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.ARETS JTJLEHISTORIE.
besøg hos fotografen -43=-:Et
Ho19er Eriksens fotografiske etablissement 1å oprirrdelig i
V

rm-

flyttede midt i firserne hen på Gråbrødre Torv.
GamIe Holger Eriksen var en snurrrig person. 0prindelig udgået fra
Kunstakademiets malerskole havde han med held udstillet eL par
gange, men var uncjer et ophold i Frankrig, engang i fyrrerne truf fet sammen med L a n d s k a b s ma f e r e n Daguerre der i 1B l9 havde opfundet
den f o t o g r a f e r i n g s å d e , der efter ham fik navnet daguerreotypi '
HoIger Er iksen lagde palet til side og tog arbej de hos Daguerre som
fotograf.
I I85B vendle han tilbage ti1 sit. fædreland og indret.t.ede sit
at.elier i VimmeLskaftet, hvor flertalLet af hin tids københavnef e
før eller siden 1od sig forevige af den fø f somme kunstner.
En gang om året trak vi i stadstøjet og drog af sted tiI Gråbrødre Torv for at blive fotograferet. Far kørte al-tid i for vej e n med
bedstemoder, som insisterede på at. have sin ruLlestol med.
Da bedstemor jo s ku Ile bæres op til fotografen som boede i husets
'
øverste etage, mødte kusken i den anledning op med en muskul.øs medhjæ1per. I en årrække husker j e9, det var en hidsig nordmand, som
i kke fandt sig i noget som helst fra bedst.emors side'
Begyndte hun aL skæIde ud, fordi ciet qi"k for Iangsomt' eller fordi han ikke viste hende fornøden respekt, kunne han få et raserianfald, der gjorde selv hende bange, Far næ9tede kategorisk at skaf fe anden hjæ1p, og bedstemor måtle der for styre sig, så godt hun kunne, så 1ænge hun var i hænderne på nordmanden.
Et beklageligt result.at af di.sse særprægede menneskers totaLe mange1 på gensidig forståelse var det, at bedstemor al-tid var i mege t
slet humør, når vi skulle fotograferes, hvad ikke få billeder tydeligt vidner om.
BIandt de begivenheder fra min barndom, jeg har bevaret i erindringen , er kun få så præge t af total forvirring som vore årIige besøg
me.l.skaf

let,

men

m

hos f otoqraf en.
Der var to ting, der j.delig gav anledning tiI spektakler, diskussion og revse.Lser: Gruppens opstilJ.i.ng - og her især de enkelte personers indbyrdes placering - og vanske I ighederne ved at. få f amilien
til at forhoLde sig i ro under eksponeringen.
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Den muskuløse og
ge nordmand.

Hvordan hun bar

hidsi-

sin rullestol

sig ad med at vende
kort tid, er mig

på så

en
foto: Brasai. Paris.
Samling. Jørgen Gregersen,
Da disse be søq i nogen grad 9år i 6t for m19, blev jeg glad over
for nylig at erfare, at Holger friksen puds i gt nok har ef terladt
siq en skrif't1ig beretning om et af vore besø9 hos ham. Den er optaget i Flinchs almanak for 1889, og blev modsLræbende udleveret mi9
af e r n r i n q s f y s i o 1 o g e n , frøken AIvilda Eriksen t som er datter af
HoJ.ger Eriksen.
'rMen jeg vll ikke høre et ondt ord om far for hans opfattelse af
Deres familie", sagde hu n. rrDen er I KKE smigrenderr.
Jeg citerer Holger Eriksen u forkor t et, også fordi beretningen 9iver eL storarteL bitlede af ham selv' Først står der en opskrif t
på en frernkaldervæske og derefter uden synderlig adskillelse:
gåde.

æ

, hun er ga1, den gamle er galr og aJ'le ungerne er 9ale. Det værste er dog, at nu har de også fået mig gjort moden til
en dårekiste, Jeg har lukket etablissementet og er gået i seng.
Jeq var våd over hele kroppen, da de gik ' og det prikkede i min hoI'Han

er

ga.l

vedbund.

Erna brast i qråd, da jeg kom ned.
3

Holger Eriksen havde i Frankrig lært sig kunsten at optage et
gruppefotoqrafi I
"Bryllupspar hos fotografenrr hedder dette maleri af AdolpheJean Dagnan-Bouveret. Mus6e des Beaux de Lyon.
rrDu

kfarer det ikke, Holger", sagde hun. 'rJeg bliver snart enkerr.
"Kl.arer detl'r sagde jeq. rrNej, denne gang klarer jeg det. i.kke, Jeg
går i seng og dørr'. I'Var det Jacobsens", spurgte hun. Jeg svarede
ikke, for jeg stod og drak et glas cognac. "Var det opstillingenrl
spurgte Erna så. 0 p s t i I I i n g e n rr 0m det var 0 p s t i I I i n q e n " . Det var
alt. Lige fra de kom. Jeg havde gJ"emt, at enkefruen havde tudehor n
på sin ruIIestol, så da hun pludselig gav et trut i hornet blev
'
jeg så skræmt, at jeg sprang imod en stol og slog mit sk j.nneben grimt
t'Taler de norsk f riksen?rr spurEte hun.rrJarrsagde jeg. ttJeg kan da noget norsk". "5å gå ud på trappen så er de rar , og skæ1d den nordmand
ud, der står derude, han forstår lkke, hvad jeg siger t.i1 ham'r.
"Det kan jeg desværre ikke incilaoe mig på, kære enkef ruerr, sagde
jeg yderst elskværdigt. "Jeg har jo intel udestående med mancjenrr.
"Det er syndigt ikke at udnytte de evner, man har fået", sagde hun
arrigt. I det samme kom heldigvis professoren ind ad døren.
rr

rr
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"Goddag, goddag, kære f ot.ograf , ja så er vi her igen - min f amilie
må være her på øjeblikket. Vi kunne måske så længe drøfte opstillingen. Jeg havde tænkt mig, at vi i år kunne prøve at gruppere f arniLien såfedes, at jeg sidder i midten med min mor på den ene side og
min hustru på den anden. De æIdste børn kan så stå bag ved os og de
yngste sidde på skamler forran os. Min hustru bør vist have den mincjste på skødetr'.
Havde jeg Iadet ham få sin v i1j e, ville jeg ikke nu havde været
en nedbrudt mand. Men jeg er kunstner og elev af Daguerre, og om så
hele kongehuset kom marcherende og forlangte at blive fotograferet t
så blev der ikke eksponerel , føt de stod, som JEG viLle have dem stående

I

familie har gjort mig hidsig. Jeg kan ligefrem mærke mit
blodtryk stige minut for n,inut, jeg tror jeg får et slag.
Jeg må hv1le mig lidt. Nu har je9 ligget i tre timer og tænkt på
de mennesker. Jeg må skrive mig fra det.
Da jeq havde drøftet opstillingen med professoren et kvarLers tid,
uden at vi var nået til et resultat, kom den øvrige familie ' og vi
kunne tage fat.
Jeg Forsøgte med en engelsk opstillin9, men det var fuldstændig
forgæVes. Enkefruen var i ualmindelig dårligt humør ' dels over episoden med nordmanden, der ha vde båret hende op ad t.rapperne, dels
fordi hun mente, at hun bu rde være gruppens midterfigur.
Je9 tog en hal v snes plader, før jeg opgav. På den sidste har enkefruen demonstraLivt vendt mig ryggen - det mest mærkværdige biLlede
Lo9
Lf -r udLU,,o1
'^-et.
Jrr9
Hvordan hun kunne bære siq ad med at vende sin rullestol på så
kort tid, er mig en gåde' men hun har opøvet en færdighed i at håndtere den, som gang på gang har forbavset mig.
Jeg foreslog derfor en gruppering med enkefruen som den centrale
figur, professoren og professorinden stående bagved og børnene placeret ved siderne, l'4it forslag blev antaget, efter at der havde udspundet sig en uværdig diskussion me 11e m professoren og hans gamle
mor. Jeg havde taget et par plader, da jeg opdagede, at det næstyngste af børnene manglede. Jeg fandt ham ude i forstuen med nogle billedbøger.
"Jeg vil ikke være med meretr, sagde han' "Det bliver jo alligevel
ikke til noget". 5å så han undersøgende op på mig og tilføjede:
I'De har glemt at rede'Dem", hvorpå han bLadede videre i bogen.
Den

5

Jeg har aJ.drig Iagt hånci på et andet menneske, men da det barn
koldt og kynisk sad der på gulvet i forstuen og hånede mig i min
ulykke, var jeg ved at forglemme mig selv. "Du er en bandit." sagde
jeg. rrDet var hårde ordrr, svarede han roligt uden at se op fra bogen. Disse ord fra et femårs barn fik af en eller anden grund mine
ben tiI at ryste under mi g, så jeg måtte sætte mig.
I det samme åbnede professoren døren fra ateliet.
"Ah, De tager Dem et lilIe hvif sammen med Enrj.l. Ja vi bliver jo
ikke yngre, kære Holger Erj.ksen. Jeg Lror sandelig også, jeg trænger tiI at sidde 1idt". Hvorpå han slog sig ned ved siden af mig og
begyndte at snakke om Marquisen af Guerande, som han vidste jeg havde fotograferet hos Daguerre.
Jeg b-Iev et øjeblik besa t af den fikse id6, at han ville prne
Iivet af mi g, så jeg styrtede ind i ateliereL og klappede f ortviv-

Iet familien

sammen i gen.

Ved professorindens me Ilemkomst Iykkedes det mig virkelig at få
dem alle grupperet. Så tog jeg atter en halv snes plader den ene
'
utvivlsomt værre end den anden, da enkefruen ' hver gang jeg skulle
til at eksponere, gav et IilIe trut i hornet, sagLens for at disLrahere mig.
Jeg vænner mig aldrig til det horn.

TiI sidst fik jeg anbragt det yngs Le barn på skødet af hende, så
hun ikke kunne trutte, en ordning hun var høj est util freds med , men
som måske i ikke r.inge grad var årsag ti1, at vi omsider ble v færdige.

At jeg i mellemtiden var blevet nødt til at sende to f amilier
bort, med hvem jeg havde aftaler, gjorde mig se l vsagt yderligere

op-

bragt.
"Jeg lader mig det ikke byde of tere I r'.
Næh , jeq giver frøken Eriksen ret i, at beretningen ikke er smigrende, men den dækker så nogenlunde mit indtry k af deL årlige besø9
hos fotografen.
0TT0 RUNG: FRA MIN KLUNKETID. ERINDRINGER. l_936.
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En julemand fotograferet omkring århundredskiftet
Det Kongelige Biblioteks samling.
Redaktionen Qnsker aLl-e medl-emmer en
god juI

og et godt ngtår!
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3o MEDLEMMER MED AUKTIONSVARER FAR ADGANG TIL LOKALIT. HUSK MÆRKNING.
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oo DØREN ABNES FOR IFTERSYN
3o DEN STORE JULEAUKTION
BEGYNDER.

KAFFE, THE, OG JULEBAG
PA SELSKABETS REGNI NG.
23 OO JULEMØDET AFSLUTT[5 MTt)
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FÆLLES OPRYDNING

I

VELKOMMEN ALLE.
BESTYRELSEN.

.JI-JLEMØDEO

19:00

u
Den

fest.lige julesLemning har samlet familj-en. Klokken er

ti minutter over otte. Arets julesalmer skal afsynges t.il
klaverspil af den unge dat.ter.
0ptaget ved lys fra magniumpulver. Julen 1916.
SamlinE: Jørgen Gregersen.
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.MØDERÆKKEN.

2l' L, I8'2, 17'3, Landsmød e 23,- 4
DIN 2]. JANUAR.
fotografens konge" -a er tit. len på Flemming
"Kongens fotograf
Arrhol-m's lysbilledforedrag.
Hans vittige og spændende f,ortæ11eform vil være garanten for aftenens succesl
Medlemmerne bedes tage "interessante ting medt'.
TORSIJAG

TORSDAG DEN

]8.

FIBRUAR

Andreas Trier Mørch, vil fortæ11e om: Det at samle biileder...
erfaren mand på området giver goHvordan, hvorledes, hvorfor
medr og vi arrangerer
de råd og id6er. Tag nogle gamle billeder
et bytte-b il- 1ed-marked I
TORSDAG

IJtN

T1

.

IYARTS

FilminstruktØren Jørgen ioss (1922-) b1.a.
filmen og A City called r-)openhagen, desuden
ske og internationale fii1,mpriser, f ortæller
i filmindust.rien. Måske Vtr får en "l-istig"
R

I{ØDESTEt)

h, 1ødereferat

kendt for Ellehammerindehaver af mange danom de gode ganrle dage
film at sel
IlEDBORGERHUSIT

SIPTETYBIR[4ØDtT:

Titlen på aftenens møde var "RITINA-KAMtRAIT".
0mkrinE 4o veloplagte og forvenLningsfulde kamerairrteresserede
var mødt op. Jens Hammeken var manden der kunne indfri disse
forventninger. Ca. J5o'rforskellige"
retina-kameraer blev sat
i cir'kulation rnellem de f remmødte. 4oo små f ingre bef øILe, befamlede de herlige frembringelser fra mand til mand plus I kvinde. Jens Hammeken f ortalte samtidi-g om de mange f orskelligheder, særlig interessant var historien om de første efterkrigsmodeller. Intet øje var tørt. Herlig (he11ig) aften i messing
og krom. lllo kilogram "isenkramt' r'leverettt og bragt tilbage
i håbet om at han blev lukket ind, siger vi andre TAKI

I

Niels G. Carlsen har fastholdt
aftenens opbud af ttisenkram".
De mange apparater sLilles opr
medens Jens Hammeken fortæl]-er.
Flemming Berendt viser Lumi6re-

billedet fra

19o7-o6

af

pigerne frem. Se sicje

Fanø-

tJz.

OKTOBERMØDTT:

Helt fra Hernlng. "Fotografiens højborg" - kom Per Ask Nielsen
i kleinbus med aftenens divertimento.
firmaets historie og dets produkter var aftenens
Ixakta-Varex
tema. Ihagee Kameraulerk, Steenbergen og Co, f irmaets egentlige
navn, har været under Ask Nielsens grundige fotohistoriske behandling.
Resull-atet var heller ikke udeblevet en kyndig gennemgang af
firmaets historie blev serveret til fremviste diabilleder.
og de fleste kunne beMange kvalificerede spØrgsmå1 blev stillet
svares; men som altid i den fotohistoriske forskning, findesder "sorte hu11er". F.eks.: Hvad blev der egentlig af den fine
gamle mand Steenbergen? Ham der både trodsede Hitler i 193o erne og D.D.R.'s restrektive styre i 195o erne.
In interessant serie lysbi]leder om fremstillingen af objektiver fulgte. It fint ti11æg ti1 0bjektivs serie om k?teraproduktion. Sluttelig fremviste Ask Nielsen en del nye fotohist.oriske
bøger. TAK til Ask fordi han ville komme den lange vej!
Kronologi-sk oversigt over Exakta-modellerne kan rekvireres
ved fremsendelse af Kr. L5.oo i frimærker. F.B.
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fra

redaktionen

et fundl
var for 6n dag blevet nuværende virkelighed. 36 medlemmer og ca. 2o venner af egnsmuseet var mødt
op til året jyske loppemarked.
Egon Larsen museet's 1eder, fortalte om byens legendariske
fotograf og opfinder Martinus Petersen. I dagens anl-edning havde museumslederen udstillet den samling af M. P.'s fotografier
af Flemming Berendt og udstillet
som i IgBi blev fremstillet
i byens boghandel. Martinus Petersens apparater og andre ejendele kunne tages i øjesyn, her var pludselig a1le de ting, man
hldtil kun havde 1æst om i vort blad.
Hadsund- for hver turist
Byens gamle turistslogan
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Egon Larsen

S

fortæller

om

Martinus

Petersen.
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Sigfred Løvst,ad f,remviser
ramakamera fra 1928.
11

M. P

.'s

pano-

u

Sigfred Løvstad fra Danmarks Fotomuseum havde medbragt et af
M. P ,'s berømte panoramakameraer, således at man kunne sammenligne det med museets eget eksemplar af denne type.
Flemming Berendt fremviste herefter et unikt visitkortalbum,
erhvervet til Danmarks Fotomuseum, et såkaldt I'Victorian A1buffi",
der giver en tegnet og koloreret beskrivelse af dronning Victorias regeringsperiode og som en "surprice" har indbygget et spill-eværk med 6 plader. Herligheden er fremstillet
omkring l9o5-1o
aldeles ukendt for Det Kongelige Bibliotek og andre kyndige på
området

"Victorian Album" med indbygget
leværk og 6 plader.

spil-

Dagens hovedaktør var Peter Haageor der var kommet fra Viborgr

medbringende fine sager fra sin samling.

Peter Haaagen fortalte muntert og kyndigt om det fotoqrafiske
bill-ede's udvikling fra daguerreoLypiet og fremefter.
Smukke og sjældne eksemplarer af sl-agsen blev f remvist, som et
fint, eksempel på hvad "amatøren" kan erhverve sig.
52 håndkolorerede billeder af danske nationaldragter, optaget
eft,er naturen, blev vist frem. Disse bill-eder er fremstillet i
perioden 1871-73 og udgivet af Hansen, Schou og lde1ler. Den komplette samling, som findes på Det Kongelige Bibliotek består af
59 bil.l-eder. Nogle 1oka1e eksperter på området studerede b111ederne nøje og var meget forbavsede over deres høje kvalitet, ikke mindst de smukke, kraftige farver. På Hadsund egnsmuseum havde man et dames j a1, som man blev i st.and til at identif icere ved
at sammenligne med et billede fra samlingen.
af højeste karat. Tak til Peter
Fctohistorlsk billedfortælling
Haagen. Vi g1æder os til næste gang.

r2

Peter Haagen fortalte levende
lings fine klenodier.

om

sin

sam-

7A

S
Loppemarkedet

er i fuld gang. Handel-en

var livlig.
Byens lokale spisehus havde Jeveret en frokostmenu, som bl-ev
indtaget med velbehag. Herefter kunne bordene ryddes og der
blev gj ort klar ti1 loppemarked.
Det lange bord, 7r5 meter, var fyldt med alverdens 1ækre sager.
3 flotte mahognikameraer tårnede sig op i baggrunden, flankeret
af små .l-ækre ditto. Bj-11eder, bøget, og div. "isenkramsager" var
righoldigt udbudt.
Jan Kiinksgaard, der indledte mødet a fsl-uttede samme med håbet
offi r at den lange tur t j-1 Hadsund ikke havde været helt forgæves.
Hermed var en spændende dag afsluttet . ArrangØrerne s-iqer:
Foto: Jan Klinksgaard.
"Vel mødt til næst.e år!"
Sigfred Løvstad.
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JAGTEN PÅ DENNYE
DIN/f,ENSION{

#-%

viser fra den 16. oktober og 5 måneder frem en
viser hvor J.angt fremme man er på dette område.
Amerikanske og russiske holografier af forskellig karat præsenteres i finesLe
udstill ings form. Museet ønskede også, at vise et tilbageblik - herved iik Danmarks Fotomuseum og D.F,S. en mulighed for at deltage. Ca.4o stereoapparater
m.m. er udlånt fra D.F. (Det omtalt.e stereokamera fra MIDDELALDERTN må stå for
Den Holografiske Verden's egen regning! ).
Udstillingens katalog: JAGTEN PA DEN NYE DII4ENSI0N 3-D, er D.F.S.'s temanummer:
Museet "DfN HOLOGRAFISKE VERDIN"

stor specialudstilling,

som

"STEREOSK0PI - AT SE RUMLIGT", omredigeret, og på omslaget forsynet med et æ9te ho.Lografi. Kataloget er blevet. kommenteret af Bjørn Ochsner ved følgende udtalelse: "Både tekst- og billedmæssigt er det blevet en prægtig publikalion,
som jeg håber D.F.S. må få fortjent glæde af. Rigtigt lanceret, måtte den bl.a.
kunrre blive årets julegave. Jeg er virkelig imponeret.l'r.
HELD 0G LYKKE t'1ED UDSTILLINGEN! H.C. Andersen S]ottet. H.C. Andersens Boulevard
l.55f København V. ol I3 17 I3. Aben hver dao fra 1o:oo-2o:oo,

Teit Ritzau i midten viser
de "stereoskopiskerr
f,rem

for

cjamer

publikuml

Sigfred Løvstad og Flemming
Berendt

fra

Danmarks Fotonu-

kikker på en af de 4
montre med udstyr fra museeL.
seum

Fot.o: Per Ask Niel-sen
t4
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Peter Randløv og frue ser på de stereoskopiske
billeder. Samling. Gerda Berencit.
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1888

40

BOOKS

Photographs
BY

Sophus Juncker-Jensen (185e - 1e40)
D E Tf
I'ORDISKE
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Vort medlem Andreu/ Daneman har på en auktion for nylig erhvervet
en mappe med godt 5o interessante store fotografier fra rrDen Nordiske Industri- Landbrugs- og Kunst,ucistillingil i sommeren lBBB i
København.

Billederne er fremstillet af Sophus Juncker-Jensen: der var udst.illingens officielle
fotograf, og de giver et fortræffeligt
indtryk
af denne store udstilling,
den største, der nogensinde har fundet
sted i Danmark.
Udstillingen var beliggende på det areal, hvor nu Københavns Rådhus Btr og tillige
indgik hele Tivoli, som en del af udstillingsterrænet. Talrige bygninger biev opførL til de forskellige t,yper
af udstillirrgsgenstande. Navnlig var den væ1dige hovedhal, der lå,
hvor Rådhuset nu sLår, et imponerende syn og vakte stor begejst.ring
hos publikum, - et mesterværk af arkit,ekt Martin Nyrop og af de
tømrere, der byggede denne store træbygning.
For at så mange som muligt kan få lejlighed til at s.e denne nyfundne billedsamling, afhol-der Daneman en udstilling af fotografierne
i sit hus, Sankt Bendts all6 4l i Tåstrup. Aftale kan træffes på
telefon nr. oZ 99 JB 47, Udstillingen er blevet, forlænget indtil
Flemming Anholm,
1. februar 1988.
Udstillingskatalog kan rekvireres Kr, 25.oo. Giro ? 54 72 28.
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Licht,mehr licht...

Johann lrlolfgang Goethe.

Qtqg-tan)

FLIMMING

ANHOLM

"Lys, mere lys I " var Goethe's sicjste ord, inden
han opgav ånden den 22. marts 1857.
Hvad han mente med det., ved man ikke' men det
er i hvert fald en udtal-e1se, som Daguerre og
sig.
Talbot viIle kunne have tilslut.tet
Intet kunstigt, lys af betydning stod til piostearinlys og olielamper'
nerernes rådiqhed,
måske en sØvnig gasflamme, men ikke noget der
kunne bruges i fotografiens tjeneste. De var
helt af hængige af moder sol-'s venlige assistance. 0q dogl
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ElektÅsk lyr i utide
Mærkeligt nok havde to englændere, mange år før man vidstet
at der var noget der hed fotografi, taget de første skridt til
at skabe 1ys, der kunne gØte os uafhængige af dagslyset.
Sir Flumphrey Davy (tll B-1829), der f ørst og fremmest var kemiker, syslede også med andre sider af videnskaben. f4est kendt
blev han f or at opf inde grubelampen r Btr oliel-ampe, der takket
være et fintmasket net af kobbertråd kunne anvendes i kulminerne uden at forårsage de gaseksplosioner, der havde kostet så mange minearbejderes liv.
interesserede ham ogsår og i sin kælder havde
tlektriciteten
han et væ1digt batteri af galvaniske elementer. Hans eksperimenter med dette batteris betydelige spænding førte til ' at han
i 1811 konstaterede, at han kunne frembringe en kraftig lysende
bue mel-1em to grafitstænger, der var f,orbundet til batteriet og
befandt sig i en ringe afstand fra hinanden.
0pdagelsen var interessant, men den fik ingen praktisk betydning f ør mange år senere. Batteriets kapacit.et var f or ringe r og
det kunne kun i kort tid levere den fornødne strøm. Man ventede
endnu på fremkomsten af dynamoen, der l<unne skabe st.røm kontinuerligt og derved gØre buelyset praktisk anvendeligt.

Davys tegning

af det første buelys.

L Øjtnanten fiken

lyt idd

Den anden opfinder var 1øjtnant Thomas Drummond (tlg7-IB4o).
1826 konstruerede han den såkaldte Drummondske hane, en anordning der gjorde det muliqt uden risiko at brænde en blanding af
ilt og brint. Den flamme der fremkom r 9åv kun et ret svagt lys t
men den udviklede en temperatur på ca. 2Boo grader celsius.

t7

Denne høje varmegrad benyttede Drummond tit

at ophede brændt
kaIk, der har den egenskab, at den, når den opvarmes til hvidglødhede, udsender et overordentlig stærkt, blændende hvidt lys
der overgik alt, hvad man hidtil havde kendtn bortset fra sol1yset.

af Drumlimelight. 0 og H betegner henholdsvis ilt og brint,
C er kalkcylinderen, der kan
drejes ved hjælp af D.
Øverste tegning viser direkte
tilførsel af de to luftarter.
I den nederste blarrdes de i et
lille kammer irrden de føres viEn skematisk tegning

monds

B

dere.

har målt styrken af Drummonds lys (limeliqht) e11er, på
dansk, kalklys, til ca. 79o lumen eller "1ys". Denne måleenhed
er baseret på flammen fra et almindeligt stearinlys, og den blev
i mange år benyttet til at angive el-ekt.riske pærer's lyskraf L,
indtil man gik over til betegnelsen uatt.
I praksis består limelight af den stærke flamme og af en kalkcylinder placereL i flammens brændpunkt.. Hvor flammen rammer opstår der efterhånden en fordybning der påvirker lyset i uheldig
retning n og derf or er l-ampen indrettet så1edes, at kalkcylinderen ved et urværk elLer ved håndkraft bringes langsomt i rotatioflr og derved forfænges kalkcylinderens levetid betydeligt.
Drummonds lys vandt indpas som lyskilde i fyrtårne, teatre og
ti1 fotografiske formåI, til optagelser såvel som til brug i lysbilledapparater, 0gså til brug ved rnikroskopi viste det sig velMan

egnet.
Et eksempel på brugen af limelight her til lands findes irfFolket,s Avisil f or den I6. september I863. I f orlystelsesetablissementet "Alhambra" på Frederiksberg A116 i København skulle en
engelsk magiker vise sine åndemanerkunster, men det'blev ikke til
noget, for som der står: "T*ppet gik ned, EL stykke gIødende kalk
f ra det Drummondske lys havde br'ændt hul på guttaperkaslangen,
der f ørte gassen til lampent'.
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n)c(l l'lx(ls til c. ::ooo 'filsktrcrc.

Kalk blev sidenhen erstattet af zLr.koniuffir der har en 1ængere levetidr og et
yderligere fremskridt var tyskeren Nerns't
1ampe, hvor gasopvarmning var erstattet
af elektrisk opvarmning, rten denne konstruktion kom først frem på et langt senere tidspunkt, hvilket siger sig se1v,
cja den j o var af hængig af strøm f ra et
og sådanne værker opelektricitetsværk,
stod først henimod århundredets slutning.
Trods alLe forbedringer kunne Drummonds Nernstl-ampen fra omkring
ftet .
1ys ikke stå sig i konkurrencen med andre århundredski
En kombination mellem elektrisk opvarmning og det Drumlyskllder til fotografisk brug, som efmondske glødelys. En kortvarig
terhånden dukkede op.
succes som dog indbragte opfinderen en formue.

Det magiske pulver
Først var det metallet magn j-um, der kom i brug omkring .LB6o.
Magnium er brændbart, og ved afbrænding udsender det et skarPtt
hvidt lys med god aktinisk virkning, altså veLegnet til fotograf iske optage.l-ser. I 1859 påpegede Bunsen i Heidelberg og Roscoe
i Manchester værdien af magniumll's til f otograf ering.
æren for at
En anden manchesterborger, A. Brothers, tilskrives
have foretaget de første vellykkede optagelser ved magniumlys t
og i I854 lavede han stereoskopiske bilLeder i en rnine i Derbyshire, og samme år et portræt af den berømte videnskabsmand Michael Faraday (179I-1,867) .
Aret ef ter f otograf erede prof essor P, Smit.h, Cheops pyramidens
indre ved magniumlys.
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Det er dog sandsynligt, at det var Nadar, der også denne gang
kom først. Billedet viser en Nadaroptagelse ved magniumlys af
en parisisk k1oak, og det er dateret til I851.

Engelsk portrætoptagelse ved hjælp
og refleksspejl.
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af

magniumlys

Urrdervandsfotografering af L. Boutan.
Maqnesium forbrændes i en lukket iltatmosfære;
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Magnium til fotografisk brug anvendtes deLs i form af pulver,
dels som strimler på ca. I cm bredde. Disse strim.Ler brændte
forholdsvis langsomt og gjorde det muligt at bevæge lyset ved
optagelser på tid, hvorved man kunne opnå en fin fordeling af

lys og skygger.
Magnium i pulverform viste sig at være vel-egnet til øjebliksbillederr håvnlig når det blev blandet med visse andre stoffer,
der kunne få pulveret til at eksplodere i en brøkdel af et sekund. Der var mange opskrif ter på di-sse blandinger, - en af
de bedre bestod af 6 dele kobbersulfat, 3 dele magniumpulver
og I deI al-uminiumpulver. Antændingen af pulveret kunne ske ved
en slags lunte, ved en tændstik anbragt på enden af en stok, e1ler ved en gnist fra en anordning som vi kender fra en cigaretlighter. "Stenen", der kan frembringe den ret kraftige gnist,
er opfundet i 19o4 af østrigeren Auer von !,lelsbach og består af
en legering af jern og cerit.
Forskellige firmaer fremstillede magniumstrimLer såvel som
magniumpulver, der sol-gtes i dåser, så man selv kunne dos6re
mængden og dermed lysst,yrken. Til amatørbrug f andtes også små
poser med en afpasset mængde magniumpuJver, som antændtes ved en
lunte. Sådanne poser Ieverede blandt andet AGFA så sent som i
193a erne, magniumpul-ver under navnet "Fana1" kunne købes i København helt op i 5o erne.
Som alt i denne verden har magniumlyset sine begrænsningerr
bL.a. var det ikke egnet til kontinuerlig belysning som for eksempel i et lysbilledapparaL. Det skal dog være lykkedes Nadar
at konstruere en magniumlampe der kunne brænde i 5o sekunder,
et. resultat han må være nået tiI ved brug af magniumstriml"er
med magniumpulver ville dette ikke være muligt.

Det store gennembrud
I 1B2o havde H.C. Ørsted (tlt7-1851) opdaget forbindel-sen melog magnetisme, og i 1Bl1 påviste Faraday, at en
lem elektricitet
magnet kunne skabe elektrisk strøm i en ledning, når de to elementer bevægedes i forhold til hinanden. På denne basis byqgede
en franskamnd ved navn Pixii verdens første dynamo i IB3Z,
Da den var baseret på almindelige permanente magneter, var dens
ydelse meget begrænset. Men i 1851 fik den danske ingeniør Søren
Hjort patent på en ny dynamo, hvor såvel stator som rotor var
el-ektriske magneter, det samme princip, som benyttes i dag.
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Daguerreotypi fra ca. 1B4B af den 7o- årige H.C. Ørsted.
Hans kone Inger Birgit.te og hans bror Anders Sandø.

Senere forbedrede Siemens i Tyskland teknikken: o9 man blev
i stand ti1, med en dampmaskine som drivkraft, at frembringe

nu

eLektrisk kraft i ubegrænsede mængder.
konstrueret og bygget
De første egentlige elektricitetsværker,
af Thomas Alva Edison (f947-193I) indviedes i New York i lBBl.
Den geniale Edison havde selv opfundet EL-må1eren' smeltesikringen og kontakterne (afbryderne), og han varr sidst men ikke
mindst, fader ti1 den eLektriske gIødelampe med den stadig benyttede edisonfatning. 11 år skulle der gå, før Danmark fik sit føtsom 1å i Gothersgade i København, og som
ste elektricitetsværk,
efter mange vanskeligheder kunne indvies i rette tid til at oplyse Kongens Nytorv med buelamper ved Christian den NJiendes og
dronning Louises guldbryllup den 27. mai I892.

Tf'romas

Edison i-ndvier det første EL-værk 1881.
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for elektriciteten præsenteret af fdison
Elect,ricity Lighting ComPagnY.

Usædvanlig reklame

Forskellige [dison-lamper.

Neu York 1884.

Den

første

RØDt mørkekammerlampe

konstrueret i lBBJ.

Nu var vejen banet for mange fremskridt på fotografiens t.ornestrøede vej. De professionelle fotografer kunne nu ved bue 1a mpens skær modt,age og betjene deres publikum om aftenen og på mØrke vinterdage, hvilket de ikke undlod at, meddele de ærede kunder
pr. annoncer i såve1 dag- som ugeblade.
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a

Kopieringer og forstørrelser såvel- som mørkekammerbelysningen
nød også godt af den usynlige kraft, der strØmmede ud fra de
elektriske ledninger ti1 buel-amper og Edisons kultrådspærer' og
de store sort-hvide lysbilleder kunne ved buelampens 1ys proifceres i hidtil ukendt format og klarhed.
I tidens Iøb blev buelampen fortængt af de elektriske pærer.
Når det ikke skete med det samme, skyldes det, at tdisons kultrådspærer kun leverer et ret svagt gulligt 1ys, hvilket jo ikke
er vel-egnet til f otoarbe jde. Desuden var pærens Levet.id ret kort t
og strømforbruget stort.
Dette forhold ændredes totalt, da man i 19a5 i Tyskland opfandt
en metaltrådspære med en tråd af csmium og volfram. Meget logisk
fik den navnet 05RAM. Nu var det muligt at fremstille pærer' der
dels var aktinisk brugbare, dels kunne komme op på betydelig 1ysstyrke, og ti]1ige med ret beskedent strømforbrug.
Buelamperne havde deres fordel i et stærkt hvidt lys og et moderat strømforbrug. Ulemperne var, at de i modsætning til g1ødelamperne krævede et vist apparatur, der sørgede for, at kurlstængerne altjd holdt den korrekte afstand fra hinanden. tndviciere
var de ikke 1yd1Øse, men udsendte en hvæsende e1ler syngende fyo'
Tillige indebar den stærke varme, de præsterede, en vis brand-

kunne der fot.ograferes ved buelampens skær om aftenen og
på mørke dage,

Nu
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Transportabelt projektionsopstilling med lukket lampehus til

forstørrel-se

på

papir.

JBBJ.

--.>+.F ED. L'IESEGANG, DUSSELDORF.

Projektionsapparat til qlasplader.
Kulbuelyset kunne reguleres og justeres bag apparatet.

26

fare. Sandsynligvis har buel-amper været årsag til nogle af de
katastrofale biografbrande i filmens barndom, dengang filmmaterialet var det letantæncielige celLul-oid.
0mkring år 19oo opfandt amerikanerne Cooper og Heuitt kviksøl-vlyset, forløberen for vore dages lysstofrør. Kviksølvet bruges
endnu i en hvis udstrækning som gadebelysning, En overgang i fitmens barndom, blev kviksøl-vet benyttet til filmoptagelser i atelierne, nredens de moderne lysstofrØr, mig bekendt, ikke har spillet nogen videre rolle på deL fotografiske gebet.

Nordisk film købte i 1911 2 kulbuelamper.
De hed "Jupiter" , som blev anvendt i filmen ttOnkel og NJevøtt.

G- sidste chance
holdt sit indtog i

Danmark i I892,
før elektriciteten
havde gas fået en betydelig udbredelse, såvel ti1 madlavning som
ti1 belysning på gaderne, og i private h jem, i but.ikker ' restauranter og teatre. København fik sit første gasværk i IB51 r men
det lys gassen kunne præstere var ikke særlig godt. Men i siciste
omkom i brug, opfandt derr tidligere
øjeblik føt elektriciteten
talLe østriger Auer von L'Jelsbach ( rg: B-19?-9) det såkaldte Auer
gasgl-ødenet,, der fik stor udbredelse.
Under sit arbejde med at finde nye grundstoffer opdagede han,
at salte af cerium og thorium udsender stærkt lys, rrår de opvartætvævede bomuldsnet af
mes til glødhede. Han fik fremstillet
form scrm overdimensionerede fingertutLer, som blev mættet med de
nævnte salte. Når de var tørre, kunne de sættes ned over brænderen på en gaslampe. Så brændte bomuldsnettet væk, og tilbage var
en skrøbelig skal af cerium og thorium, som så udsendte et st.ærkt
hvicit. lys mange gange stærkere end selve gasf lammens 1ys.
Længe
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Auers net fandt, st,or udbredelse
til belysning, selv om man nok syntes, at. det, var eL koldt og lidet
flatterende lys det afgav. Lyskraften var må1t ti1 ca. Bo lumen, og
det var velegneL til fotografisk
brug, f ,eks. til kopiering og forsLørrelsesarbejde. Auernettet kom
i hancielen i lBB5r 0g et udtryk
for hvor populært det var ti1 fot,oarbejde, kan man se af den kendsgerning, at det mest benyttede papir til kopiering og forstørrel-se
sol-gtes under navnet gaslyspaPir'
en papirtype der holdt sig til oP
i tyverne i dette århundrede. Det
skal nævnes, at endnu fl-ere former for gasbelysning har været
forsØgL med større eller mincire
he1d, f ,eks. acetylenlys.
MED CASLYSPAPIRET
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Nu blitzer vi

HURTIGERE

EIID LYIIET

I mellemkrigsårene blev magniumpul-veret fortrængt af de blitzpærer, vacublitz, der fremkom i 191a'erne. Men det var i virkeligheden magnium på en anden måde. Blitzpærerner nogenlunde på
størrelse med almindelige elektriske pæ.rer, indeholdt en tynd
og de blev antændt ved
magnium- eller aluminitrmf olie sanrt ilt,
strømmen f ra et el-ektrisk batt.eri. Lysglimtet var kortvarigt og
stærkt, og snart dukkede de første synkroniserede kameraer oPr
som kunne t'samarbejde" med bIiLzpærerne, hvilket ville sige, at
eksponering og lysglimt skete i samme momentr - i modsætning til
magniumpulveret, der forudsatte, at man arbeidede med åben lukker.
Den foreløbige sidste udvikling på fotolyset er halogenLampen
og elektronflashen. Halogenpæren er fyldt med en halogenluftart t
oftest jod, der har den virkning, at partiklerne fra gLødetråden
ikke sætter sig i glasset, som derfor vedbliver at være kl-art.
Halogenlampen, der arbejder med meget høj temperatur, er aktirrisk
velegnet til fotografiske optagelser og har yderligere den fordelt
at den, i nrodsætning til konventionelle pærer, ikke ændrer far'vetemperatur selv efter lang tids brug.
tlektronflashen eller elektronblitzen har gennemlevet en forbavsende udvikling gennem cje seneste 4o år. De f ørste typer var nog1e gevaldige apparater, der mocitog strøm fra en akkumulator, så
hele udstyret, kunne veje 6-7 kilo. Tillige var disse tidlige
elektronblitz ret så ,dyre at anskaffe, hvorfor der næPpe blev
solgL ret mange til amaLørf otografer '
Princippet i elektronblitzen err at der ved hjæ1p ai en kondensator sendes en højspændt strøm gennem glasrØr, der er fyldt
Herved opstår det så
med en blanding af visse sjældne luftarter.
velkendte lysglimt, stærkt og kortvarigt, meLlem I/5oo og 1,/loeio
del sekund eller endnu kortere I/Io.ooo sekund.
Elektronblit.zen er hver mands e j e. Det er slut med det tunge
udstyr, selve bliLzen er svundet ind til- for de mindste typers
vedkomrrencje størrelsen på en pakke cigaretter, akkumulatoren
er erstattet af et par små tørelementer, og priserne er så overkommelige, som fra Joo kroner og opefter.
Måske kan vi venLe flere overraskelser i fremticien fra genia.Le
opfinciere, man man må vel sige, at allerede i dag er Goethe's
krav om mere lys blevet opfyldt i fuldt må1.
2g
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FLEMMING BERENDT

l95o erne blev de år hvor importen af mere avancerede kameraer tog til
bl.a. blev Rolleiflex'en et meget eftert.ragtet apparat for den mere kræsne
fot.oamaLør. Prisen var kr. I.a76r- uden taske for dette vidunder af god gamme1 tysk mekanisk snilde og håndværk. Formatet var ideelt til store forstørrelser og den berømte tessarlinse uforlignelig i skarphed.
Rolleifabrikkens veluddannede teknikere duelige og pligtopfyldende håndværkere og arbejdere, hvis troskab overfor tysk mekanisk tradition var Iegendarisk, borgede for et. færdigudviklet produkt.
Finmekanikeren Reinholdt Heidecke, der nu var blevet Dr. Ing. var manden der
hårdhændet førte denne tradition videre til fabrikkens omstrukturering.
Hej.decke's ærekære holdning kostede fabrikken dyrt; men d6t er en anden historie.
Som gammel "rolleifan" erhvervede jeg 6n af slagsen i- 1953. Meget hurtigt
blev jeg betaget af den perfekte mekanik og præcision, hvilket .medførte trangen til at se denne "rigtige'r isenkramfabrik i Tyskland,

ET FORBILLEDE

I GAN - ET FORBILLEDE I DAG
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ROLTTIFLEX

3,5

Finmekaniker Reinhol-dt Heidecke
der sarnmen med købmand PouL FranR0il.ilttEx
cke grundlagde Rolleifabrikken i
ROTLTICORD V
I92o.
en
afstikker tj-1 byen Braunschv,eigt
Ferj-eturen til Hartzen medførte derfor
hvor den store fabrik 1å. Fabrikkens driftsleder, hvis navn jeg desværre har
glemt , førLe os rundt i firmaets mange produktionsafdelinger. Da fotografering
på stedet naturligvis var udelukket, har jeg til dato været afskåret fra at
2,8 (

viderebringe

hvad

jeg har set.

var'mig nådig den dag Andreas Trier Mørch viste mig en serie stereooptagelser f,ra fabrikken. Serien var optaget ca. I93B-39 til rekl-amebrug overfor VIP-personer. Desuden var' Danmarks Fotomuseum i besiddelse af en diasserie
optaget nogle år efter den anden verdenskrig. Ved at sammenstille de to seri-.
er får man et ganske godt indtryk af daticiens produktionsmetode og teknik, der
tillige underbygges af Niels Resdahl's faglige kommentarer.
Døren er åben til Rolleifabrikken:
Billederne er stillet til rådiEhed af Danrnarks Fotornuseum og
Andreas Trier Mørch. Reproarbejde Poul Pedersen. Arhus.
Billedtekst Niels Resdahl Jensen.
Kildematerial-e : Patentdirektoratet, Dr . U'/alther Heering: Da s
Rotleiflex-Buch. Heerings-Verlag. L967. Objektivs arkiv. F.B,
Skæbr,en
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Paul Franke und Reinhold Heidecke in 6låun*"hr*,"ig
Photograplrirche.
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Patentskrift fra l. november I9j4,
af en Rolleicord med adapter.
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2 fløje af den funktionalistiske ka-

Rolleifabrikkens administrations-

merafabrik.

by gning.

Mocitagel-seslokale
bygningen.

Afdeling for fremstilling af værktøjer til brug j. produktionen.

i administrations-

Automatdrej ebænk , som fremstiller
små drejeemner fra stangmateriale.

optrækkes frontpladen. Flere presseoperationer er
nødvendige inden emnet er færdigt.

I en excenterpresse

Forskellige værktøjer til

pressen

ses i baggrunden.
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Det store hul til objektivet bores

Drejeværksted med revolver- og au-

i

tomatbænke.

Flerspindlet boremaskine, borer

Flerspindlet boremaskine, som borer
tre gevindhull,er der benyttes til at
fastholde ^skråspej let . Kamerahuset
ligger 45o skråt i et borefixtur.

9

huller på ån gang.

Kamerahus

Langdrejeautomat

sidder i et fræsefixtur,

trvor det bearbejdes.

kamerahuset.

som fokusknappen

84

fremstiller

sidder på.

akselen

Finmekanisk montage

af

Finrnekanisk montage

kamerahuse.

af

kamerahuse.

::Hiffi
ffi
ffi

ffi

6gstrF,FqF4
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å$Wf ',rS

ws**fr

Meli-emvarelager

fabrikata.

rTted

af oPtrækshåndsving
Rolleiflex.

Montage

Montage

halv-

På en

af optrækket i en Rolleiflex

Undermontage
arm.
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af Rolleiflex-oPtræks-

'

rktøj

s

Finmekanisk montage
ren.

sionsb
et ru
erings

af dele i

sØge-

"s
ffi
'ry

Matslibning af søgerglas.

I linsesliberiet, hvor de opkittede
l-inser slibes i kugleform.

Montage

af de to objektiver.

Her kontroll-eres hvor mange gram
tryk der skal til for at uCløse ka-

36

meraet.

@,,.

f%{-

t'r

Kameraet

Objektivjustering i en autokoLli-

ligger på et t'o-akset vip-

pebord. I kollimatoren'kontrolleres

objektivet i forhold til filmplanet'

mator.

Søgerobjektivet justeres'

0ptisk kontrol, hvor operatøren
taget en matskive På filmPlanet

I en autokoll-imator justeres objektivet i forhold til filmplanet.

Prøveoptagelser af testvæg undersøges for at kontrol-lere optik og ka-

betragter motivet

87
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LUMIERE BRØDRENE
DE TØRSTE TARVE FOTOGRAFER
FLEMMIIlG BTRENDT

Antonie Auguste Lumi6re (fge2-1954) og L-ouis Lumi6re (fee4-1948)
kunne i 19o3 udtage verdenspatent på deres fæ11es opfindelse autochromglaspladen Lil gengivelse af bill-eder i f arve.
Der skulLe dog gå 4 år føt teknikken var færdigudviklet og kapi*
t,al skaf f et til ve j e f or en egentlig masseproduktion. Markedet
Var der, alverdens fotografer hungrede efter farver.
Brødrene Lumi6re havde bestemt at præsentationen sku1le ske i
juni måned 19o7. Adskillige andre forsøg var gjort med større e1l-er mindre he1d, men bdr. Lumi6re's metode var a1le de andre ganske overLegen.
19o7-1987, Bo- året for en af de største opfindelser i fotografiekan ikke fejres mere værfarvefotografiet
ens lange historie
digt end med en samtidsskildring af Dr, Rudolf Kri.igener.
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Udsnit af den originale franske

fremkalderopskrift. I9a7.
Krtjgener , cjer var en talent f uld op f,inrler , producent af f otograog en betydelig kender af bitleCkunsten, så klart
fiske artikler,
hvad bdr. Lumi6re's opfindelse indebar. I 19o7 skriver han om et
besøg, han kort forinden havde aflagt btødrenes laboratorium.
Denne skildrinq refereres her i uddrag med skyldig respekt for de
nedskrevne beskrivelser, som helhed.
Krtigener forbavses over billedernes farverigdom, de mange nuancer og toneværdier. Han bemærker, at de fineste nuancer svarer
absolut til naturens, såve1 i skyggepartier under træer og galle-

rier, som de grelle solpletter hvor der opleves fuldstændig naturtroskab.
Dr . Rudol f Krijgener blev ved bes øgeL selv f otograf eret på en autochromplade, eksponeringstiden var, ved en overskyet himmel, 2o sekunder. Fremkaldetsen skete i fuldstændig mØrke og varede nøiagtiq 2r5 minutter, beregnet efter et sandur, som hang foran en
svagt lysende mØrkekammerlamPe.
Der blev benyttet pyrogallussyre-ammoniak fremkalder. Efter fremkaldelsen blev pladen skyllet i rindende vand og herefter lagt i
et bad bestående af : 1 liter vand, 2 gram manganoversurt kali og
1o ccm svovlsyre. Herefter forlod man mørkekammeret og resten af
de kemiske processer foretoges i dagslys.
Nu så man, at manganbadet i 1øbet af 2 minutter havde opløst det
reducerede metalliske søl-v. Ved gennemfaldende lys så man tydeligt
at badet havde virket 1ænge nok. I fuldt dagslys blev der herefter
fremkaldt i amidol, hvorved det ubelysfe bromsøIv blev reduceret
til sø1v.
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>>Hardu hørt den, Arkimedes - nu kan enhverta'e Farve-Fotograf ier.<<
>>Novra

-

saa skal man

til at rende og pudre sig!<<

Storm p'_ museet
København.

Pladen blev skyllet endnu engang og badet i fortyndet manganbad,
atter skyllet og lagt i vand indeholdende or3 gram pyrogaflussyre r 3 gram citronsyre, o,5 gram salpetersurt sø1vi1te. Efter en
let afskytning blev pladen atter lagt et øjeblik i et bad af manganoversurt kali, 1:2ooo uden svovlsyre, endelig fikseret i surt
fikserbad og udvasket i 3-4 minutter,
Pladen viste sig nu i a1 sin farvepragt. A11e farver var smukt
og rigtigt gengivet, hudfarven, guldbrillerne, den sorte frakke
i al-1e dens nuancer, den gullige farve i spadserestokkens elfenbenshåndtag, kort, sagt, det var blevet et, ful_dtud naturtro portræt.
Dr. Krtigener fortæ11er videre, at den endnu våde plade blev lagt
på en roterende skive, hvor den hurtigt tørrede for til sidst
at blive 1et lakeret. Kriigener's store bege jstring f or denne epokegørende opfindeLse får stor betydning for den videre udbredelse af kendskabet til bdr. Lumi6re's opf indelse
idet Kriigener i
de forskellige europæiske fotografiske seLskaber beretter og fremviser eksempler på, hvad han har oplevet.
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Herhj emme får fotograf

Sophus Juncker-Jensen (fgS9-I94o),

som en

af de første mulighed, for at afptøve autochrompladerne, og i
Dansk Fotogra fisk Tidsskrift for august 19a7 kan man 1æse:
ttDanmark er således for ån gang skyld kommet et hestehoved

forud for sine naboer i nord 0g syd".
.'
E L'Humrorr€
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Format
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Ne pas ouvrin cette boite avant d avoin onis connaissance de la notice
specrale dålivree .gratu itement,nelative a l'emploi des Plaques (lutochromes
L.+z^nx€

Ltoi

De fQr ste Farvefilm der kom ind i Landet
som havde sine
fik jeq fra Silkehuset,
f orbindel-ser i Lgan. Til- tefegtaf isk at skaf fe mig"" (Den håndskrevne tekst på æsken).
"

afbildede uåbnede æske nr. 6o, indeholdende 4 autochromglaspLader er i
sin tid blevet overgivet til Teknologisk Institut's samling VesLer Farimagsgade o hvor Sophus Juncker-Jensen underviste overLever bombardementet i slutningen af 2'verdenskrig, hvorefter den er havnet i Nationalmuseets depot i
Ørholm hos Yde Andersen. Her bliver den fundet af autor i 1985 og deponeret
på Danmarks Fotomuseum i Herning.
Ved at sammenligne skriften på æsken med Sophus Juncker-Jensen's eflerladte
manuskrift på Det, Kgl. Bibliotek, kan det fastslås, at der er tale om en af
de føromtal-te telegrafisk beordrede æsker fra juni/juli måned I9o7.
Ringen er slutt,et r og en brik er lagt på plads i det fotohistoriske pusleDen

spil

I

DA}J

OT MTISEL]

FotograJi . Fototeknik . Fotohbtorie . Fotogalleri
Åbent'13.(t0-17.ffi. (Mandag lukket) Omvisning udenfor åbningstid efter oftale

Museumsgøde 3 Herning. TeA. 07-225322
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En af de første amatører, som forsøgLe sig med autochrompladen
var kunstmaleren Sigvard Hansen (fgf9-1938). Se 0bjektiv Nr. 4o

side 58.
Motiverne han søgte var det romantiske genrebillede, som kunstneren senere i sit atelier kunne genskabe i oliefarver. Sigvard Hansen optog i årene l9o7-oB en serie billeder på Fanø, de hidtil
tidligste kendte farvebilleder i Danmark.
tilladel-se f ra Det Kg1. Bibliotek og Gammel HolteMed velvillig
gaard samt Ture Ibsen's ekspertise og donering af de mange billeder til bladet, kan vi g1æde os over dette smukke og unike billede i vort blad.
Med disse ord markeres Bo- årsdagen og dermed en hyldest ti1 brød*
rene Lumi6re der satt.e KULØR på tilværelsenl
42

Farve a u L o c h r o g I a s p I a d e n var ikke for hvem som helst, selv om de
blev opreklameret i "Amatørf otogra fen 1915".
fn æske med 4 plader i formatet LZxL6,5 cm kosLede 6r5a kr. En industriarbejders 1øn var kr.25roo pr. uge - det vilLe i dag svare til
m

7oo-8oo kr. . .

Litteraturkilder:
Dansk Fotografisk

Danmarks Fotomuseum. Herning.

Tidsskrift. B-I9oJ.

Photogr. Korrespondenz. I9o7. Side 337.
Hundertst,er Geburtstag. Louis Lumi6re. 5. okt. 1964. Paris.
La Fondation NationaLe de la Photographie. Lyon I979.
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Color Photography 1B4o-194o.
Brian Coe. I978.
Lumi6re Institut, Rue du Premier-Film
"Chateau de Montplais j-rrt.
Soci6t-6 Francaise de Photographj_e.
(Fotografisk Forening. Grundlagt IB53.
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Per Ask Nielsen.
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Brudstykker fra en dagbog over et besøg i Bradford Fredag d. 24 Juli 1987'
hvor målet var verdenJ stårste FOTOMUSEUIvI - og hvor åbningstiden kl.ll-18
slet ikke slog til. De mange tilbud gjorde planlægning og prioritering særdeles
vanskelig - og så bliver det endda dobbelt så stort næste år.

PHOTOGRAPHY
Hvad er et MUSEUM ? - i BRADFORD findes der et helt specielt. Bag facaden gemmer der sig:
en BINGO-hal, en indisk restaurant, en skøjtehal,, en PUB, €t cafeteria, nogle parkeringskældre,
nogle fantastiske FOTC, FILM og TV-samlinger, samt en aktuel introduktion til NU'et!
Museet åbnede 17 JUNI 1983 ETAPE I-, som en afdeling af SCIENCE MUSEUM i LONDON med
Curator COLIN FORD som leder ( tidl. afdelingsleder for FILM & FOTOGRAFI ved The National

Portrait Gallery).

for indvielsen var gået mere end eet århundredes diskussioner og polemik omkring et museum
for fotografien. Indtil for få år siden skulle man i registieringen på Science Museum finde FOTO
under "FYrt, idet begrebet foto stadig var underlagt gruppen FYSIK? Summen af møder og specielt
presset fra de nye medier FILM og TV bevirkede konklusionen at nu var det tiden - og da så bystyret iBRADFORD stillede en pragtfuld bygning til disposition, skete det - flere og flere kræfter
forenedes en succes var hjemme og flere successer er tilsyneladende på vej!
Forud

Der er fri adsang til udstillingerne i åbningstiden;
t1-18 (raffe? Vin baren dog til kl. 19.30). Gæster
i kørestole kan komme overalt via elevator og ramper.
IMAX biografen koster fra e 1 til e 3.50 og for S 2.50
årligt kan man abonnere på "LATEST NEWS'i fra NMPFT.

OBS: MANDAG
Adressen

er:

er LUKKET!

Prince's View,

Bradford

Yorkshire BDs
England
West

Telefon:

OO9

44 274 727 488-

OTR

til den fotohistoriske
afdeling var original - man passerede simpelhen igennem et
kamera i over-størrelse!
Indgangen

CameraObscura

kan på 3'sal nydes in natura ind over city.

BRADFORD
Godt 300 km nordvest for LONDON, i det midtengelske, sammånbygget med millionbyen LEEDS,
BRADFORD - en gammel kulturby med 3-400.000 indbygg-ere. Stedet
finder vi textil-byen
-englændere
kaldes af mange
"den gule by" på grund af det store islæt af asiatiske indvandrere.
Et fremsynet bystyre har ryddet op i det gamle, idet man har skaffet luft til alle de mange
smukke Victorianske bygninger i centrum, hvor man også byggede et moderne aktivitetshus med
et stort 'teater. I Dette teaters fiasko blev starten til verdens største fotomuseum, idet huset
blev overdraget til The National Trust (Staten/Science Museum) til dette formåI. Stedet viste
sig mere end bare egnet, ikke bare lokalemæssigt, men specielt trafikmæssigt. Banegå_rd_og b-usterminal er nær ved, og afsving fra to motorveje ledes direkte ind til museet. I praksis betyder
det at mellem 5 og 6 millioner mennesker har mindre end 1 times transport til herlighederne.

I THE NATIONAL MUSEUM OF PHOTOGRAPHY, FILM AND TELEVISION kan man nyde disse
herligheder i l0 forskellige afsnit. Fra den rummelige foyer, med information, billetsalg og bogskiltning ledt til f.eks. t'Fgtograti f.w oB lu", 'rFra øje til IMAX'',
handåI, bliver man via tyåelig
,tFotos er nyheder,t, trFoto i "undervisnlngtt, trPortræt studiosrt, trCamera Obscura*, rrFilm og t-elehelt nyt kan man i rrFør og nurra{snittet
visionrr, ellår diverse ttspecial-udstillingerit. Som noget
-skyformationerne
på_ jo-rden. En parabolandirekte følge den engelske vejrsatelits optagelser af
tenne på bJrgningens rag sørger for kontakten til kameraet 36.000 km ude i rummet!
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Museets hovedindgang vender direkte imod byens rådhus og tbrveplads.

45

lrAflOllAL mUSEUt

OF

PHOTOGRAPHV
HtM AilD TEIEYISIOI{

Bygningen set

fra syd-øst,

nederst de rfPrr-kældre, der
bliver til The Kodak Museum!

The
I{odak
Museum
Grundplan

for
stue-etagen.

Målet med min Bradford-tur var helt afgjort et gensyn med
THE KODAK MUSEUM - endelig i de rigtige omgivelser ?
Derfor var ankomsten til museet en dyb skuffelse - det første,,
+/
der mødte den besøgende var nemlig åt skilt I'KODAK WING
ÅgNles FØRST NÆSTE ÅR!" Til gengæld kunne man så love åt
vi ville få en afdeling der vil sige spar to til det meste. Til
formålet har man inddraget nogle af de parkeringskældre, der

ses på fotoet øverst. Kodak museet får dermed det største
udstillingsareal nogensinde til at præsentere samlingen, der i

af ca. 20.000 fotografier og dertil mere end
bli'r no'et a gå efter!
HARROW-museet, der lukkede nytår 1984185 er iøvrigt beskrevet
i "OBJEKTIV'i nr.33 Sept. 1985 side 47'53. The Kodak Museum
een af verdens største enkeltsamlinger er nu doneret til Nationalmuseet med den klausul at samlingen og dens navn bevares som
en enhedpan.
dag består

15.000 stykker I'ISENKRAM m.m-". Der

+) Åbningen af KODAK WING i 1988 er ikke helt tilfældigt et KODAK-år hvor man kan fejre 100 års
Året bliver nemlig
-moderne
amatørfotografi.

fødselsdag for den

Verdens

ældste TVportræt - live!

I foyeren findes denne forløber
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med Kodak apparatur.
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Alexander Becker's revolver-stereoskopbetragter, patenteret i april L857.
0p til 2oo billeder kunne isættes et endeLøst bånd. Natur og rejsebilleder kunne nydes kontinuerligt,. ModelLen her er fra 1855.
J.A. French photo 1868.

L.G. KLIFFEL ]865.
Fuldstændig vejledning i praktisk fotografi første fotobog på dansk.
Da Daguerre i Paris for ?5 år siden gjorde sin store opdagelse,
blev vi nysgerrige og overraskede, men vi anede dengang endnu ikke, hvilken stor nytte denne opdagelse vil1e have for verden.
Nutildags gives der fra Nordpol til Sydpol og fra øst til vest
næppe noget sted på j orden, hvortil f otograf ien ikke er trærrgt
med sit nye 1y", og der findes vistnok kun få byer af en smuLe
48

Jenny Lind, århundredets betydeligste sangerinde rrden svenske nattergåf",
H.C. Andersen var håbløst forelsket i, blev i 186o fotograferet i London
af den svenske fotograf Mathias Hansson. På bordet ses en original Breu-

ster slereobetragter.

betydning, hvor den ikke har taget fast sæde, udØves praktisk og
er blevet en rig erhvervskilde. 0m også nysgerrigheden er forsvunden, så har dog beundringen over det, som den virker og frembringerr ikke al-ene vedligeholdt sig, men er stedse i t,iltagende.
Sporene af generationer, der for 1ænge siden er forsvundne fra
jordoverfladen, bliver ved den fremstillede for vort øje i deres
hele storhed og herlighed og i de rnindste og nøjagtiqste detaljer, og for en yderst ringe udgift er vi i stand til at skaffe
os i hjemmet et tro billede af alle jordens kunstskatte og naturskønheder. I den nyeste tid er endog månens og planeternes billeder bragt på pladen med den største skarphed ved hjæ1p af teleskopet..
Den letter

arbejdet for oldgranskeren, arkitekten,. mekanikeren
og landmå1eren, og de tegninger af komplicerede maskiner, gamle
kirker og paladser, overhængte med ornamenter og zLtater, der tidligere blev udf ørte med meEen møje r overl-ades nu til lysets virk49
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H.C. Andersen sidder med Illustreret Tidende af L4. juli 1861, På forsiden var et træsnit af kejser Maximilian af gexico. Budskabet om hans død
var nået til Danmark. H.C. Andersen var kommandør af den mexikanske Notre Dame de Guadeloupeorden.
Foto: I.B. Melchior, ca. den 15. juli 1855.

Philipp.
Flemming Berendt
ICN:
Bjørn 0chsrrer: Fotografier af
H, C. Andersen.

BILLEDSAMLING: John
REDAKT

.

ninger" Med passeren og griffelen i hånden behØver kunstneren nu
kun at må1e og notere de på det nØJagtigste gengivne forho.l-d.
For maleren og Legneren er f otograf ien af uberegnelig værdi, da
dån, ved stedse at give det pålideligste billede af originalen,
rækker dem en hjælpsom hånd ved at udkaste deres skitser og ved at
tænke Ceres modeller til papiret.
Ved dens hjæ1p bliver den ellers for øjet usynlige mikroskopiske verden irrdpræget på papiret: og dennes vidundere gØres tilqængelige for enhver, der ikke har råd til at anskaffe sig de i modsat fald dertil nødvendige dyre instrumenter. Ved dens hjæ1p bliver tropernes trylleverden og urskoven med dens gigantiske træer
og mal-eriske slyngpl-anetr åbnede f or os r vi ser den plumpe elespringet, og den af skyef ant, kongetigeren f orberedt.e sig til
lige krokodille, det ildsprudlencje bjerg og det brus.ende vandfald'
det vildlarmende hav med sine brændingerr de af stormen drevne
alt med den naturlighed, som kun kan
skibe og dybets vidundere,
opnås ved fotografien.
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John Knox skotsk reformator (15o5-1572) var med til
på engelsk. Hans hus i Edingburgh blev fotograferet
Foto: G.[lr/. ldil-son.

at oversætte bibelen
i ca. 1855.

Ved dens hjæ1p bliver det let for os at gengive og mangfoldigøre gamle håndskri fter, dokumenter, pennetegninger og kort med
største skarphed og nøjagtighed, så at man ikke er i stand til at

skelne kopien fra originalen, og man kan således bringe disse ting
til almindelig kundskab. Ved dens hjæ1p kommer efterverdenen til
at besidde et tro bitlede af vore tider og dagel Historikeren vi11
medens han nedskriver historien om fortidens s1ægter og forlængst
hensmuldrede indivicier, være i starrd ti1 at de indivicierne for sig
og benytte deres tro ansigtstræk, deres ciragter, bohave m.m. tif
en bedre beskrivelse.
Alt dette er fordel"e og nydelser, som vi har denne prægtige videnskab at takke f or, men vi Lør håbe, cia vi i den korte t j-d, som
er henrunden sicien dens opdagelse, har gjort så store fremskridt,
at der må kunne gØres endnu meget mere. Lysets, varmens og el-ektricitens virkninger er langfra så tilstrækkelig udforskede og kendte,
at vi nok Lør gØre regning på nye opdagelser, om hvilke irrgen vistnok nu har nogen anelse.
Lad os derfor uforLrødent skride frem på den anviste vej og ikke
overse det allermi-ndste af hvacj der forekommer el-1er afviger i vor
praksis fra det sædvanlige, thi ofte bliver net.op dette kilden ti1
store nve resultater.
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Keniluorth's borgruin ligger 3o km. syd for Birmingham, Den blev opført i
ca. lI2o. I lidalter Scott's rornan t'Festen på Keniluort.ht' kan man l-æse om

denne middelalderborg.
Gabestokken er et uhyggeligt vidnesbyrd fra

ca.

fortiden. Billedet er

optaget

185o.

"Chambre Automatique"
stereokamera med fixfokus
objektiv I6/ llo mm. Ca. 185o.
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Et fanlastisk skolebillede, man kunne give titlen:
vej....

Optaget I877.
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Kuncjskabens tornede

STMREOSKOP.KLUtstsEN

blev stiftet januar t90B og har i dag en halv
snes aktive medl-emmer. Klubaktiviteterne består UDTLUKKENDE i
cirkulation af billedmapper, idet medlemmerner hver måned modtager en cirkulationsmapper hvor man lægger et nyt bilLede L, og
kommenterer de andre medlemmers biileder.
Dette er en morsom måde, at holde kontakt med andre stereofotografer på, og det er inspirerende, at se andre billeder og at modtage
andres kommentarer til egne bill-eder. Medfemmernes interesser og
tekniske formåen spænder vidt, et medlem tager imponerencie stereobilleder med et, elektronmikroskop, ancire tager smukke turistbilleder. Tonen i klubben er hyggelig, og der er en god Lradition for,
at billederne konrmenteres r-id fra de forudsætningerr uncier hvilke
de er taget.
Klubben har talt, så prominente medl-emmer som Peter Elf elt r o9 i
klubbens mØnstersamling, findes flere af hans billeder.
De fleste af medlemmerne benytter i dag det såkaldte Realistformat, men alle andre formater er velkommenr selvom der af og Lit
dukker formater oP, hvor kun få har betragtere'
førL en stille tilvære1se, men vi fø1er flur at
Klubben har hidtil
der er behov for, at der bliver pustet lidt mere liv i klubben'
Derfor overvejes deto åt indkalde til generalforsamlingr hvor man
nye vedtægter, betaling af konkan diskutere evt. nye aktiviteter,
tingent, samarbejde med Dansk Fotohistorisk Selskab og meget andet.
Klubbens interesser varetages for øjeblikket af Eric Kirschner t
parkgade 4. 644o Augustenborg. o4 47 13 15. Alle der er interesserede i at blive medlem e1ler i at høre mere om klubben er meget
velkommen til at ringe til Iric Kirscher e]-1er til undertegnede
Peter Randløv. Klosterbakken 4a. 35ao Vær1Øse. aZ 4B L427,
"sTEREOSK0p-KLUBBEN"
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Da bedslemor
0ih i Yandel
'lrclt
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Iris{*r'i

AfkIædte badende damer, muligvis f ra HelgoLand. Billedet blev
solgt under hånden som postkort med ttenerettt . og politiet var
på jagt efter de fotografer, der påberåbte sig ttenerettent'I
Det er med fryd i øjet og g1æde i sindet, at man hygger sig med
disse bedårende væsener fra Susanne i badet ti1 fåther Wifli.ams og a1t det mellemliggende I
I bladet "Hver ottende d"g" .l-æser man: "her på Hornbæk strand
ville der kunne skabes et badested, prægtigere end noget af Iuropas berømte, Gid der aldrig her må komme en hotelejer med verdensblik! Gid det må blive forskånet for kursale og hotelgader.
5om det er ffur er det idyllisk:
de små grupper af lysklædte damer i sandet, de barbenede feriebørn, fotograf-amaLørerne, der
synesr at, en plade med damer i badedragt er det, højeste pikanteri, alt dette indrammet af skove og grØnne skrænter, små hvicie
huse cg det enestående sund". På dette tidspunkt i 19o6 bl-ev det
diskuteretr orll det var t'forenligt med god morå1", at kvinder og
mænd badede f ra samme strand, Videre 1æser vi: I'For den, der f ,
eks.. nyliq kommer fra de store udenlandske badesteder, hvor tusinder af damer og herrer bader tæt sammen op til de befærdede
promenader, er det pudsigt aL høre om genvordighederne ved Hornbæk strand. For få år siden vil1e en dame, der badede fra stranden her, miste sit gode navn og rygt,e, om andre f å år er der ikke 6n amatørf ot,ograf , der vil spilde en plade på sligt, tJet v j.1
gå os r som det. går japanerne: de ser det nØgne, men de ser j.kke
på det'f .
Endnu engang er julen reddetr ffiåndelgaven i hus og I'far" får ny
energi i juledagene I
Kr. 17Br-. Indb, 25o illustr. i farve og s/h. Holkenfeldts forlaE. Linn6sgade 25.. I35I. K. o1 13 89 49.
Erik Nørgaard efterlyser billeder der iLlustrerer den "fotografiske histori.e"
bag pikante/romantiske,/pornograf tske/post,kort baggrunde i atel-ier, fotografer etc. Desuden akt materiale vedrørende mesterspionen MATA HARII
Erik Nørgaard. Tokkekøbvej 15. 345o Al-l-erød. aZ 27 27 58.
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Fra det nu forsuundne

LYNG BY-TA.ARBÆK KOM M U N E
9-l billuttr metl ufulthendc lckst,
ler lnthriivr lohalitdtr. tler rr Jitrnndrede
ell,'r iltkt ltrtgrrc eiuisterer ikonrnunen

Jørgen Gregersen åbnede her sin forretning j. L937 , Huset blev nedrevet

i !959.

blev anvendt under opnye hus køres her
det
førelsen af
ny
en
bort tif
"æra" i en nudistBarakken som

lejr.

Jørgen Gregersen's anden bog om det gamle LyngbY, bygger defs på
billeåsam1ing, men også med bidrag fra Taarbæk-samlingen.
"q"Å
Uet er blevet en strålende billedkavalkade fra en svunden tid.
Det Renoir'ske forsidebillede, endog i farver er en fryd for øjet'
Mange fine "amaLørbilleder" er i årenes Iøb indleveret og vises
her for første gang. Billedteksten er kort og præcis
De to "fotohiståri-it<e'r billeder af Jørgen Gregersen's egen forretning, hvis omsætning på et tidspunkt oversteg 3 millioner krodet klinger. Tillykke med en lille flot
ner,
"å
"i.rotohistorie
bog I
FRA DET NU FORSVUNDNE LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. StTANdbETgS fOTlAg.

Uindbundet kr. BB'5o.

Elvira Madigan

- som samtiden opfattede dem

&

Henrik M. Jansen

Sixten Sparre
Fotograf J.A" Braae, Svendborg f,1842- fik i sommeren 1889 besøg
i sit atelier af en ung kvinde, som ville fotograferes,
Hun var meget smuk, og fotografen gjorde sig umage. Stor var hans
ærgelse da billederne ikke blev afhent,et den aftalte dag. FØrst
da aviserne skriver om det ulykkelige kærl-ighedsdrama på Tåsinge
bliver Braae klar over hvem hans kunde havde vætet.
Elvira Madigan.
i tusindvis af kopier bliDer blev travlt i det 1i11e ateLier
ganske l-and. Fotograf
det
ud
over
fremstilletr
og
spredes
ver
J.A. Braae bliver en holden mand. Den enes død, den andens brødl
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Endnu en bog om Elvira Madigan og Sixten Sparre har seL dagens

lys " Det er blevet en vel-skrevet og f int illustreret
bog ( mange
gamle fotos af E.M.)r om dette drama. En række myter bliver aflivet. Forfatteren museumschef Henrik M, Jansen, Svendborg Pluseum,
har med held fundet nye oplysninger frem på Det Kongelige Bibliotek, b1.a. om Elvira Madigan, hvis borgelige navn var Hedvig Antoinette Izabella Jensen. Dejliq bog for de romantiskel

Forlaget Misteltenen i-s.
575o Ringe. o9 52 2? 7J .
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Thasinge Dramaet

Hrrgo Manhiessens Viborg
fotograferet septemb er

l9l7

Jens Vellev

Hugo Matthiessen (fggI-1957) var inspektør på Nationalmuseet.
Han var en stor kulturhisLorisk skri-bent, bedst kendt f or bogen
'Hærvejen. I 1917 gennemfotograferede han Viborg med sit Nellerødkamera r oegativ format I?xI6 ,5 cm. ( 0U; ektiv nr . 39 . Side 42) .
Det er blevet til 9I optagel-ser, som mesterl-igt er gengivet på

13o g St/ilE-print. I et forord har Jens Veller gjort. rede for hel-e
købstadsfotograferingens baggrund. In smuk og gennemarbejdet bog.
Prægtig j ulegave .
Format 2ox2o crnr IZa sider. Kr. I2or-. Forlaget Hikuin. Hjultorvet, BBoo Viborg. o6 62 3o 65 eller i boghandelen. 0verskudet går
til Viborq Stiftsmuseums publikationer.
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AppARATER

Medlem af vort SeLskab, Henrik Andersen,
har taget et initiativ,
som vil være ti1
stor g1æde for den fot.ohistorisk interes-

serede.

Budtz Miillers Ef terf øLgere udsendte i ea.
1895 katalog nr. l5
med årets nyheder
indenfor branchen.
KataLoget er blevet genoptrykt i formatet
2Ix27 cffir heftet.med tre klemmer og 1ærredsstrip. Vedlagte prØve på kvaLiteten,
viser den høje trykkestandard og billedkvaLitet, fn fyldig beskrivelse af de enkelte ting gØt kataloget vefegnet som ilidentif ikation" r, men ogsa som et ttpusttt fra den fjerne fortid,...,.....,
Det begrænsede oplag, v i1 sørge f or en hø j samlerværdi. Kat,aLoget kan
bestilles hos Danmarks Fotomuseum, Museumsgade 3. 74ao Herning,
Telefon nr. o7 22 533 2 2. fller hos din fotohandLer. Fin JULEGAVT!
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p[ at vi var tre år for tidligt p[ den'
i ASK-O-RAMA dette forår fejrede fø&elsdagen
Danmarks rldste fotofirma. Men der skete mange
ting på fotofronten i 1862. Bl'a- . . .

Meget tyder

da vi

for

ASK-O.RAMA

Ieg med foto....

Mere end

BIB L E.

85
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GAVEIDEER

12 sider med

spændende
f

-

titler

or f oto-f ans !

THE QUE EN,S BIBLE
12 s Å R. (udg. 1862)
DRONNING VTCTORIA (1819-1901) mistede i 1861 sin
elskede prince.ALBERT. Sin store sorg derover markerede
hun bl.a. ved udgivelsen af en speciel bibel - verdens
første billed-bibel med indklæbede fotos ?.

FOTOBøGER

FRITH
FRANCIS
1898.
r822
FIIITI{ var et såkaldt multi-geni, der startede

som

bogtrykker, nren blev fascineret af fotografien, som
han dyrkede siden 1850. Denne hobby bragte ham bl.a.
på tre store rejser til orienten, hvor han optog et stort
antal billeder i Sinai, Palæstina, Syrien, Ægypten samt
Ætiopien. Derefter blev han proffessionel og gennem en
årrække var han ubestridt Englands største udgiver af
fotografiske værker, postkort, fotos i serier, stereokort,
m.v. Han blev betragtet som sin tids bedste tekniker på
COLLODIUM-området. Det krævede sin mand at håndtere temperaturer omkr. kogepunktet i hans mørkekammertelt, når solen brændte på ude i ørkenen f.eks..

BXrN@9!@ANrnB
|mNER$dm].rura|@|6

Forlang venligst den nye
bogliste nr. 7.
ASK-O-RAMA

no.

HOLY BIBLE

1013.

lllustrations by FRITH.

"Printed to the Queen( most excellent Ma.jesty" af GEORG
E. EYRE & WILLIAM SPOTTISWOODE i LONDON, forsynet
med guldsnit på alle sider, indbundet i helskind med forgyldte forstærkninger og spænde. Oplag ialt 170 ekspl.1862.
Indklæbet 6 albumen fotos optaget 1855-1859:
OMAR-moskeen i Jerusalem, HOREB-bjerget i Sinai, Hovedgade i Darnaskus,
Pottemager i Damaskus, ON-obeliske, og Den hellige gravs kirke i Jerusalem.

AUDIOVISUEL SERVICE GRUPPE
DK 74OO HERNING.BREDG.13.15.TLF.O7.12 5514

November t987.

Format; 230 x 280 mm vægt; 3.5 kg.
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2.Del

De levende Billeders Oprindelse og
deres nuværende Udvikling.
Af lrrgenior C. J. Gr-0cxsrror, M. Ing. F. '

Det første Apparat, Edison konstruerede, var ikke beregnet til
Films. Det var en række hurtigt paa h inanden flølgende 0ptagelser
paa Plader, disse var kopierede paa Papir og opklæbede paa pap.
Apparatet var en Iukket Kasse, der foroven var forsynet med en Stereoskopkikkert. BilLederne blev belyste med en indvendig i Kassen
anbragt elektrisk Lampe, og ved at drej e paa et Haandsving faar man
Bill"ederne til at Dassere.
Det moderne F o r e v i s n i n g s a p p a r a t bestaar af , en Lyskasse med BueIampe og Modstand, Lyskassen er fortil forsynet med en Kondensaror,
8r2 cm i Diameter, selve Maskinen bestaar af følgende Dele: En Spole, hvis Stander er anb ragt øverst paa Apparatet, som bærer Filmen,
denne føres ned over nogle Tancih ju1, som griber ind i Filmens Per foration, til et Vindue af samme 5tørrel.se som et Filmbillede 2,4
x1,8 cm. Ved en simpel Tands tangsmekani.sme kan Vinduet f orskydes
op og ned, men ikke til Siden, saaledes at Vinduet kan indstilles
nøjagtigt foran et Billede paa Fi lmen, fra Vinduet løber Fitmen tiI
en anden Spole, der er anbragt under Apparatet. Foran Vinduet er anbragt et Rør, som bærer P r o j e k t i o n s 1 i n s e n , der kan forskydes f rem
og tilbage, til Billedet staar skarpt paa Lærredet.
Foran Linsen er anbragt F o r e v i s n i n g s a p p a r a t e t s Øj eblikslukker, der
bevirker, at man ikke ser Stregen mellem 2 Billeder. Lukkeren er
cirkulær og ved radiære Udsnit delt i tre F løj e, hver Gang et Udsnit
ses et nyt Bi.llede paa Lærredet. Apparatet virker paa føIgende maade: Drivakslen er vandret paralleI med Lærredets Flade. Akslen dr ives af en Elektromotor ved Remtræk. Fra Drivakslen modtager jeblikslukkeren en roterende BevægeIse og gør cirka 45o 0mdrej nin9er pr. Minut. Samtidig glider Filmen fra den øverste Spole f orbi
Vinduet og vikles derpaa op paa den nederste Spo1e.
Filmen har en afbrudt Bevægelse, idet den staar stilIe, naar Lukkeren er aaben, men bevæger sig et Billede frem, hver Gang Lukkeren
Ø

58

drejer for. Filmen bevæger sig med en Fart af 2o Billeder i Sekundet. Akslen driver Filmen og Lukkeren ved Hjælp af T a n d h j u I s f o r b i n delser og Kædetræk. Filmens Stillestaaen foran Vinduet bevirkes ved
en særlig Gribermekanisme der drives af en Eksentrik paa samme Aksel
som Lukkeren.

Den bedste Raaf il.m fremstilles af Eastman Kodak-Compagni, U.S.A.
dog fremsti l Ies ogsaa tysk og fransk Raafilm, der er af sekunoa

,

Kvalitet. Filmen er overalt i Verden den samme Bredde, 35 mm, oen
pakkes i Blikdaaser i Længder paa 2oo engelske Fod eller 60,9 n,
den er i Reglen ikke perforeret fra Raafilmsfabrikken.
F i lmen er en c e I -I u r o i d s t r i
e I , der er belagt med e I a t i n e e u 1 s i o n ,
hvis Sammensætning varierer paa positiv og negativ RaafiIm. Cellu_
loidfilmen er meget brandfarlig, Buerysets varme kan i Forevisningsapparatet antænde Filmen, hvis den et Øjeblik staar stille, I lden
breder sig da med rivende Hast og har Eksplosion til Følge.
Der fabrikeres derfor noget, der hedder brandfri FiIms, men e fter
min Erfaring brænder disse Films lige saa godt som de andre.
Raafilmen er i Øjeblikket megel dyr. En Meter Eastman RaaFilm xosLer o,47 Kr. cif København. En Raafilmsfabrik vilde derfor blive
et meget lukrativt Foretagende i Danmark, der jo har et meget stort
a a f i ] s f o r b r u g . I Forb indelse hermed vilde Fabrikker til
Udnytelse af Affald fra F ilms fabrikationen kunne gøre store Forretninger.
Af gamJ.e udslidte Fi1ms, nye Filmafklip og udtjente Negativer vil
man atter kunne udvinde Celluloidmassen og Sø1v og desuden Sølv af
brugt Fikserbad. Reduktionen af SøIvet er allerede i Iang Tid med
Held bleven udført her i Landet. Den første Behandling Filmen underkastes, er Perforering. I hver Side af Filmen dannes paa en særlig e r f o r e r i n g s a s k i n e en Række Hu I ler med en indbyrdes Afstand,
der er den samme over he 1e Verden, den internationale perporering,
der er 4 Hu 11er paa h ver side af h vert Billede eller 2oo Hul_ler or.
meter, Di sse HuILer er nødvendige tiI Filmens Transport i Fotograf iapparatet, Kopiapparat.et og F o r e v i s n i n g s a s k i n e n . .
mm

R
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m

m

P

m
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Naar Negativfilmen er Perfcreret, er den færdi.g til 0ptagelse.
0p t a g e I s e s a p p a r a t e t er i ALmindelighed forsynet med et Voigtlånder

eller Zeiss 0bjektiv tj.1 Pladestørrelse ?r4xI,8. Apparatet er i
det store hele indrettet paa samme Maade som F o r e v i s n i n g s a p p a r a t e t .
Filmen er anbragt i en Kassette, der sidder oven paa Apparatet, derfra passerer den et Vindue og bliver belyst, gaar derpaa tilbage i
en anden Kassette, der ligeledes er anbraqt oven paa Apparatet.
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t er ligesom F o r e v i s n i n g s a p p a r a t e t forsynet med
Øjeblikslukker og Gribere, der automatisk flytter FiImen, hver Gang
j e b I i k s I u k k e r e n lukker, j e b I i k s u k k e r e n er dog anderledes konstrueret end paa Kinematografen, idet den bestaar af 2 Cj_rkeludsnit paa
ca. l6oo paa samme Aksel , disse sammensættes vifteformig saa de danner en Cirkel- flade med en Udsnitsåbning, der kan gøres større e1Ier mindre, som man ønsker det.
Fotogra fiapparate
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Bitteder

En Bortførelse
al.r

Ilen sksnne
Zig eunsrinds.
Hrirl .pændcnd.

od vldundcrll(
rmuk Rdmrn.

Biografplakat fra århundredskiftet.

Drawing Accompanying the Miron Patent Applicrtion

I Parlt |

1889

Edbon udlalle på verdenrudrtllllngon
bl. a., al rdel lkke vll varc længe, lsr man

kan rldde I rln caen slue og folge tkuetplllerner mlmlk
og ogil lydellgt hore derer rlemmcr..

Størrelsen af Øj eb li kslukkerens Aabning har Betydning med Hensyn til Belysningens Intensitet og den Hurtighed, h vormed den fotograferede Bevægelse synes at foregaa. Hver Gang j e b I i k s I u k k e r e n
roterer een Gang , belyses kun eet Billede '
Ved godt Dagslys vil man i Reglen stille Lukkeren med en aaben
Vinkel paa 12oo. Ved svagt Lys kan den aabnes indtil l8oo. Jo mindre Aabningen er, desto kortere Belysning og io skarpere Billede t
ved meget hurtige BevægeIser, Vædde1øb, Skiløb etc. maa man derf or
anvende en meget litle Aabning i Lukkeren. Staar Lukkeren med Aabning paa 18oo, risikerer man , at de fot.ogra ferede Genstande bevæger sig, medens det enkelte Filmsbiltede eksponeres, og alle hurtige Bevægelser bliver uskarpe.
Filmen trækkes forbi Vinduet. med en Griber med 2 Tænder, der griber ind i Filmens Perforation. Mekanismen dr ives ved en Ekscentrik.
Disse Mekanismer staar ved en stiv Tandh j uLsudveksl ing i Forbindelse med Haandsvinget, og hver Gang Haandsvinget drej es en Gang rundt,
pasaerer I BilIeder Vinduet. Apparatet er tillige fo.rsynet med et
TælIeapparat, der angiver Antallet af Meter Raafilm ' der er eksponeret. For at Bevægelsen i det Levende Billede skal vise sig jævnt
maa Apparatet drej es med en ganske bestemt Hastighec,.
Ø
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i 0ptagelsen af levende Billeder er fø),gende: Man optager e n p raktisk talt uendelig Mængde hurtigt paa hinanden føIgende
Bil Ile de r af en Bevægelse, de enkeLte Billeder er stilLestaaende,
Me l.IIe mr u mmene mellem 0ptagel-serne er 1iq Eksponeringstiden. Disse
enkreel te Billeder vil da ved Lukkeren s Indvirkning i Forevisningsappiaar at e t vise et levende Billede og gengive den fotograferede Bevæg(eel SE korrekt.
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Løvejagten på Elleore, tegning af Alfred Schmidt i Blæksprutten I9o7.
Oie Ol-sen der grundlagde Nordisk Films Kompagni i I9a6, havde købL to løver
hos Hagenbeck i l-lamborg for at anvende dem i en fiim. Dyrene blev tnansporteret til den lille Ø Elleore i Roskilde fjord, hvor der skulle optages en
film af en løvejagt. Men under optagelserne blev der nedlagt forbud mod dette
dyreplageri, der ville finde sted, når de to løver kastede sig over en til
formålet indkøbt hest og et gedekid. 0le 0lsen gennemførLe alligevel optagelsen, men blev anklaget for dyremishandling, efter en langvarig proces bLev
han frikendt, men så blev hans biografbevilling taget fra ham. Det rørte dog
ikke 01e 01sen, der havde fået en kolossal avisrekLame på forbudetr og han
solgte da også 259 kopier af filmen, så han havde fået sine penge hjem.

Ved almindelig Bevægel-se paa en Scene skal der optages 15-I8 Billeder pr. Sek, hvilket opnaas ved at dreje Haandsvinget 2 Gange
rundt pr. Sekund. Eksponeringen af hvert Billede er da I/36 5ek.
Saafremt Apparatet drejes med en Hastighed der er en anden, opnaar
man en fuldstændig unormal Bevægelse..
Herpaa beror Fremstillingen af nogle komiske Films.
Saafremt nemlig 0mdrejningen er for langsom, vi1 der optages færre Billeder af hver Bevæge1se, og Resultatet paa Lærredet bliver
en unaturlig hurtig og stødvis Bevægelse, som ofte vi'rker komisk.

Saafremt 0mdrejningen er for hurtig, vil der optages for mange
Billeder af hver Bevægelse, og Bevægelsen bliver da unaturlig langsom.

61

se en Hest, der springer over en Barri6re,
inden den kommer ned, el1er et Korps Soldater, der 1øfter Benene saa langsomt, at de staar st.i11e paa eet
Man kan eksempelvis
svæve længe i Lr.rf ten,

Ben.

faa Mennesker tænker vistnok paa , hvor kostbart, stort og
indviklet Apparat der skal tiI for at optage et. moderne Filmsdrama, og F i I s f o t o g r a f e n , der staar paa et Gadehjørne og drejer paa
sit Apparat, gør som oftest et latt,erligt Indtryk til Trods for,
at han har en meget betydningsfuld 0pgave og et meget ansvarsfuldt
Arbej de. Da Filmens Billedstørrelse er meget Iille,
og det. kræves
af en dygtig Fj.lmsfotograf, at han skal skaffe store Bifleder af
de optrædende Skuespillere, maa Scenen have en meget lilJ.e B redde ,
tiI Gengæld anvender man en meget betydelig Dybde. SkuespiJ.lerne
bevæger sig stærkt i Forgrunden, ofte lo AIen foran Baggrunden, herved bLiver Personerne store i Forhold tiI Scenen oo bliver ikke
trykkede af de snævre 0mgivelser,
Dekorationerne sammensættes af Sætstykker, 5 Alen høj e og I,52 Alen brede: de bestaar af en Ramme af Lister, hvorpaa der er udspændt Lærred. D e k o r a t i o n s a I e r e n maler da Vægdekorationer med Vandfarver, og efter 0ptagelsen vadskes Farverne af, og en ny Dekoration males på Sætstykket.
Kun

m

m

Dekorationerne opstilles i 0 p t a g e I s e s t. e a t r e t , et mege t stort Atelier: i Udlandet haves saadanne i enorme Dimensioner Da jeg selv
'
i Foraaret l9I I har bygget et 0 p t a g e I s e s t e a t e r i HelIerup,
der for
Tiden er det største her i Landet, skal jeg angive Hoveddimensro_
nerne og Bygningsmaaden.
0 p t a g e I s e s t e a t r e t bestaar af 2 sammenbyggede De1e, en 1av Forbygning - som indeholder Rekvisitrum, et lille Mørkekammer til Skiftning af FiJ.m, A d m i n i s t r a t i o n s I o k a 1 e og 0mklædningsrum for Skuespillere - samt en høj Atelierbygning med Glastag.
Bygningerne er udførte af udmuret T r b i n d i n g s v r k , og Forhuset er
tækket med Tagpap. Atelieret er bygget med Længderetning Øst. til
Vest og har en længde paa l8 m og en Bredde paa 9m. Højden paa midten er 8m, Tagets Hældning Jm. Husets Sider er byggede af Tømmer,
men Taget bæres af en let J e r n k o n s t r u k t i o n bestaaende af 5 Stk Soærfag af Vinkeljern, Disse Spærfag er indbydes forbundne ved 4 Stk.
Vinkeljern melLem hvert Fag, og Vinkeljernene afgiversammen med Rammen paa Langsiden og Rygplanken Leje for Tagsprosserne. Lokalet l igger i Jordlinie, og Sidevæggene er udmurede til Højde af I meter fra
Gulvet, hele Resten af Atelieret er af GIas
Fortsættelse følger
æ
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Hvormeget koster saa et Dusin?
Det første Dusin koster ti Kroner, men det andet koster kun sex.
I\[aa ieg saa faa et halvt Dusin af det andet.
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Bank: AL GlostruP Afd.

Bager og Skorstensfejer. Ca. 189o. Foto: Georg Brøns Høeg. Frederiksvær.k.
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Øl-kuske. Ca. 191o. Fot,o: N.P. iiielsen. København. (lB5B-lg4B).
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Snedker. Ca. 1865. Foto: Peter Chr. Koch. København. (18o7-lBBo)
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Slagter. Ca. 189o. Carl
Niel-sen" Skive. ( 1869r94z).

Slagterlærling. Ca.

19oo.

Foto: Carolsfeld-Kraus6. Roskilde. QgAl-DZA
Apparater fra tiden

FAG-FOTO
Frb. Alle 29
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Skiltemalere. Ca. lBBo
Foto: Georg Petersen.
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HISTORISK-=Planerne om at etablere et fotohistorisk forlag er nu så fremskredne, at en foreløbig redaktion er etableret og de første publikationer under forberedelse.
Formålet, med et sådant forlag err at kunne publicere skrifter og
bøger , som skal være mere omf attende end det der Lrykkes i 0b.1 ektiv og dets år1ige temanummer.
Publikationerne tænkes at omfatte gamle kataloger, tekniske beskrivelserr €rindringer el1er biografi-er.
Redaktionen har med stor g1æde fået tilsagn fra føIgende medl"emmer, som vil deltage i detLe arbejde, Forlagsredaktionen:
Redakt øt z Flemming Berendt, Layout-design: Andreas Trier Mørch.
Tegner og grafiker: Flemming R. Larsen. 0versætter: Niels-0ve
Rolighed. 1. korrekturlæser. Arkivmat":riale: Danmarks Fotomuseum
Herudover SØGIS føIgende medarbejdere:
0versættere: engelsk, tysk og fransk.
Fot,ohist,orisk kyndig samt korrekturl-æser. Desuden er medlemmer
med fornøden ekspertise velkommenl

Henvendelse telefonisk ell-er skriftligt
til redaktionen inden
udgangen af januar 1988. Første redaktionsmøde medio februar 19BB
Med håb om et udbytterigt samarbejde.
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Robert Reed

OLD \ÅTASHINGTON, D,C

PhotograPhs *
t*
1846-1932

in Early
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Spalte

lukkere

Biologiske Institut efterlyser et daguerreotypi af brygger
J.C. Jacobsenrtaftaget'f i ca. L846. Kontakt redaktionen o2 19 22 99.
LOPPIMARKID i Hamburg 1988. 23. januar, 24. februar og ll. juni. K].. I3-L7.
Hamburghaus. Doormannsueg 12, Einsbiittel. Interesserede bedes kontakte Jan
CARLSBTRGFONDTTS

Klinksgaard

. 04 43 I2

43.

og Uue Scheid, (Club Daguerre) sØger "erotiske daguerreotypier" for udgivelse af en en "registrant" over hvem der har hvad. Desuden vil
man udgive en bog med tit.len "The Erotic Daguerreotype". Har man slige sager
kan man skrive til: Hans Chr, Adam. Groner Strasse L5, D-f4oo Giittingenr Vest-

HANS CHRISTIAN ADAM

tyskland.

har konsufent for Danmar'ks Fotomuseum, Flemming Berendt føtL forhancilinger i det polske kulturministerium om et udstillingsarrangement af en serie H"C. Andersen billeder i L989.
L0UISIANA viser fot,ografier af den amerikanske fotograf Irving Penn fra den
9. januar til 14. febr'uar 1988. ffterfulgt af I'fdvard Munch og fotografiet"
fra 20. februar ti1 l-5. maj 1988.
IRIK RØlvlER's telefonnummer er desværre tastet forkert ind i adressebogen det
rigtige nummer er oB 92 99 54. N,0.R. siger |tsorrytt,
IRAN's universitet har en fotohistorisk sektion, som har udbedt sig nærmere
oplysninger om vort Selskab formålet er at udgive en "Photography Guide".
Claus Eigtved-Neble, viser i Handelsbanken, Godthåbsvej 115 et udvalg af sin
samling. Kamera-kaval-kaden kan ses i bankens åbningstid frem til den 1. janu-

et

UNDER

besøg

i

lr'/arszaua

ar 1988. Samtidig udleveres brochurer om vort selskab og Danmarks Fc.rt.onruseum.
TAK til Claus f or dette irritiativ !
UNDER overskriften "Sverj-ge hsr åter fått. en Daguerreotypist" publieeres hele
to artikler om vort svenske medlem Sven-Olov Sundin i svensk foto oktober 87.
til nye medfemmerl

Ve.l.mommen

Tage Ludriigsen

Rlgsarkivei
Rrgsdagsgården 9
12I8 København K.

Jens Juncker-Jensen
Sortedams Dosseringen
22oo København N.

43

trik Barfod

Topsejlet l8
JoTo Snekkersten.
Svend

frik

Petsson

Kongsdalvej )6
?72o \lanløse.
Niel.s Sønder
TH. Storm Strasse

4

D-2215 Hademarchen
i-ysk1and.

Eendt Ove
Solbakken

lo

8l7o HadsLen.
Bjørn A. Nielsen
5øllerød Park' blok 15,

Lejl.

12.
2B4o Holte.

Maj 87'- Jørgen Gregersen arrangerer flot fotohistorisk udstilling i Lyngby storcenter. Iført "bouler" et godt humør og omgivet af alverdens "i-senkramrr uddeles der brochurer som fortæller om Danmarks. Fotomuseum!
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