, camera obscura, og h vad de e-I-
lers har heddet på datidens sprog, var mer e udbredt, end man fore -
stiller sig. Der er mange indicier, sorn tyder på, at de har været
lige så almindeJ.ige, som s t e r e o s k o p b e t r a g t e r e n ble v det 2oo år se-
nere. l'leget få af disse skrøbelige apparater har overlevet krige,
brand og anden øde.Iægggelse. Da de o ftest var konstrueret af træ,
pap og lærred har træorme og andre smådyr gjort deres til udrydr
deLsen af rrkassernerr,

Den egentlige historie tager sin begyndelse i den tyske middelal-
derby Augsburg, hvor en af verdens første og mest betydende camera
obscura fabrikanter byggede sig en mindre fabrik, hvor instrumenter
af mange slags blev fremstillet på et meget høj t teknisk niveau.

Augsburg kunne være stolt af den store instrumentvirksomhed der
siden grundlæggelsen i L734 var blevet sladig større og større.
GrundIæggeren, Georg Friedrich Brander, født i Regensburg den 28.
november I7 13, var søn af en rig købmand. Sædvanen tro var det. for-
udbestemt at sønnen skulle f øJ.ge i sin faders spor, men, som det hed:

'rHerren havde givet den unge Friedrich stor begavelse og mekanisk
snilderr.
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'fi

Camera obscura, universalinstrumentet "Polymetroscopium Dioptricum" -
til at måle synsvinklen. Blev leveret tit Karl's universitetet i Prag.

Efter en grundig håndværksmæssig uddannelse blev den unge Brander

grebet af tidens gryende trang og muligheder for ad håndværksmæs-

sig vej at fremstil"le instrumenter, som kunne Iette det daglige livs
hårde vilkår. Hans senere store bedrift, som en af europas f ørende

i n s t r u m e n t m a g e f e , skyldes ikke mindst hans videregående uddannelse

i matematik.
I734 fLyLtede Georg Friedrich Brander tiI den berømte universitets-

by og etablerede sin i n s t r u m e n t v j. r k s o m h e d . I løbet af få år kunne han

bygge et stort b i n d i n g s v æ r k s h u s i J stokværk nær ved byens rådhustorv

Huset var tegnet og indrettet i nært samarbejde med en af byens føren

de arkitekterr som iøvrigt var hans nærmeste ven.

Brander havde skabt et fremragende redskab for sine store anbitioner '
nemlig: "At blive en førende leverandør tiI de europæiske universite-
terogudviklingscentrell.DetdanskeakademiiKøbenhavnbe]ønnede
ham med en guldmedalj e for fremstilling af en afstandsmåIer '

Det blev efterhånden ganske almindelj.gt, at Iærde folk fra de euro-

pæiske hovedstæder kom valfartende til byen for at 9øre deres bestil-
linqer i det, som borgerne sagde: 'rMystiske hustr. I åteL 1737 konstru

erede han det første tyske teleskop, og kort tid efter blev han fær-

dig med en unik luftpumpe. 5ærlig opmærksomhed vakte det, da han til
denengelskekongefremstilledeetafsineberømteglasmikrometre'
som blev anbragt på observatoriet i Richmond Park'
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Snedkeren ved sin høvlbænk,
iført hue og forkl-æde har
han ganske lignet sin tyske
kollega i Augsburg. Dansk
træsnit fra 1767.

I 1764 opfinder og beskriver han et optisk instrument: 'rPolymetror
scopium Dioptricum", et instrument med hvilket man kan må 1e synsvink-
len, som der står i skriftet: rrHvorledes man kan beskue perspektivis-
ke kobberstik'r. Senere kan man Læse: rrAt instrumentet er bekvemt til
at aftegne i rigtig målestok, landsbaber og andre tingfl og videre:
rrUden den den ringeste besværlighed, at fremstille et canera obscurarl

Dette instrument bestod af en tubus med to konvekse linser med dob-
belt fokala fstand fra hinanden. I midten var anbragt et glasmikrome-
ter. Når instrumentet blev anvendt som kamera fjernedes den ene Lin-
se, og mikrometret b lev udskiftet med en matglasplade.
Der findes i dag omkring 2o samtidige dokumenter der underbygger, at
Brander havde en større produktion af camera obscura, og at det var
ganske almindeligt på den tid.

I de følgende år udvider Brander sin virksomhed. Han får a.Lverdens
træsorter indforskrevet: "Fra Libanon får han det hårde cedertræ, fra
Afrika sjæ1dne træsorter med ringe vandindhold, fra Norden aLmin-
deligt fyrretræ, som har været velegnet tiI specielle ting", dis-
se utaJ.Iige træsorter har måttet lig9e på lager i årevis, vendt og

To tyske garvere behandler
et stykke læder, som kunne
anvendes til et camera obs-
cura. 17- taLs kobberst,ik.
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drejet, for endelig en dag at være anvendelige til deres særli9e

formå1. I husets stueetage var indrett.et smedie, kobberværkstedt

metalstøberi samt drejeri - alle grene af et mekanisk fremstillings-
værksted var repræsenLeret i dette hus.

På teqnestuen og modelværkstedet r øverst oppe, har man kunnet se de

snedige folk arbej de med sindrige konstruktioner i de sene timer '
når vægteren gik sin runde, oq byens porte blev stænget for natten '

Hvorledes denne " kamerafabrik" har fungeret får man et lille i nd-

blik i ved at 1æse de gamle dokumenter. 1769 bliver deE skrevet en

kort beretning af en ny slags kamera. Joh' Meusels Lexikon I75o-I88o'

Poggendorfs håndbog: rrselve kameraet består af en kasse med tilhø-
rende bælg sammensat af trækasser i forskellige størrelser '
I den første kasse er anbragt en tubus med 1inse, den sidste oq stør-

stekasseindeholderetsti]-bartspejl,derreflektererbilledetop
på en matskive r som er anbragt i kameraets loft ' På bæI9ens oversi-

de findes en skala ved hjæ1p fra en tabel, kan man udregne billed-
størrelse og dermed beregne udtrækket' Kameraet kunne have dobbelt-

udtræk og såIedes anvendes for afbildninger I:I ' SeIv forstørrelser
kunneklaresvedhjælpafensåkaldt:''MkroscopiumsolarePortatile||.

Udtrækskamera tit genstandsaftegning, med afbildningsskala i forhold op til l:1.
Poggendorf's håndbog 175o-17Bo.
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Endnu et dokument fra r775 beskriver et multiinstrument der sande-
1ig ikke har været meget ringere end hvad vi kan præstere i dag: In_
strumentet blev Leveret med forskeJ.ligt hjælpeværktøj, således ar
det meget let kunne omdannes til camera obscura, catadioptisk kik-
kert, astronomisk kikkert, højdemåler, helioskop, geometrisk afstands
må1er, samnensat mikroskop, solmikroskop, desuden som mikroskop for
gennemskinnelige og ugennemskinnelige tingr'. En lille kurioisitet
var det, at ti1 kameraet hører en li11e skala i g1as, hvorpå man

kan Læse, aL 6 parisertommers langde er inddelt i 72o Iige store oe-
Ie.

Georg Friedrich Brander nåede at få mange æresbe visninger i sit
liv, b1.a. blev han medlem af akademiet i MUnchen. Denne store mand
havde også evnen ti1 at lære fra sig. Mange af den næste generati-
ons berømte fysikere, astronomer og andre teknikere bl-ev derfor i
satnd til at videreføre hans tanker og ide6r til gavn og glæde for
kommende slægter.

Brander døde den 1. april 1783 - og hans svigersøn udgav en skrift-
Iig fortegnefse over de forskellige instrumenter d.er befandt sig i
hans laboratorium. Antallet skulle være l02, hvoraf de fLeste var
hans egne opfindelser, men også enke.l.te hvortil- han havde gjort
væsentlige forbedringer.

Litteraturkilder:
J. brlaterhouse: Notes on the earLy history of the camera
obscura. The Photogr. Journal, L9o1.

G.F. Branders biografi: P. v. stetten: Kunst-Geuerb und
Handuerks Geschichte der Reichstadt. Augsburg, r'179.

P ' lnlargenstin: Fortsåttning av historien om Norrskenet.
Sverige, 1753.

Poggendorfs Handbuch: Leipzrg lgi4.

M. curtze: Die Dunkelkammer und Erde. Band ri, lgol-.

Beaumont Neryhall: Die Våter der Fotograf ie.
ISBN. f 7753 515o B. I978.

Chr. tnlinther: Fotograf iens udviklingshistorie. I94B

G,0. Svane3 0bjektiv Nr, 3o, side 4o.
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EABRIKSBESØG HOS
AF SIGFRED LøVSTAD

BILLEDTEKST3 NIELS RISDAHL
JTNSEN

FOTOREPRO: P0UL PEDERSTN
ARHUS.
JOHN PHILIPP.

Som fotohandler i 1950'erne var der med mellemrum Iejlighed til
at aflægge besøg på eL!ropæiske foto- og kamerafabrikker. t95o eta-
blerede jeg mig som fotohandler i Herning. Mit første fabriksbesøg
skete under en L6 dage lang tur Lil Italien, hvor målet var 'tFERRA-

NIAtf . Under et besøg på photokina L954, blev der tid til et visit
hos AGFA i Leverkusen, og i 1956 fik jeg også besøgt LeiLz i lrrletz-

lar. I 1959 arrangerede GEVAERTS Generalagentur (som det hed den-
gang føt Gevaerts sammenslutning med AGFA) en tur til Belgien.
Re j sen f oregik i cjeltagernes egne biIer. Vi skulle blot møde op i
Ant\uerpen på et givet tidspunkt.

Ifter 3 dages opho]d med fabriksbesø9, rundture bL.a. til Genf

og Brijgge satte vi kursen tværs over Tyskland til Braunschtueig.
Her skutle vi bes øqe VoigtIånder fabrikken idet nævnte rf General-
agentur" også gjalt for VoigtIånder. Der havde været arrangeret tu-
re til Voigtlånder, allerede fra den første fotomesse i KøLn L95o.

Men det var altså først i L959, at det blev min tur tiI at se de

bekendte og berømte Voigtlånder fabrikker. Vi fik en meget fin mod-

tagelse. Man var meget stolt af, at være verdens ældste fotofabrik.
Der var gode gamle traditioner, at leve op ti1,
Man havde været med helt fra 184o, da det første fotografisk bereg-
nede objektiv udgik fra fabrikken konstrueret af professor Josef
Max Petzval der var grundlagt som optisk virksomhed allerede i
1756.

I l,øbet af L950'erne skabte Voigttånder stor respekt om sig med

ikke mindst de gode objektiver. Voigtlånder-kameraerne blev bl.a.
lancerede under reklamesloganet: I'Fordi objektivet er så godtr',
BIandt gode navne var specielt I'Color-Skopart'. Adskillige af deres

kamerakonstruktioner virkede nok tunge, og Iidt aparte at betje-
ne Det gælder efter min mening bl.a. system-kameraet t'Prominentr'.

Det var endnu i en tid, hvor ethvert respektabelt kamera skulle væ-

re fremstillet af godt og uforfalsket messing, og for flertallets
vedkommende yderligere forsynet med en Compur-Lukker.
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vi blev ført rundt på here fabriksarealet, hvor vi så fabrikati-

onen i aLle faser. Voigtlånder kLarede jo det hele selv _ såve.l
objektiver som kamerahus. Dog brugte man Lukkere fra underl-everan_
dører ( Compur m.f. ).

Fabrikkens folk var meget irrteresseret i at høre vores mening
om de nye trautomatiskerr kameraer der netop var kommet på markedet
(Braun Pacette og Agfa 0ptima). De fremviste iøvrigt nesten alle
konkurrenternes modelLer, i særlig fabriksmærkede eksemplarer _ og
bad om kommentarer til udformning m.m.. Man var tydetig ved en skil-
reveir og øvede markedsundersøgelse ved at spørge os fotohandlere.
Man skulle b1.a. helt klart have fundet ud af, om man skulle fø1-
ge med i udviklingen af de "automatiskerr kameraer, hvilket på den
tid vil sige kameraer med indbygget b e I y s n i n g s r e g u I e r i n g på en el-
ler anden måde.

Apropos, de gode objektiver, så havde jeg en speciel oplevelse.
Min ældste broder r var dengang fotograf i 5kive. Han havde anskaf-
fet sig det bedste 6xg cm kamera man tilsyneladende kunne få den-
gang3 rrfn Bessa II med Apo-Lanthar Lz4t5". Men den Legnede ikke
skarpt. Hele 3 servicebesøg hos den autoriserede repara Lør her i
Landet havde ikke hjulpet, Min broder var faktisk rigtig godt træt
af det kamerar og jeq havde ordre til at forære dem det i Braun-
schueigr hvis de ikke kunne gØre det bedre, Tilfældet var ret pin-
ligt.

Ved hiælp af vores danske vært direktør Graa, fik jeg en cheftek-
nikker sat ind i situationen. Han så bestyrtet udr da jeg viste ham

en stribe negativer, taget med apparatet udstyret med den , LføLge
reklamen uovertrufne Apo-Lanthar. Jeg skulle høre nærmere:

Dagen efter blev bes øget afsluttet med en bedre middag. 0g tige
føt denne, fik jeg overrakt kameraet, tillige med en film ekspone-
ret med den. Man måtte erkende, at det umutige var sket.
Kameraet måtte være smuttet igennem den ellers meget grundige test
hvert kamera gennemqik , før afgang fra fabrik.
Jeg f ik mange undskyldni.nger og beklagelser med h j em.
Det kamera er Løvrigt for mange år siden overgået til anden ejer.
Jeg kunne såmænd godt have brugt det i samlingen i dag,
Men sådan er der så meget.

Billedserien fra Voigtlånder-fabrikken, der bringes h.er i forbin-
delse med artiklen, er hentet fra en stereobetragter indeholdende
et 12 crll r bredt f ilmbånd med 45 f ine stereooptage.l-ser. Fremstillet
som speeialgave til VIP-personer, den er erhvervet af en besØgende
hos Voigtlånder i Ig52/53.
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Udskårne glasskiver kontrofleres med

et måleur for tykkelse og planhed.

- fordi optiken er så god
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tfterjustering af linsetykkelse sker
her ved at holde en l-inse mod en ro-
terende kugle med lappekorn på.

Linser kittes fast i
hjælp af shellak. Det

lappetixturer_ ved
sker ved l4oo C.

Opkitning af
lappetixturer
hvert parti.

linse
. Der

i ind- og udvendige
er arbejdskort ved

0ptisk
nem en
set i
rende
le når

lup det spejlbillede af, kryd-
baggrunden, som er på den rot.e-
l-inse. Krydset skal stå helt stil-
linsen er centreret.
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0ptisk værksted hvor linseel-ementerne
samles i fatninger.

Linseel.ementer bertles fast i fatnin-
ger.

Automatdrej eafdeling
emner fremstilles fra

hvor små dreje-
stangmateriale.

Drejeafdeling med revolverdrejebænke.
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VITItrSSA

Presseafdeling
tionspresser.
værktøjer som

med excenter og frik-
Kameradel-ene formes i
stilles op i presserne.

billederbedre nemt som aldrig før
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Kik ud i presseafdeling, hvor dele
klippes ud og bukkes i facon.

Mekanisk montageafdeling.
ne benyttes til at nitte

Håndpresser-
dele sammen.

0ptrykning af bagklap til Bessa I og
II.

Rækkeboremaskine, hvor emner
i et borefixtur og får boret
lige hull-er.

1ægges
forskel-



86

Sl.ibe- og polerværksted. Kameradelene
får her finish.

Galvanoafdel ing .
et galvanoophæng
kel- og krombade.

Kameradæksfer ses i
som dyppes ned i nik-

Afgratning af trykstøbte kamerahuse. Bælge limes i et parti Bessa I.
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Gravering af ob j ektivr j-nge. Forrest kontrol-leres frontens paral-
lellitet med filmplan på et parti
Prominent I. En bakke med Nokton I r5/5o
i forgrunden. Bagest kontrolleres for
focusfejl i en kol-imator.

ffiW

Slutkontrol. Prøvemesteren inspicerer
et parti Bessa II. Han udfylder også
prøvekortet.

Slutkontrol og funktionsafprøvning.
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Pakkedamer lægger kameraer i æsker.
Forrest et parti Vito II.

Pakkeriet med

des til mange
kasser som skal forsen-
af verdenes l-ande.

Udstillingsmontre med firmaets pro-
dukter.r fordi optiken er så god
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o
rcUERROTYPIE

I5O AR EFTEROO
SVIN-OLOV SUNDIN. IIDAGUERREOTYPIEIST''

FOTOMUSETT I O5BY.

Det smukke håndlavede daguerreotypiudstyr udstillet på Osby Fotomuseum.
Billedet er fremstillet af Kodak og H-Color, som vi takker for deltagelse.

Camera 0bscura år latin och betycier "mcirkt rum". Någon gång f ijr
något år sedan når jag 1åg i mitt f'mijrka rum" oeh tånkte på mitt
f otomuseum. Då kom tanken på att' giira en kopia på Daguerreotypie
kameran. Min nyfigenhed våcktes ånnu mera når jag tog kontakt med

Uppsala och Lunds universiLet.
Avtalade tid och besiigte institutionerna. De hade kamerorna, Upp-
sal-a har enligt en avhandling av proffessor Sandstrijm den fijrsta
Daguerreotypiekameran som kom ti11 Sverige. Aret var 1B4o och år
en rråktarr Daguerrekamera tillverkad av A. Gj-roLlx. Lunds kamera
var i ett mycket fint skick och hade mera tilbehijr. (Se 0bjt, Zg.)
Men irigen av j-nstitutionerna hade utrustningen helt komptet.tn di-
rekt, fårdig at,t fotografera med.
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"ir rf årder"

Replika af det engelske kamera fra IB5o. Fremst'illet af de

ædleste træsorter, 0bjektivet er originalt.

Foto: Sven-0lov Sundin.

Under mina "irrfårder" hamnade jag i L ondon och på Science Muse-

um så9 jag en kamera från l85o tillverkad av George Knight och Son.

Modellen på kameran var vacker och innehbll intressanta detalj er t

var fdr jag besliit att giira en komplett kopia av hela Daguerreoty-
pieutrustningen.

Efter 1år och många intressanta timmar stod den fårdig nyåret-
87. Under tiden hade åven en fortsattning vux j.t fram: Atl giira en

Daguerreotypibi Id l5o år efter uppteckten.
PIåtarna består av en fiirsilvrad kopparplå1. Jag hade gjort ka-

meran fijr 9x12 cm. Varf tir jag fick skaffa ett antal av dessa. Att
ktipa kvicksilver fodras lånsstyrelsens n a t u r v å r d e s e n h e t e til.lstånd.
Min ansiikan beviljades, samt åven inkiip av Jod.
Då var dagen "D" inne. D som DAGUERRE. Efter att ha b.Iandat tiIl ke-

mien efter anvisningar i rrD a g u e r r e o t y p e n Beskriftning å den mårk-

vårdiga uppfinningen att fixera framstålIda bilder af L.J.M. Daguer-

re" från 18J9.
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Eftersom af lt finns beskrivet utom tidsangivelser så fick detta ske
genneom gissningar och intution. Sensilibiser ingen ( når koppar/siI-
verplåten giires ljuskånsligt) sker i den s.k. Jodkistan. Tiden satte
jag till lo min. En tid som visade sig vara fiir 1ång. 0m plåten ut-
såtts fijr fiir mycket jodå rger antar den en b1åaktig ton och mister
en del av sin ljuskånslighed. Enlig anvisningarna så har åven ki-
stan den effekten att ju mera den anvånds så indunstar j odet i trå-
et, att ju mera den anvåndsdesstå snabbare s k e r . å 6 h s i I i b i s e r i n g e n .

Efter rengiiring av pIåten och ett nytt besiig i jodkistan, denna

gång i 5 min. Då såg pIåten bra ut och jag laddade kassetten.

FOR,SOGET
De f ijrsta modeLLerna fick bli mina tålmodiga skyltdockor. Expo-

neringen skedde i Jo min. Dårefter var det spånnande iigonblicket in-
ne. SkuIle det finnas något på p1åten. FramkafLningen sker i en

k v i v k s i.I v e r 1å d a . Plåten ligger innesluten i den 45o vinkel med emu-

lisionen ( den sida som år ljuskåns1ig) nedåt och i botten en b'e hål-
Lare med 5oo qr. kvicksilver.
Kvicksilvret upphettas ti11 55o, . 1ågan slåcks och godsets tjocktek-
stiger temperaturen till 75o. Vid den tenperaturen fiitångas kvick-
silvret och tillsammans med jodet på silvret ingår de i en kemisk
fiirening och fotografiet framstår på plåten..
Nåsta moment enl. i n s t r u k t i o n s b o k e n år fixering i måttad saltliis-
ning. Sedermera anvåndas fixernatron. Dårefter skiifj es p1åten i den

fernissade jårnskålen med v a t t e n u p p s a m I a r e , med destill-erat vatten
som år hett. Detta fiir att f ijrhindra fiiroreningar och ev. kafkav-
lagringer att bilda flåckar på den i5mtåliga ytan. Efter att vatt-
net snabbt har f iirångats år p1åten torr och om man vill finns miij-
Iighed, at ytterliqare fiirhiija dess hållbarhed och vackra utseende.
Det sker på en trådståIlning med n i v i 1 e r i n g s s k r u v o r fi5r att låg9a
plåten i absolu I vå9rått låge.
Dårefter droppar man gul.dkLorid påå pIåten och hettar upp den med

en spritlampa under stållningen. Sedan år Daguerreotypien fårdig
aLt mont.eras i ett etui fbr att skyddas mot oxidation.
Redan någon månad efter o f f e n t I i 9 g ii r a n d e t så fanns hundrataLs ut-
rustningar i bruk, detta betydde också att metoden f ijrbåttrades
och f ramf ijrallt så kunde e x p o n e r i n g s t i d e n avkortas vesåntliqt.
Det innebar att man vid bra våderlek bara behiivde exponeringsti-
der på ca. I5-2o sek.
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Sven-0lov Sundin's
han kan være stolt

første daguerreotypi et resuLtat
af.

:,il l:l;':':.;. ::.:.:l!

På Osby Fotomuseum kan man også dette
forrige århundrede.

Jag kommer nu att fortsåt,ta at.t experimentera och anvånda dubbel-
sensilibiseringsLådan. I den utsåtts p1åten i 1: a kammaren f ijrst
f ijr jodångorna. Dåref ter sk jult,s den ijver i andra halvan och dår
finns bromid. Tider och hur koncentrerat badet skaIl vara får fram-
tiden utvisa. Detta andra steg har hastighetshii jande ef f ekt samt

att. kontrasten 6kar.
Det har varit mycket spåannnande att f å f iil j a Daguerres experi-

ment på "nåra hå11t'och når man jåmfdr en Daguerreotypi med dess
efter fiijare Ambrotypie och Ferrotypie så framstår ån i dag Daguer-
rotypien som den o j åmf ijrligt elegantaste .

KålLor: DaguerreoLypen, Daguerre, Fot,ografisk Handook, Båckstrilm,
Die Daguerretypie i Hamburg, rr'Jeimar. 0b jektiv Nr. 29. Side
45 . Igg4.

flot.te atelier fra det
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HOLOGRAFI
KONTRA FOTOGRAFN

CHR. BJØRN ANDERSEN

Holografi er teknikken, hvormed man kan Iave 3-dimens ionale biI-
leder på en 2-dlmenslonal flade, det såt<aldte hologram. Hologra-
fi er en ret ny teknik, Bom blev opfundet af den ungarsk fødte
fysiker Dennis Gabor i L947 for at forbedre elektronmikroskopers
opløsningsevne. Først da laseren blev opfundet i L960, kune tek-
nikken overførea ttl syntigt 1ys. Kvaliteten af disse første 1a-
ser-transmiss ionshologrammer kunne sammenlignes med Daguerre I s

første bifleder. Som professor Stephen Benton fra Massachusetts
Institute of Technology hævder, befinder billedholografien sig
selv i dag på et stade, aom svarer til fotografiets i LB7 Orer-
ne.

Fotografi og holografi er to fundamentalt forskellige teknikker,
som alligevel har visse fæ11estræk.

I denne artikel beskrives først bllledhologrammet i forhold til
fotografiet og det såXaldte stereobillede eller stereogram. Der-
næst vil det blive belyst, hvllken betydning holografi kunne få
for kameraets udvikllng. Relevant i denne sammenhæng er det ho-
lografiske optiske element, som mul igvis kan erstatte et kameras

obj ekt iv.

BILLEDER

Et fotografi dannea som bekendt ved, åt lysets intens itet re-
gistreres på en fotografisk film. Derefter er selve filmen et
billede, som kan iagttages direkte, ligesom ethvert andet ob-
jekt. Derfor har det været simpelt at konstruere op_tiske syste-
mer, der projicerer dette billede, som f.eks. lysbiltedappara-
ter r oVerheadprojektorer eller episkoper. Opløsningsevnen for en

fotografisk film kan variere alt efter hvilken opgave, den er
beregnet ti1. Dokumentfi 1m har den største opløsningsevne på



44

omtrent 3OO liniepar/mm, men så er kontrasten også faldet til
under LO%.

Den fotograflske ftlm kan ikke registrere dybden i bilIedet. Et
sædvanligt fotografi repræsenterer et 6nøjet perspektiv. Flere

kunstgreb har været brugt for at genskabe det stereosyn, som

mennesket fra naturens s ide er udrustet med. Man optager h6r
billedet med 2 kameraer. De to billeder kombineres på snedig
vi s , så man får et kunstigt stereosyn. Med denne teknik er man

nødt til at have en slags kanalseparator, som kanaliserer det
højre billede tit det højre øje og vice versa, i praksis i form

af en bri1le. Hertil anvendte man først, i begyndelsen af 7O I er-
re r farvefiltre. Flere læsere har sikkert set den slags film i
biografen eller på svensk TV. Ulempen ved farvefiltreringen er i

sagens natur, at man må opgive at videregive farveinformationen
i billedet. Det sidste nye er at anvende polarisationsfiltre i
stedet for. Herved forbliver farve informationen ube rørt. Sådanne

film har været vist I Disneyland i USA. De har en fantastisk
virkning. Fi lmens obJ ekter befinder s ig fri t svævende i rummet

foran seeren. En meteorsten kan bringes til at eksplodere foran
seeren, der desuden hører avanceret quadrofonisk 1yd. Desværre

er di sse fi Im uhyre kostbare bare at lave . En fi lm med Michae I

Jackson, som havde premlere for 6t år siden, varede L7 minutter
og havde kostet L7 millioner dollars, hvilket er det samme som

en lang James Bond film koster. Denne polarisationsfiltrering er
uanvendelig til TV-mediet. Her benytter man en anden teknik. Man

starter med at fordoble billedfrekvensen med henblik på at sende

serielt de to øjnes billeder. Desuden benytter man en brille'
der synkront hermed lukker op og i for ski ftevi s det ene og det
andet øje. Teknikken virker og er på det sidste anvendt på et
stort computersystem ti I computer aidet engineering ( CAD ) , hvor
det kan vise objekterne i 3-dimensionale billeder. Med edb-pro-
grammet kan obj ektet drej es rundt.

Karakteristisk for disse stereobilleder eller stereogrammer err

at de kun genskaber 6n betragtningsvinkel bestemt af de to kame-

raer6 placerlng 1 forhold ttl objektet. Det betyder i praksis,

at al Ie biografseere ser filmen fra samme synsvinkel r uanset om

de måtte sidde vidt forskelllgt placeret i salen. Stereobilleder

har i Øvr igt ingen dybdevirkning, hvis betragteren drei er hove-
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det 90 grader, så øjnene sidder vertikalt over hinanden, da der
under optagelsen er gået ud fra, åt seeren har øjnene orienteret
normalt.

Disse karakteristika adskiller et stereogram fra et hologram.
Man s iger, at hologrammet har paral lakse. Det betyder, åt man

kan bevæge sig rundt om obj ektet og herved se det fra forskefli-
ge synsvinkl€r r f. eks. fra siden eller fra oven. Man taler nor-
mal t om både hori sontal og vertikal paral lakse. Normal t har ho-
logrammer begge de le. Men en bestemt hologramtype , regnbueholog-
rammet, har ikke vertikal parallak6e.

Figur L Optagelsae af et refleksionshologram

De prægede, folieblanke hologrammer er altid regnbuehologrammer,
da man p.g. a. fremstillingsprocessen har været nødt til at frsæl-

gett den vertikale parallakse. Når betragteren ændrer hovedhøj de

i forhold til hologrammet, ændres farven for obj ektet; heraf
navnet regnbuehologram.

Hvad adskiller så holografi fra fotografi. Holografi er en helt
anden teknik, hvor lysets bølgenatur udnyttes. Under optagelsen
bringes laserlys, Eom reflekteres fra objektet, til at interfe-
rere med en referencestråte fra samme laser. Når laberlys inter-
fererer, dannes lyse og mørke striber i filmplanen, a1t efter om

lyset i referencestrå1en og objektstrå1en er i med- eller modfa-
se. Fase j-nf ormationen bevares med andre ord r og det er netop
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den, der mangler I et almindeligt fotografi, som ingen dybde-

virkning har. Når man laver et hologram af en diamantring, opnås

en interessant effekt. Diamanten funkler. Man ser lysgIimt, som

reflekteres eller brydes fra de forskellige facetter, og de

forsvinder og kommer tit syne, alt efter som man bevæger hovedet
nøjagtigt som, hvis man så en virkelig diamant.

Rekonstruktionen har kort sagt alle de synlige egenskaber, som

den virke I ige genstand har .

Stribemønstret på filmen kan ikke ses med det blotte øie, da de

ligger uhyre tæt. Derfor kræves af en fi lm til et kval itetsho-
logram en opløsning på over 50OO liniepar/mm, med gråtoneinfor-

mationen bevaret. f sovj et har man udviklet en speciel fi lmtek-
nik, så man kan optøae op til L0000 liniepar/mm. Stribemønstret
kan betragtes under mikroskop, men det har ingen Iighed med

objektet.

Hvis et fotografisk negativ bliver beskadiget vil den del af
billedet naturligvis være ødelagt eller mangle på kopier, som

bfiver lavet efter dette negativ. Men hvis hologrammet går i
stykker r €r det en helt anden sag. Et hvilket som helst af styk-
kerne er tilstrækkeligt til at gengive hele billedet. Kvalitete,n
vil ganske vist være proportional med stykkets størreIse, og de-

suden vil vinklen hvorunder man ser objektet være fastlåst, hvis

det er et meget 1i11e glasstykke. Men billedet vil altid være

ful dstændigt.

Jo højere opløsningsevne filmen har, jo bedre gengives skarpkan-
tede obj ekter, og desmere vidvinklet bt iver hologrammet. Den,

der har set et hologram, er bekendt med, åt de skal betragtes
fra en ganske bestemt synsvinkel. Dårligst i den henseende er de

prægede, folieblanke hologrammer, medens hologrammer i høj toplø-
sende film eller i materialet dichromatisk gelatine er bedst.
Når hologrammet udlæses, eller ses, skal dette ske med lys kom-

mende fra en bestemt retning og med en bestemt retningskarakte-
ristik. Jo højere op1øsningsevne for filmmaterialet, jo mere to-
lerant er det overfor belysningen.
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Hologrammer, som gengiver farverne helt naturtro, er endnu ikke
lavet. Heri ligger en række problemer, som skal 1øses først. Man

forventer ikke farvetro hologrammer de første par år. I dag har
dog enkelte holografer frembragt unikke farvetro hologrammer ved
at lægge en sandwich af 2-3 hologrammer. Hvert af disse dækker
deres del af spektret. Problemet er imidlertid, åt objektet kun
virker skarpt fra en ganske bestemt synsvinkel. Uden for denne
vinkel skiller de 2-3 obJektbilleder sig tidt fra hinanden.

Kan al 1 e så optage et hologram? Nej t De høj e fi lmopløsninger,
som kræves, betyder, at opstillingen skal være uhyre stabil.
Desuden er holografiske film naturligt langt mindre lysfølsomme
end almindelige film, hvilket giver lange eksponeringstider. Un-
der optagelsen må filmen lkke flytte sig mere end L/LOOOO mm i
forhold ti I obj ektet. Desuden kræves en laser, der gerne må være
kraftig. Også under fremkaldelsen stilles store krav. Væskerne
skal være helt fri for urenheder, da disse lokalt kan give uøn-
skede ændringer i filmtykkelsen.
Holografiske kameraer til laboratoriebrug fremstilles af mange

firmaer verden over. De er I reglen ikke transportable, fylder
et par kvadratmeter og er alle i prisklassen fra L/ 2 million
kroner og opefter.

KAMERAET
Et bærbart holograflsk kamera kan konstrueres i fantasien og vi I

se såtedes ud.
H_oJ gg.Laph i.c. Calne ra
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Figur 2 Det holografiske kamera

En optisk monomode-fiber ( 1 ) Ieder lyset fra en halvlederlaser

ud til objektbelysningen (5) og (6) samt referencebelysning (4).

En speciel optisk lukker er synkroniseret med pulsen fra halvle-

derlaseren. Obj ektet er h6r en trekant 0 ) ( pyramide ) , og den

holografiske fl lm ligger på rullen ( 9 ) . Endnu er dette bærbare

kamera aldrig lavet; men muligheden vil være d6r, når halvleder-

laseren og lukkeren falder nok i pris. Halvlederlaseren udmærker

sig ved at have lav vægt og lille størrelse, men den er

infrarød.

Det fotografiske kamera

Et holografisk optisk element kan godt erstatte I insen i et fo-

tografi sk kamera, hvi s

dette har fast fokusering som et box-kamera

F-tallet er st,ørre end 4 ( ringere åUningsforhold end 4)

brændvidden er ca. 35-1 50 mm.

Fremsti I I ingen af et såAant kameraobj ektiv er beskrevet i refe-

rence 4. Der skal tre hologrammer i serie for at få farvetro

afbildni-ng.

Hvad koster så dette objektiv at fremstille? Hvis styktallet er

stort nok , kan man udnytte , åt det kan producere s ud fra en ma-

ster, en original. Masteren er ganske vist dyr r men replica ko-

ster næsten ingenting. Hvis man derfor, stik imod al genbrugsfi-

Iosofi ønsker det, kan man smide kameraet væk efter brug sammen

med filmhylstret.

AFRUNDING

Alt i alt står fotografiet stærkt i dag. Det er folkeeje. Vi er

vant til natuntro farvebilleder r og til at vi kan få kæmpefor-

størrelser til rimelige priser, hvis vi ønsker det'
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Billedholografi har gjort store fremskridt i de senere år, selv
om der endnu mangler tidt med hensyn til farvereproduktion. Om

vi får holografiske fastfokuskameraer at s€ r er op til brugernes
behov at afgør"e.

REFERENCER

f ) rrThe Wonder of Holography" af John Caulf ield
National Geographics, Vol. L65, No. 3, Marts 1984, side
364 -377 . Dette nummer indeholder også en udmærket artikel
om laseren: frLasers, a Splendit Light'f , side 334-363.

frPhotography by Laserrr af Emmett Leith og Juris Upatnieks,
Scientific American, Juni L965, side 339 -349.

DOPS NYT, No.2, 1986.
Medlemsblad for Dansk Optisk Selskab
( Kontakt gennem Op ti sk Laboratorium ATV )

rrPhotofabricated Focusslng Diffracting Opticsrr af R.F,
Stevens, The Journal of Photographic Science, Vol . 29,
198L, side 123-L32.

2)

3)

4)

Teknikken bag hologrammet
Kontrakt- og udviklingsarbejde inden for Holo-
gnfr og)aærsysternen

Produktion af display hologrammer til dokumen-
tation, underholdning og reklame.

Non-destructive test ved hjælp af holografisk in-
terferometri. Såvel TV-baseret holografisk interfe-
rometri som film-baseret dobbelt-eksponerings in-
terferometri.

Holografiske optiske elementer baseret på analog
teknik.

Tiæning og uddannelse af teknisk og videnskabe-
ligt personale.

Produktion af ,mastere(r optagelse, fotoresist og

elektroforming.

Masseproduktion (embossing) på PVC eller poly-
ester) inklusive laminering og udstansning.

Det Holografiske Laboratorium er et af de største

centrei DuroVa irfren forlnlognfiok forskning og -
produktion og tilbyder sin service til institutioner og
industri over hele verden.

Det Holografiske Laboratorium er placeret ved Dan-
marks Gkniske Højskole med direkte kontakt til så-

vel højskolens fysiske laboratorier som til Optisk La-
boratorium under ATV.

Samtidig finder et aktivt samarbejde sted med flere
holografiske laboratorier i såvel USA som USSR.

Laboratoriet er teknisk velfunderet og råder over et

stort antal avancerede lasersystemer.

Det Holografiske Laboratorium yder såvel konsu-
lentbistand for individuelle kunder som kontraktar-
bejde inden for holografisk udvikling, -forskning og
-produktion.
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DA}J
FOTOMTISEUM

2'indvielsel
Danmarks Fotomuseums 0venlyssal var den 1. j uli klar tiL sin

indvielse. Indbydelseskort var sendt ud tiI nær og fjern, veI nok på
et noget dristigst tidspunkt, men vilkårene gav en næsten fastlåst
dato.

Dannebro vejede fra en skyfri himmel. Alt var på pIads. Museums-
.Lederen Sigfred Løvstad havde endnu engang gjort det umulige, at få
tusinder af småbrikker til at falde på plads. In midlertidig medhjæl-
per, Bent Mathiassen - rrden flerarmederr altmuligmand havde her fået
mulighed for at vise sit talent. Jeg gad vide hvilke opgaver di.sse
to mænd i forening ikke kunne kIare.

Tiden nærmede sig l4:oo, og Iangsomt begyndte de første gæster at
komme. Pludselig var der mange, og med et var der rigtigt mange -
næsten loo mennesker havde fundet vej til museet på denne hverdag,
den første i den egentlige feriemåned.

"Altmuligmand" Bent, Mathiassent
Resdahl Jensen, borgmester N.0.
sulent Flemming Berendt. . . .

fotohandler Hugo E. Madsen, ingeniør Niels
Hansen, museumsleder Sigfred Løvstad og kon-
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Niels ResdahL og Sigfred Løvstad har ordet - hvorefter borgmesteren marcherer
ind i rotunden,
Billedkalaj doskop af Poul Pedersen. Arhus.

Museets b e s t y r e I s e s f o r m a n d , fotohandler Hugo E. Madsen bød de man-
ge gæster velkommen, hvorefter den forsarnlede skare r med borgmester
N.0. Hansen i spidsen, begav sig op aci trappen til l. sal.
Her blev man mødt af et syn, som vist kun dq færreste havde haft fan-
tasi tiL at forestille sig. Et næsten 2oo n' stort lokale fyJ.dt med
de fineste fotografiske herligheder. Forrest i rummet r lidt tiL ven-
stre står en rotunde, der for den aldeles uvidende, så meget spænden-
de og besynderlig ud.
0mkring denne rotunde, fik vi besked om at stilIe opr idet Løvstad
havde oroklameret en lille indvielsestale. Museumslederen fortalte
i korte træk om m u s e u m s p r o j e k t e t , fra dets start og særl ig om de sid-
ste anstrengende måneder for at få gjort 0venlyssalen gjort færdig.

Den store p a n o r a m a b i J. I e d u d s t i l l i n g , h o v e d a t I r a k t i o n e n i 0venlyssa-
Ien, hvis skaber har været D.F.5.'s formand, Niels Resdah.L Jensen fik
herefter ordet. Han fortalte ganske kort om hvorledes 'hans hobby be-
gyndte i L964 og havde ført ham tiI epørgsmålet: rrHvorf or kal et biI-
lede begrænses af det, der ses i søgeren?" - En udfordring var skabt,
og via kamerabygning, panoramafotogra fering samt billeddannelse var
det hle blevet til en vidunderlig hobby, som han gIædede si9 over
hermed at kunne formid.Le videre tiL andre.
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Til sidst takkede borgmester N.0. Hansen for indbydelsen og måtte

erkende, at man tiI at begynde med nok havde haft. svært ved, at fo-
restille sig hvad dette Danmarks Fotomuseum s ku l.le blive tiL. Men det
havde været en muslingr hvis perle først nu blev åbenbaret, og han
måtte ved denne lejlighed totalt overgive sig, hans begejstring var
stor og ægte.

Rotundens indgang, en stor dørs bredde var blokeret af et stykke
rødt crepe-papir, som skul"le gennembrydes af borgmesteren.
Angsten stod i hans øjne, da replikken faldt: rrDer sidder vel ikke
en stålplade bagvedrr, men, som den garvede fhv. militærmand spadse-
rede han, lig Den Standhaft ige Tinsoldat, l ige igennem, under "fol-kets jubeIråb".
Here fter må det være på sin plads, at fortæIle, hvad der egentlig
gemte sig på indersiden af denne rotunde,

Det første billede i mit liv så je9, da jeg var 4 år gammel. Klip-
pede det ud og hermed var der skabt en ny rrbiJ.lednarkoman'r - jeg har
set mange billeder siden da, utroligt nange , rejst tusinder af kilo-
meter for blot at se et enkelt - men fra denne dag behøver jeg kun
at rej se til Herning for at se det største og flotteste billede jeg
hidtil har betragtet. København set fra H e I 1 i g å n d s k i r k e n s spir 36o
grader, horisonten rundt er her blevet til et Ixl2 meter lang t f ar-
vepapirbillede, ( det svarer til lo86 stk. 9xIf cm b i LLeder ) f remstil-
let af Kodak og H-Color i Århus, skænket som indvielsesgave til Dan-
marks Fotomuseum.

N.R.J.
At begynde og beskrive de.tte bi.lIede vil være halsløs gerning.

Disse tusinder, ja, titusinder af detalj er i billedet skal studeres
på stedet. Desuden er det umuligt at beskrive de utallige farvenu-
ancer der her spiller op imod hinanden. Billedet er et skoleeksemPel
på, hvor langt man i dag er nået med hensyn ti1 r at kunne gengive far-
ver korrekt. Bravo tiI Kodak og H-Color.

Manden bag dette unike billede behøver ingen nærmere præsentation
i vore kredse. Dog viI jeg ti llade mig ' da jeg første gang udkaste-
de tanken om, at fremstil.Le et sådant bill-ede, at citere Niels Res-
dahl Jensen for hans svar: "Med største fornøjeJ.se, det kunne være
spændende" , at det er blevet så vellykket, trcr je9, overraskede selv
NieIs. En stor TAK skal J-yde fra affe medl"emmer af Dansk Fotohisto-
riek Selskab, som herved har fået en enestående mulighed for at vise
hvad en af vore medlemmer går og pudsler med.
Derudover kan man opleve Niels Resdahl's smukke p a n o r a m a b i I f e d e r fra
b1. a. Parj.s, L ondon, Neu York; Bryce Canyon, Tenerife og vort h jem-
lige Nyhavn. Disse optagelser er kopleret hos Proff-CoLor ved Ture
Ibsen, i en standard på samme høje niveau.
Det hele set i et perspektiv, der får øjne og hoved til næsten, at
cå af IeC.

0venlyssalen vj.ser også nogle af de første daguerreotypier r de 1s fr
Paris (ca. t85o), men også fra Danmarks. Et meget smukt og velbevaret
prcspekt af Højbro Plads "aftaget" i 1846, og de to "måske" verdens
mindste d a g u e r r e o t y p i e r , på størrelse med en ti-øre af general 0laf
Rye og dennee s vigermoder - oprindelig fremstillet som et sølvsmyk-
ke. En gave fra Hans Bonnesen. AGFA.

For bådre at kunne studere disse unikaer, har en mester på repro-
området, NieIs H. Pedersen fra Herning, affotogra feret billederne og
Fremstillet 18x24 cm billeder af en karat, der næppe har sit side-
stykke i kvalitet. AlIe disse klenodier er placeret i nogle aldeles
flotte glasmontre, konstrueret på museet tiI dette brug.
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Det fine baggrundstæPPe
atelierkamera, udbombet
Herni-ng.
Billedet af de 2 børn er

"t:'W.ss

fra fotograf Riis Knudsen flankeret af et
i Berlin 1944 hvorefter det havnede i

en gave fra Jens Grum, Vejle. Foto: 5.L.

Her kan man se selveste hoffotograf Peter El
kuffert i sin tid doneret af Claus Eigtved
der også en anden siældenhed, som på besynde
nemliq tegning og beskrivelse af de legendar
kameraer, desuden 5 af hans f Iotteste f rernbr

feLt's velbevarede hånd-
Neble. Mont.ren indehol-

rlig vis har overlevet,
iske t'Ne11erød-småbilled"
ingel-ser bL.a. oll stor

stereobilledbetragter.
Til sidst skal nævnes, for f u .l d s t æ n d i g h e d e n s skyld en opstilling af

de t.idligste kinooptagere fra omkring år l9oo. Desuden nogle kæmpe-
store flfkameraer .helI op til formatet 24x48 cm. Apparater man ikke
ser tiI daglig.

Efter at de mange gæster havde set si9 mætte på klenodierne, var
der udskænkning ai en for friskning i B i 1I e d g a l l e r i e t . Her hyggede
man sig med hinanden, stemningen var helt i top.

Hvis det havde været Tivoli, måtte der anbefales et festfyrværke-
ri til ære for Danmarks Fotomuseum og dets skabere.

En 1iIle pi ece: P a n o r a m a f o t o g r a f i e n s historie er udgivet i for bin-
delse med udstillingen. Kr. 5. oo.

Gl .atelier
I bunden af 0venlyssalen er indrettet et fotografisk atelier r som

det så ud omkring å r h u n d r e d s k i f t e t r b.l .a. med et baggrundstæppe r som
har tilhørt fotograf Th. t'leg's forgænger, Riis Knudsen. Disse bag-
grundstæpper er ganske sjæIdne.- En stor' samling af visit og cabinets bilfeder fra vore oldef oræl-
dres tid er meget smukt anbrå9t, umiddelbart før man når frem til.
ateliet. Desudån en række velbevarede cabinet albums. En gave f ra
Jørgen Gregersen.

Midt i lokalet står en montre' som ieg
tegne, som endnu en seværdighed.

uden at blinke godt kan be-
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!tf rt lIreref Sarnif ic-!ouruaf. Samling: Danmarks Fotomuseum. $s. Zlc.

€n Qal[rtcirration ellet berr nerDole Qerue hog $ctogtofen. /[f,f

1) .!trr Iibt Ucntin. IrUi3 icc tor !ebe. e[[er.3.tttnn ui {lollc(B
fiolonroier oltib tnne GtrilDcrr iur, nt !iohebcrr tI nlott0clflllD -
tot,-lnolebe3 cr bit oo'ife ttbtttartct. lliu ftiltc, 0llt lc' lnoo
Lrcbc -"'

2) ,,GIrrtbc ttrnrt it(c tro, ot bct !{pnotot flirrebc
trrlo rrii; rncb fit ctte [[nre GJ(o3oic?! - Set rr
irr rrL,cljnocli0 Gitrrntiorr, ico ltor err Splcllc, iorrr
urn bct rDtfer ttartllere -

3) buor bet Øie bfitrcr ftort - - ftolte oo

itorre' j- ubo - 
'bi:or 

bct !(ul.rt'rtot rorer [Jcttette
I-I ttri,-6rt er'iu ct €totiu, bet-tnrr io itfe
rsrc iitr-a tnen bet r0rer iio olligcuc[' -

{) bet cr irrtct ?[Dtrorot.
ttrnbe [tnr, bcr trbber bcrr
,Doucbetbort---rurcr

bet er ert JtanrDeebbertoD tncb
irrrob nriu - jco fott illc Dctrbc
lllturct gottffc lurE - - -

5) f,ric{u! $irtttrt $cn
?{orrbi - bct otrcriotbcr ttrig

6) ,.Jtcrc, lrcbftc $crrc - fit 9e onbt? Scr lno ortin.
et lille 0Jlni Sitpu? [iiotu bet? - - €on rr'io ott-i
Drbeu, og ui frrirrre bcounbc - libt bcnlig, berlorn icg
tsr bcbe

ttrcrle bctB o(pbrrrbc
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I,AI\IGS GUDI]NAEN FOR 1OO AR SIDEN
Sikiltlrirryer i tekst, trusnit og fotografin fra
IllusLrn'et T'id^endt og Udt og Hjrntnu 1861-1897
tNt)t.t,.t)'t" tU,I)lcjl.ll{l.l'f o(; 't'll.Rl,l'l't'liLAG-l' AF' Pl'llt ttoFMAN I'lANSl)N

Kr. l-58. oo. o6 BZ 75 55 .

l8l9 var et skæbneår fop alverdens xylografer' men der skuIIe dog 9å
mange år fra daguerreotypiet og hermed fotografiets opfindelse tiI man
kunne reproducere et fotogra fis k bj-llede på tryk.
"Langs Gudenåen'r er en bog j. tværFol,io format, som "Blæksprutten". Bo-
gen illustrerer bl,a. den sidste periode af xylografiens fine kunst.

Takket være bibliotekar Nanna Johnsens Lopografiske Fortegnelse fra
I98l vit det fremover også være mere overkommeli.gt, at fj-nde og pla-
cere disse !opografiske xyl0grafier afl livel i Danmark før fotografi-
et for stedse overtog dets plads.

Per Hofman Hansen har nedigeret og tilrettelagt den fline samling lræ-
snit (xylografier) r som er hentet. Fra "IIIustreret Tidenderr 09 "[Jde og
Hjemmerr i skarp konkurrence med I'Illusreret Tidende".
De ca. 13 xylografier man finder i bogen er skabt af bl.a' Hans Schmidt,
A. Schovelin, Chr. Halsøe, Emi.1 Libert, 0tto Bache' Ludvig Ipsenr samt
CarI Baagø med fIere. Hvor bIændende var ikke de bedsbe aF dem'
TimeIønnen var lav, men standarden høj. Bogene teks! er udtryk fot idyl-
lisering af 6n tid, som absolut var aIt andeL end idyllisk.

Bogens sidste l9 Eider er helliget de første iotografiske optagelser
Fra ornrådet langs Gudenåen. Billedhistoriske klenodier fra en tid hvor
de sociale brydninger begyndte at selta ind - man laset: rrHovedrysten-
de rokker de hjem fra deres egne smuJ-drende gårde og rustne branderiert
hvor nu rotteria holdet hof --indtil de endelig en daq finder den så læn'
ge ønskede hvile i fædrenes store, snehvide himBelsenge og køres borL
på en skrumplende rustvogn, Fulgt af en garver' to bedemænd, præsLen,
ti borgere og en droske".
0m den nye Lid, læser vi.: "lJnqe leger, unge fuldmegtiger ungo hendlende
- byens lille toneangivende klike - stikker heR detes unge, revolutio'
nere hoveder sammen og fryder sig i Felles stolthed over at have skæn-
ket byen et anerkendt navn' som et intelligensens o!l udviklingens sæderr.

En flot bog fra et naturskønt område
ttVi sej led op af åentt. . . .

vi alle mindes når vi sYngel 3

Midtjysk forlag,
Stagehøjvej 27
06 82 16 55. Hft: Kr. l-48.oo

Indb:Kr.195.oo

Jan Horskær, tidligere leder af Silkeborg lokalhistoriske arkiv har igennem

årene oparbejdet en anseelig samling gamle billeder fra byens barndom.
Silkeborg boqtrykkeri ville gerne i anledning af sit L25- års jubilæum vise
firmaets flag. Dette kunne vel næppe gØres bedre end med trykningen af denne

flotte store billedbog. Joo gaml-e billeder, hvoraf mange af sjælden karat har
J.H. fundet frem fra arkivet.

Billederne er reproduceret på let cremefarvet papir r nogle vil hævde, at det-
te er smaglØst nostalgi, andre, at tidens atmosfære bLiver mere nærværende-

Silkeboig, en planlågt smuk by er som mange andre danske købstæder blevet of-
fer for den uhæmmede måderne ekspansi-on. Besynderligt at a1le smukke gadehjør-
ner skal ødelægges af banker og stormagasiner. Bogen er delt op i 13 temaerr etr

god idå for at ånskueliggØre en by's udvikling dens tekst.mæssige indhold kan
juq ikke vurdere, men nåfOer man af gamle billeder og har et til-hørsforhold til
denne by ja, så er årets julegave i hus

Silkeborg
1845-1982

- en bv i billedcr
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Under en storsLrejke i 1934, udførte politiet husundersøgelser tit hest!
Her i Nyhavn, hvor søfyrbødernes fagforeningskontor upraktisk nok 1å på
I sal.

Snart Dages Det... en billedbog om arbejderbevægelsens historie.
[bbe K1øveda1 Reich, Bjørn Erichsen, Pou]- Vitus Nielsen, Danmarks Radio.
Best,illingsnummer 66-87 -5oa7 .

Det dokurnentariske reportagebillede er et område hvor kravene til "værktøjet"
kamera og film er optimalt. 1B7o ernes billeder skulLe optages med tålmodighed,
lang eksponeringstid, uhandige tunge glasplader og stor mulighed for I'kiksrr i
nrørkekammeret.
Bogens beskedne format 2ox26 cfir. gØt at billedredigeringen er lidt rcdet tekst
og billede er ikke synkront. Arbejderbevægelsens arkiv har en guldgrube af bil-
leder, som her bl-iver "l-uftetrr. Den fotohistoriske billedsamler vil fryde sig
over billedet fra frKjøbenhavns Nytorv 1871" samt en opstilling af møbelsnedkere
fra samme periode. Ved billedmæssig gennemgang af bogen konfronteres man med
en perlekæde af spændende reportagebilleder,
Formerne på Øllund 1899 og 4 optagelser af famil-ielæsning ved dagligstuebor-
del af Socialen, viser hvad det var muligt at, optage med de primitive I'kasser'f .
Billedet af landsfaderen Th. Stauning fra I93a, på vej over Amalienborg 51ot.s-
plads kan ikke fastholdes bedre i 1987. Arbejderføreren Lyngsie, foreviget i
samtale med en arbejdsmandr Br det, man kalder et Scoop. Bogen indeholder cå.
l5o fotografier fra en periode, hvor det bestemt ikke var nemL at være presse-
fotograf er man billedhistcrisk interesseret får man "nyheder" for alle pen-
gene.
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Hverdag, besættelse og befrielse. Aalborg L94o-I945. Birgit Knudsen, SLort for-
mat. 2oo s. Kr. 249.oo.

Aalborg blev en af de byer, som kom t.il at mærke mest til den tyske besættelse
af Danmark L94a-L945. Henning Bender, Aalborg lokalhistoriske arkiv har i sam-
arbejde rned Birgit Knudsen leveret et enest.ående billedmateriale til bogen.
Specielt fra pressefctograf H. Dalby's erkiv er hentet hidtil ukendte historis-
ke billeder. De ca. 2oo billeder er af en kvalitet, helt i top hvor'imod tekst-
ningen er middelmådig heldigvis taLer billederne sit eget sprog.

Silkeborg I94o-L945 besat og befriet. Billedredaktion: Jan Horskær. Fotografi-
er af Johs.'Jensen, Harald Lauritzen mfl-.. Stort format. I95 s. Kr. 248.oo.

Silkeborg var derimod ikke det store brændpunkt, byen slap nogenlunde helskin-
det igennem besættelsesårene. De ca. 25o "hverdagsbilleder" i fineste trykkva-
litet, heraf 2.5 i farver gØt den t.il en veldokument.eret "bilLedbsg" af begiven-
hederne der fandt st,ed i byen og omegn da "lystmorderne legede med kanariefug-
len". Billedet på sicje L7I en tysk soldat siddende på en bænkr indehofder alt
om nederlagets tinre. Mange af bil-l-ederne må være opLaget med Box-kamera og 119-
nende af byens borgere. Flot bog.

Derfor måtte vi sejre modstandsbevægelsen i Grindsted, Give, Brande, Vejlet
Herning og Silkeborg I94o-I945, Billedredaktion og tilrettelæggelse r Jan Hors-
kær. Stort format, Kr. 249,oo.

Den 3 bog i serien om besætteLsen er hovedsageligt an på at fortæIle om mod-
standsbevægelsens bedrift.er og okkupationens forløb. Billedmaterialet er også
her af god kvalitet og de ca. I3o billeder giver, især hvis man sammenholder
dem med de 2 forgående bøger, et enestående billeddokumentarisk indtryk af be-
givenhederne i Danmark, udenfor hovedstadsområdet,.
Disse 3 bøqet er en god gave til den næste generation' F.B.
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lug med foto

KODAK PROFESSTONAL DATA GUIDE.
En uvurderlig pocket book for sÅvel amatøret som professionelle.
Stopfyldt med data om film, filtre, fotopapir og disses behandlings-
metoder. - 96 sider 190 x 90 mm kr. 48.-

EXAKTA CAMERAS T 9 3 3 . I 9 7 8.
Sidste tilføjelse til HOVEs klassiske kamera-serie. Hele historien om
hvordan pionertiden med SLR som rullefilm og småbilledkamera forløb.
En komplet fortegnelse med værdiangivelse for samlere omfattende alt
fra verdens første suckesrige 35mm SLR, de tilsv. 6 x 6 ere, samt
optik og tilbehør. 192 sider A5 med 300 s/hv. illustrationer-

kr- 225.-

PRrCE GUIDETO ANTTQUE& CLASSICCAMERAS 198 7 - 198 8-
Sjette udgave af verdens størsle leksikon om kameraer og priserne på
samme, udarbejdet af Joan og James McKeown. Nu med 650 sider A5'
og mere end 6000 informationer om priser ($) og oprindelse.

kr- 298--

FOTOBøGER

AUTOCHROtVEpakke fra 20.cme
- udl.dato Nov. 1927 - pris for I
srk. 9xl2 plader d.kr- 5.5o .
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AUDIOVISUEL SERVICE GRUPPE
DK 74OO HERNING.BREDGl3.1s.TLF.O7.12 5514

ASK-O-RAMA markerer
LUMIERES opfindelse -

80 året for brødrene AUGUSTE og LOUIS
AUTOCITROME- f a rvediaposit ive rne.

3UL-GRøNT original
filter solgt i 1925.

AUTOCHROME-PLADERNE f.ra l9O7 var verdens første rigtige farvefilm,
der fik en rimelig stor udbredelse, og hvis resultarer den dag idag kan
nydes i mange sammenhænge. I princippet er det baseret på den tradi-
tionelle sort/hvide plade-emulsion, idet denne på pladens bagside har fået
en emulsion d.v.s. et farveraster bestående af kartoffelmelskorn ( O.OOtO-
0..0015 mm Ø ) indfarvet i ORANGEGUL, cRØN og VIOLET. Pladen
belystes gennem et gulfilter af hensyn til den orrhokromatiske effekt,
men fremkaldtes på normal s/hv. måde, d<ig skulde eksponeringstiden for-
længes med ca.50 gange. Det færdige rigtige resultat fremtrådte relativt
mørkt og krævede en lysstærk projektor. Dette var de første år en umulighed,
hvorfor betragtere baseret på solens lys var særdeles populære. De fleste be-
tragtere var meget enkle og sammenklappelige, idet de b^esrod af et spejl,
der kunne gengive det aktuelle billede reflekteret ca. 45". Forudsætningen for
hele processen var at pladen blev belyst bagfra. (igennem farverasteretl).
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Norge
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Apparater fra tiden

FAG-FOTO
Frb. Alle 29

KØB-SALG-BYTTE
01-22 44 91

De 9 kabinet's billeder af
svenske skuespillerinder er
optaget. af Alfred Peterson
Goleborg. Ca. 191o-1915.
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ffil[IIAilil'$ foto$ort'lce
ABEL CATHRINES GADE 25

TLF. (O1) 24 6270

. 1654 KøBENHAVN V

G|RO 09 - 11 25 37
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BYHISTORISK ARKIV FOR SØLLERØD

Endnu en fin samling tidlige Lumierbaut,ocromglasplader er_dukket op Denne

gang drejer det sig om ca. B; stk, som brev indreveret til Byhistorisk arkiv
på Gl-. Holt,egaard.

De1 var en-slægtning til søllerødmaleren Sigvard Hansen (lg:g-r%B) som ind-
leverede dem til museet. Bilfederne er hovedsagelig fra Danmark, Tyskland og

Nord-italien. Motiverne er udvatgt som "inspiråtionskil-de" for malerens vide-

re bearbejdning i det hjemlige atelier'
De ,,tætte,, oq ,,mørke,,-Lumiårå plader er blevet reproduceret på Ilford.Ciba-

crome papir af fotograf å"nt Mann (medlem af vort selskab) oq som har tilknyL-
ning 1il Det Kgl. Bibliotek, "oT 

delvis har financieret proiektet, hvor bil-
ledårne til sin tid vil blive placeret'

For at give publikum et indtryk af fotografiels historie havde arkivet i eL

andet lokare udstirlet gamle fotografier med tilknytning til søllerød og om-

egn. Med mindre end L4 i"g"" u"""6r-og midt i.feriesæsonen fik Dansk Fotohi-

storisk selskab pludselig-mulighed foi at deltage i dette udstiltingsprojekt'
Takket være min egen besf,edne åamling lykkedes 9"t at vise et begrænset ud-

snit af fotohistoriens udvikling med-vægten tagt. på falyefilemns udvikling'
0ver t2oo ;;;;;;;å; nå"0" åt ia sræde ar disåe, hidtil ældste rundne rarve-

billeder af Danmark, nogle fra l9o8-1o'
Der arbejdes med murigheden for gt få et udvalg af de iydske motiver kopieret

til Danmarks Fotomuseum il-lerning. TAK tit Gl, Hottegaard, at vi fik muliqhed

for, at være med omkring dette arrangement'



^1(I ISpalte lukkeren
LASER Dimensions åbner en ny udstilling i H.C.Andersen Slottet ca. den .16. okto-
ber. Stereoskopi - Holografi - Fascination er temaet. DFS's Temanummer har bl.a.
været en inspirationskilde. Danmarks Fotomuseum skal bidrage med det stereosko-
piske indslag. Apparater, billeder o.s.v....
LOUSIANA i Humlebæk viser fra den 29. september til den 29. november en mexi-
kanek foto-udstilling, rrTierra y Libertadl|' (Jord og frihed). Dokumentarfoto-
grafier fra 19oo og L915.
Den amerikanske fotograf Irving Penn præsenteres også på Lousiana. Ca. 2oo bil-
Leder udstilles fra den 14. november. Billederne skal iøvrigt indgå som de før-
ste i opbygningen af Lousianas egen fotografiske billedsamling. BRAV0 Knud Jen-
sen !

ARBEJDERMUSEET i Rømersgade 22. oL 9t 3t 88, Anne Lise l,'laleted søger fotografi-
er af en restaurant fra l89o erne samt et FOLKEKØKKEN fra l9Jo erne. 5e dine bil-
leder igennem, måske kan DU hjæIpe. mueeetl

L0PPEMARKED i Hamburg den 12. september KL. L3-Il . Flamburg Hauss. Doormannsureg
12, Einsbiittel. Er du intereeseret så tal med Jan Klonksgaard.
FRANSKE stereoskopiske glasplader findes til salg hos Hr. Renå van LJonteDghem,
Hviciovrevej I27C, oI 75 o2 I8.
DANMARKS Fotohandler forening udnævnte den 15. marts Jørgen Gregersen til æres-
medlem. Tillykke !

LAUGE Poulsen, Flensborg har skrevet en
avis under overskriften: International
Artiklen konkluderer3 rtI Danmark dyrkes
på et attraktivt niveaurr. I håbet om at
for flot omtale,

ARNE Reimann's planer om et rrFstomekanisk Museuml i København ser nu ud til, at
bl"ive en realitet. Ejendommen i Abel Catrineegade er købt og de fornødne arbejde-
handser lagt frem. Vi ønsker held og lykkel

flot fotohistorisk artikel i Flensborg
opmærksomhed omkring dansk fotohistorierr.
fotografiets og fototeknikkens historie
vi kan leve op til dette, siger vi TAK

Side 58. Fhv. førstebibliotekar, cg ikke
Bjørn 0chsner gøt venligst opmærksom på,
M, L6on og J. L6vy, som bL.a. fremstillede

og i stort format, samt stereoskopfotos fra

obscura i verden, to i USA, et i England og nu
centimeter i diameter og er dermed måske det

"POSTK0RT studieff , Objektiv Nr. 39.
som ticiligere nævnt overbibLiotekar
at de to fotografer L og L står for
topografiske fotos af høj kvalitet
mange l-ande.

LIGOLAND's nyeste udvidelse "Nye dimensionerrr hvor holografiet er hovedattrak-
tionen har også bygget et kæmpe eamera obseura med en Linse til Kr. I5o.ooo.
Dansk Fotohistorisk Selskab har været delagtiggjort i dette projekt, idet Flem-
ming Berendt har st,illet materiale til rådighed for optisk Laboratorium på Dan-
marks Tekniske Højskole.
Der findes kun fire store camera
et, i Billund. Li.nsen måler ca. 3o
bedste der findes i verden i dag.
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