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Omslag: Det fotografiske atelier efter akvarel- af kunstneren I.T. Hansen.
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En sommer atmindes
FLEMMING ANHOLM

er et jubilæumsår I

Det er 4oo år siden Christian Firtal , som efl"eve-
årig, blev konge. Det er 2oo år sicJen det såkaldte

stavnsbånd blev ophævet og loo år siden at K0DAK ind-
f ørte begrebet amaLørf otogra f ering, flten også loo år si-

den, at det amputerede Danmark gjorde en bemærkelsesvær-
dig kraftanstrengelse ved at arrangere den største interna-

tionale udstilling, der nogensinde har været set i vort land.
København havde kun godt Soo.ooo indbyggere. Landbrug, handel
håndværk var de væsentligste erhverv. Industrien var endnu i

barndom, så det eneste virkelige eksporterhverv var landbruget,
der havde et godt salg af smØr og f1æsk til tngland.
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Udstillingen fotograferet
re hovedbygning hvor i dag

fra Vesterbrogade, tu. den sto-
Rådhuset ligger.

2
Foto: 5.J .J. Del Kgl. Bibliotek.



. fire skønheder på de vilde vover !
Foto: S.J .J. Del Kgl. Bibliotek.

Siden l8 8l havde en kreds af indflydelsesrige personer arbejdet med

planer om en udstilling i København, der sku11e hedde "Den Nordiske Indu-
stri- Landbrugs- og K u n s t u d s t i I I i n g rr og som var berammet. til at skuLle fin-
de sted i året I888, hundredåret for s t a v n s b å n d s 1ø s n i n g e n .

Primus motor var Philip Schou, direktør for Den Kongelige Porcel.ainsfa-
brik og fajancefabrikken Alumin.ia. Kredsen af initiativtagere tatte tiIli-
ge Iensgreverne Frijs-Frijsenborg og Dannesk j old-Samsøe ( landbrug ) o9

etatsråd Heinrich Hansen ( kunst ), foruden fremtræde nde repræsentanter for
de forskelliqe erhverv og firmaer. I kke mindst bryggerierne, datidens re-
præsentanter for stordri ft og pengemagt - støttede planerne,

Et held for projektet var , at der 1å et ubebygget areal, hvor nu Køben-
havns Rådhus befinder sig. Pladsen ved Halmtorvet, Den strakte sig fra Ves-
ter Voldgade til TivoIi, og det lykkedes at få en aftale med TivoLi om, at
også den berømte have kunne indgå i planerne, betød det, at man i det he-
le disponerede over et meget stort. areaL til at bygge udstillingen på.

Nok havde man qivet udstilli.ngen navnet "Nordisk", men også andre euro-
pæiske lande anmeldte deres deltagelse, Frankrig, TyskIand, England, Itali-
en og Rusland. Navnlig Rusland brillerede med en pragtfuld facade i den ty-
piske russiske fantasirige stil, som indgang til sin udstilling, og inden-
for med et. overvældende opbud af guld- og sølvsmedekunst, ema 1j e, pelsværk
og træskærerarbe j de. Alt dette var t.ilvejebragt på Zarens "a11erhøjeste be-
faling", en velv j. Ije som nok må tilskrives den omstendighed, at Zar Alex-
ander III var gi ft med Christian IX's datLer Dagmar.



1888 var iøvrigt året for Christian IX's r e g e r i. n g s j u b i 1 æ u m , idet det
uar 25 år siden han havde overtaget tronen efter Frederik VII.
Talrige bygninger skulle opføres ti1 de store mængder af udstillingsgen-
stande, der var anmeldt, og som ledende arkiLekt valgte man Martin Ny-
rop (1849-1921).

Den rette mand som arkitekt
Det var en god beslutning, for Nyrop løste på fremragende vis sin opga-
ve og skabLe en ydre ramme om udsti.llingen, der vakte aLles beundring.
Det he 1e var et mesterværk af en trækonstruktion bemaleL med kraftige,
livliqe farver og et smukt udtryk for Nyrops selvstændige stilsyn. Mange

interessante detalj er var typiske for Nyrops id6rigdom, en begavelse som

kom endnu mere til udfoldelse, da han l-o år senere fik ti1 opgave at byg-
oe Københavns Rådhus -

- og en ukendt mand som fotogr af
Hvad har alt dette med fotohistorie at. 9øre, spØrger den utålmodige 1æ-

ser. Jo, det kommer her.
u d s t i J- 1 i n g s k o m i t 6 e n havde nem.Iig været så fornuftig aL beslutte, aL der

skulle fotograferes syst.ematisk på udstJ.IIingen, og at man derfor ville
entrere med 6n f otograf , der skulLe have eneret på at tage de nødvendige
billeder og sæ1ge disse fra en pav i 11on på udstillingen.
Man havde i 9od tid indbudt nogle anerkendte fotografer t.il at af give
tilbud på denne entreprise, som bl. a. krævede, aL den udvalgte fotograf for
egen regning skulle lade op før e en passende pavillon inde på udstillingen,
hvor det. fot.ografiske arbejde kunne finde sted, og hvor der skuLLe være

sa19 af fotografier t.i1 publikum.
0pgaven Lød interessant, syntes en un9 mand, der var ansat i det kendte
fotofirma Budtz- Miiller eftf, i Bredgade. Manden var Sophus Peter Freder.ik
Juncker-Jensen (1859-194o). Han fik Iyst til. at være med i konkurrencen,
og henvendte sig derfor t.iI sin chef, for at høre om firmaet Br.idts MiilIer
havde t.ænkt sig at afgive tilbud. Det havde man ikke, o9 man havde helIer
ikke til hensigt at forhindre Juncker-Jensen i at være med i kapløbet.

Indbudt var Juncker-Jensen naturligvis ikke - han var jo ikke selvstæn-
dig fotograf og iøvrigt ganske ukendt. Så hans næste opgave var først, at
skaffe sig tilladelse til at være med i konkurrencen, Han opsøgte derf or
et par gange den store mand PhiJ.ip Schou og talte for sin sag, og han

gj orde et så godt. indtryk på Schou, at denne sagde: r'Den unge mand lader
t.i1 at være meget interesseret, så Iad ham bare prøverr.



M[i]lers eftf.

Sophus Juncker-Jensen
Det var den første hurdle J.J. kom over, men der ventede mange andre på

vej en. An j.meret o9 hjulpet af sin yngre broder Bøgelund-Jensen fik han ud-
arbej det et tilbud og indsendt det tiI u d s t i 1I i n g s k o m i t 6 e n , og nu vente-
de han spændt på et svar, - ja eller nejf
14iraklet skete. fn dag kom der meddelse om, at Sophus Juncker-Jensens til-
bud havde vundet kom.it6ens bifald, og at han nu kunne betragte sig som au-

toriseret fotograf på udstilllngen i sommeren L888.

S.J.J. fotograferet hos
fotograf ukendt. 1BBB.

Budtz



Penge skal der til I
Det næste problem, og flormodentlig det værste var at Juncker-Jensen ik-

ke havde kapit.al t.iI at gå i gang med projektet, - hele hans rør.l.ige for-
mue var kroner l87r5o.
Heldigvis havde Bøgelund-Jensen god forsLand på penge og på hvorledes man

får fat på dem, og efter at de havde lavet et budget for omkostningerne,
lykkedes det at opnå et 1ån på 5.ooo.- kroner, hvilket skulle være nok

t.i1 al klare de væsentligste udgifter. Det lyder helt usandsyn-Li9t i dag,

men prisniveaueL var naturligvis et. ganske andet for hundrede år siden.
F. eks, kunne man i restaurant Pariser-Hal.Ien indtage en tre retters mid-
dao med efterføloende ka ffe for l.- krone !

Muligvis S.J.J.'s første indkøb til sit atelier. Marts 1BBB.

Ilestillinger pall Photographering af
Atelieret paa

Opstillinger, llontrer m. m. modtages r

Udstillingspladsen.

Da udstillingen åbnede den L8. maj J.888, var Sophus Juncker-Jensen pa-
-^+

iYed arkitekt- og h å n d v æ r k e r a s s i s t a n c e var der opført en nydelig pavillon
nær ved Tivolisøen, hvor 2o medarbejdere bistod ham med arbejdet i mar-
ken , i mørkekammeret og ved salg og distribution af billederne til byens
boghandlere. En af de ansatte, en dame , var engageret, fordi hun var sprog-
kyndig, hvilket var nyttigt på grund af de mange udlændinge, der den som-

mer strømmede til København for at se den store udstilling.
Kameraer i forskellige formater og med 1ængere eIIer kortere brændvid-

de til de mange indendørsoptage Iser var anskaffet, såvel som plader, pa-
pir og kemikalier samt, ikke mindst, flotte kartoner til opklæbning af
biLLederne og naturligvis med Juncker-Jensens i guld prægede navn på for-.
sIden.

Xt brugt, men go(dt Objectiv
til ett 4" Voigtlånd en eller helst
a,ndre Rekvisiter til et Atelier, til

af Dallmeyer eller Yoigtlånd er, svarend.e
et liclt støme i\Iaal Bnslies, tilllgemed.
$jøJrt.- Bil-let J3."lr. ,,Objectiv R* mod-

tager Bud.tz llliillers Efterfølgere Bred gacle 21. Kbhvn. Ii.
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To timer i 30 graders varme
Som nævht åbnede udstillingen den l-8. maj, og det i strålende sol--
skin. Et hav af honoratiores var indbudt til den højtidelige og

festlige indvielse med udstillingens projektor, Christian IX,
i spidsen. Masser af uniformer og damer i elegante tournurekjo-
1er, adel og gejstlighed, borgere, bønder, flag og faner og en tem-
peratur på 3a grader inde i hovedbygni-ngen, det var næsten ikke
til at holde ud. Siddepladser var der kun ti1 ganske få, all,e an-
dre måtte stå op i to timer og høre på tal-er og musik, der indbe-
fattede en umåde1ig lang kantate af Lange Mr-iller og Christian Ric-
hard, fremført af Bo musikere og et kor af 5oo herrer og damer.
0msider var det forbir og man kunne begive sig på sightseeing og

beundre montrernes utallige skatte i de mange bygninger o,g afde-
linger.
0gså for den al-mindelige dødelige åbnedes nu udstillingenr og i
tusindvis strømmede de gennem tælleapparaterne efter at have erlagt
entr6afgiften, der på denne første dag var fastsat til det exorbi-
tante beløb af 5.- kroner, et par daglØnnrnger for en arbejdu-
mand. Ellers kostede adgangen 1. - krone, det ha-l-ve f or børn.

s
'Fv

sw,

NI,"

Trætte udstillingsgæster tager sig et hvil ved "Havehuset.

Man fik noget for pengeneJ Foto: s'J'J'

Var man først sluppet ind på udstillingen, var der fri adgang ti1
a1le bygninger, men på 6n dag kunne man umuliqt få set a1t. Alene
hovedbygningen rummede nok til mange timer, hvis man da ville gå
det grundigt efter.

Northern Light GalIerY.
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0gså hofbageren fik kringlet sig ind på udstillingen.
Bemærk "svendestykket" på verandaen I Foto: s'J'i'

I tværskibene var henholdsvis den norske og den svenske afdeling. Nord-

mændene udstil.l.ede orØver fra deres tekstilindustri samt nærings- og ny-

delsesmidler. I den svenske afdeling dom.inerede naturligvis produkLer fra
jernindustrien. fn specialitet var fommeure flra Hulda .I o m m e u r s f a b r i k , en

dristig konkurrence tiI den aLtdomminerende schveiziske urindustri.

Af de øvrige europæiske .Iande skaf nævnes Frankrig, der næsLen helt
holdt sig til kunstj-ndustri. Den største folkelige succes havde ita.lie-
nerne med gips, terrakotte- og alabastfigurer, som solgtes i stort taL til
oublikum.

Bag hovedhallen var udstillingen af nordisk kunst, - malerier, skulptu-
rer og raderinger. Af kendte malere og billedhuggere, der her udstillede
deres værker, kan nævnes Anna Ancher, Carl BJ-och, Ju.Iius Exner og P'5'
Krøyer m.11.

En hel lille

\Niii"i

Northern Liqht GaIlerY.
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et betydeligt antal bygninger på udstillings-
mange special-udstillinger og som PR for enkel-te

Som sagt var der
terrænet ti1 brug
store f irmaer.
14est b e m æ r k e I s e s v æ r d i g var den store tuborgflaske, så høj som Rundetårn,
h vor man pr. elevat.or kunne komme helt op i flakehalsen og se udstillin-
gen og København fra oven. Som vel alle ved, eksisLerer denne flaske end-
nu og står ude i Hellerup.
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En optagelse der lige til ølletl
Fotor S.J.J. Northern Light Ga1lery.

En anden stor ting var brygger Jacobsens modeL af Nikolaj kirkes tårn -
med spir. Ved branden i I795 havde kun selve tårnet overlevet, o9 orygger
Jacobsen havde til.budt at bekoste en genopbygning af spiret.. Nu virle han
vise, hvorledes det færdige bygningsværk ville komme tiL al se uo.
Der skuI.l.e dog gå mange år, før planen kunne føres ud i Iivet. Først om-
kring I9l2 var spiret genopbygget.

Damp og elektrisk lyt
Nyt for de fleste var det elektriske lys, buelamper såver som de nymo-

dens g1ødelamper, der oplyste en deL af udstillingens IokaIer.
5trømmen frembragtes af hele seks dynamoer, J.everet af forskelrige danske
og udenlandske firmaer. Drivkraften kunne man beundre i den værdige ma-
skinhal, hvor store dampmaskiner stod på række og via dr ivremme og f or-
1a gs tøj overførte deres be vægelse til dynamoer og v æ r k t ø j s m a s k i n e r .

vindmør1er kunne man også se i flunktj.on og sruit.zers b j e r g n i n g s s e I s k a b hav-
de en dykker i gang, som optrådte for publikum i et dertil" indreLtet bas-
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Den ttskørett afdelinq porcelæn og glas.

Klunketiden var rig På niPs.

Foto: Fangql. Samling: Andreas Trier Mørch.

Der var en kolossal stor 1a n d b r u g s a f d e 1i n g I hvor man bI.a. kunne ople-
ve et arbejdende rrmælker j." (mejeri) og en ostefabrik. Desuden kunne man

opleve all.e Landbrugets husdyr fra de mindsLe lil de størsLe, og der blev
regelmæssigt arrangeret små dyrskuer.
En mindre mili tæra fde ling var helliget kugler og krudt - en hel torpedo-
båd kunne beskues.



Foto: S.J.J.
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Northern Light GaIJ.ery.

Sophus Juncker-Jensen gØt
den farefulde optagelse..

Tyren "Tobias" med do.

l'orbererl clser.

Men modell-en gØr en ko-vend

Fotograf
klar til

I I.l.ust,rere t
familie.;our-
nal l-888.

N

Fra Fedeskuet. E(ter Præmleringen. '.feguct nf Alfr. SchmiCt.
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Mænd med initi ativ
0g så var der Sophus Juncker-Jensens atefierbygning, placeret nær Tivo-

Lisøen, en virkelig nydelig sag i en slags pompejiansk st.il med skrånen-
de sadeltag på hvis rygning der knejsede en lille statue af en vinget cu-
pido, der fotogra ferede bag et Lrækamera på trefod.

Bygningen rummede venteværeIse og ateJ.ier, henholdvis i tyrkisk og p om-

pej iansk stiI, samt et udstil lingslokale for de fotografiske piospekter,
så helt Iille var Juncker-Jensens hus ikke. DeL egentlige m ø r k e k a m m e r a r b e j -
de blev udført i et ateLier som J.J. havde etabler.eL midlerlidigt på adres-
sen Vimmelskaftet 47. To voksne bude var ansat tiI at opreLhol"de kommunika-
tionen.
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Atelierbygningen blev tegnet af arkitekt Clausen,
som var underarkitekt hos Martin Nyrop.

Foto: S.J.J. Det KgI. Bibliotex.

ravlt, og snart kunne man

fra udstillingen, Salget gik
fandt vej til hjemmene rundt

Det løb rundt
Sophus Juncker-Jensen og hans stab havde t

tilbyde publikum et stort udvalg af billeder
strygende, og tusinder af J.J..- fotografier
offir og mange af dem eksisterer endnu.

Juncker-Jensen tj ente helt godt på sit vovelige foretagende, så han var i
stand til at tilbagebetale, hvad han skyldte, men det bedste var dog r at
han fik et navn og blev kendt af et stort publikum, hvilket kom ham til-
gode, da han kort efter udstillingens ophør etablerede sig som portræt-
fotograf på Strøget i. København.



En fotogr af
Enwigwam

FLEMMING BERENDT

Sophus Juncker-Jensen skriver engang i 194o

"0m hundred år er alting glemt!f'
Heldigvis kom dette ikke tit at hol-de stik e

i sine erindringer:

fter lang tids søgen,

Et eventyr

IlLustreret
familiejour-
nal IBBB.

ncker-Jensen
de mange

r beretter
rafiens barn-

en 1et sag.
med et bel-

og med hjæ1p fra hans søn Jens Juncker-Jensen er det lykkedes at
finde en del oplysninger om hans faders fantastiske livsgerning...

Historien om Juncker-Jensen's karriere som fotograf tager, som

tidligere nævnt, sin begyndelse den 18. maj lBBB udstillingens åb-
ningsdag. Hans fotografiske atelier sku1le blive indgangen til den

stræbsomme fotograf's fremtidige virke.

Jarnilien Siircn senø poo llfløtitningm.

Danmarks Fotomuseum.

Fra tidlig morgen til sen aften kunne man se Sophus Ju

og hans medhjæ1pere, intenst beskæftiget med at forevige
aktiviteter på udstillingen. Et afsnit af hans erindringe
om de problemer en fotograf mått.e kunne håndtere i fotog
dom.

At optage øjebliksbilleder på den tid var sandelig ikke
De mekaniske eksponeringsproblemer der var i forbindelse
gisk kamera beskrives indgående:
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Fotopavillonen i pompejiansk stil, med den lille vi.n-
gede cupidofotograf på taget.
Sophus Juncker-Jensen stående i midten omgivet af sit
oefsonale. - Fotogref uk6ndt' Dennarkt tekniske bibliotek'

"Der blev anbragt en fjeder, som greb ind i et hak, en
med en bold blev anbragt derimellem, et tryk på bolden
udvidede sig, trak fjederen ud af, hakket buml
Skulle det gå hurtigere, tog vi et strømpebånd, af den
pigebørn dengang brugte og fastgjorde det for neden
med en tegnestift, farten reguLeredes ved spændingen.
Kvalitet,en af de optagne glasplader viser tydeligL, at
fungerederf .

At det var slidsomt at være fotograf på den tid, får vi et gribende
indtryk af ved at 1æse offir hvorLedes hans unge kone klager sin nød

over mandens lange arbejdsdag:
rrMin kone sagde, hun så ikke andet af mig end et par svedige sok-
kertl .

barnesut
r sUtten

slags
og foroven
Såre enkelt I

sys temet

Deres arbejde
som indsats
tyske kejser

kunne også til tider være voveligt næsten med livet
f remgår det af en beskrivel-se a f en optagelse ved den

t'ililhelm's besøg på udstillingen:

"Vi måtte vandre op over udstillingens
der var slået en 3 / 4 al-en lang 1ægte
Her entreede vi med kamera på ryggen,
ikke rigtigt 1å fasL ja, det 1øber
genlf .

tag og ud på kuplen, hvor
uden på en af bjæIkerne.
og når en af disse 1ægter

mig endnu koldt ned af ryg-



l/tag€t...
ve en levnedsskildring kom fra formanden for
, Julius Folkmann ( fAg 4-I948 ) . Sophus Juncker-
r: trFotografiens historie i Danmarkt'. Disse erin-
f 19BB efter endt redigering blive offentlig-
ikat,ion fra Dansk Fotohistorisk Selskab's for-
i dansk fotohistorie. . .

ende beskrivels
nel-ser.
rf.?lL, lta ror
gen tit at skri
rafisk Forening
er sine memoire

i slutningen a

den første publ
t tidsdokument

Såd

lad
anne lev
te opteg

er er fastholdt med sirlig skrift i hans efter-

OPIJS
0pfordrin

Dansk Fotog
Jensen kald
dringer vi-1

gjort, som

fag. Et fin

Da udstillingen lukkede den 2. oktober 1888 havde I.37t. Z7J personer
passeret t æ 1 I e a p p a r a t e r n e , og indtægLen lå på omkring Ir5 mj.J"lioner kro-
ner. Succesen var hjemme til trods for en total mangel på egentlig rekla-
me, - en meget. dilettantisk plakat var så og sige del eneste, man havde

sendt ud i verden for at agitere for de tte store artangement r - fieF allige-
vel bredte rygtet sig om, at København nok var et besø9 værd.

ffi
Ved oktoberm ødeL

bliver der forevist
fotografiens første
rington) udlånt af

Hoffotograf J. Pe

der sku1le danne et
som foreningen havd
og Industriudstilli

Formanden redegjo
tidspunkt havde hen

re udstillingsplads
En senere henvendel
kunne give endeligt
D.F.F-. havde ønsket
eningens foredragss
leder og fotografic

Danmarks Fotomuseum.

Fotografisk Forening
aftryk og forsøg fra

IB/16-185o (J. Sher-
, Gent i Holland.

tersen, D. F . F's formand, præsenterede samlingen
1ed i opbygningen af den fotografiske udstilling,

e til hensigt at etablere pårrlJen Nordiske Kunst-
nqlf .

rde for hvorledes bestyrelsen på et ganske tidligt
vendt sig til udstillingskomit6en for at reserve-
. Man havde også fået komit6en mundtlige samtykke.
se havde resulteret i at udstillingskomit6en ikke
tilsagn før alle anmeldel-ser var indgået.
et udstillingsareal- på størrelse med industrifor-

a1, som man tidligere havde kunnet udfylde med bi1-
å.

Den fotografiske udstilling
ERETNINGER

l-l{^

DAN,SI( FOTOGRAFISI( FORNNING.

(

tBB7. I ttrnos AABcAT{G. BtilD tv. }tr. 22. i OXTOEER,

den 26. september 1BB7 i Dansk

en samling bil1eder, prØver,
periode IBtl2-I846 ( Talbot ) og

enken efter [Jr. Van Munckhoven



Da man ikke turde rette henvendelse til udlandet om fotografisk mate-
riale og deref t.er bl.ive til grin, hvis man ikke blev præsenteret på

udstillingen, var formandens konklusion denne:

"Bestyrelsen troede at have gj ort sit bedste, og det var ikke dens
skyId, om vi måLte renoncere på den ære, at have foransta.Itet den
første fuI dstændige fotogra fiske k o I1e k t i v - u d s t i I1i n g , som illu-
strerede fotografiens u d v i k L i n g s h i s t o r i e 'r .

Den Jo. december bliver D.F.F.'s bestyrelse efter henvendeLse fra ps;-
sestipend.ie foreningen enige om at deltage i et. fæIles fagmøde under
udstillingen.
Den 6. febDuar sendes en protestskri velse tiL dommerudvalget for ud-
stillingen, hvori det erfares at den fotografiske meti6 i kke vil kun-
ne godkende en bedømmelse af fotografier på udstillingen, ved hvilke

:,en kompetent flersidig sagkundskab ikke får berettiget indflydelse.
Det foreslås at foreningen selv udpeger folk fra deres midte r som kan

bistå som jurymedlemmer.

Entri og sortie
Den 27. februar I888 taler formanden for D.F.F. ved et bestyrelsesmø-
de, og Iægger ikke skjul på hvordan han ser på situaLionen:

"Tro b Lot ikke, at jeg vil opgrave detLe lig tiL beskue.Ise her i
aften, men da jeg dog er kommeL til at berøre denne sag r vil jeq
give et personli.gt svar".

Formanden fremkommer derefter med en redegøre.lse for hvorledes man ef-
ter hans mening burde kunne deltage i udstillingen - men så sku.Ile det

ikke være, og man må nøj es med det arrangerede fæILesmøde i København

den 24-28 juni for Nordens fotografer.

Den L. juni I888 meddeLes det at fotografien på den nordiske ud-

stilling er blevet henvist til gruppe 1I der omfatter - bogtryk' fo-
tografi, heliogravure' gravøtarbejder og mønstertegninger.
Udenlandske fotografier er repræsenteret under det enke.lte land r og

fotogra fiapparater m.m. må sø9es i de enkeLte rum.

Dette er i korthed dansk fotografi's entr6 og sortie.

Fotografisk Atelier.

o Rilse.
6, Amagertorv 6.

H
I{jØbenhavn.

Bu d,tz, Mtillers EfterføIgere
(M. Abrøhamsen og P. Steenbro),,

Bredgade 21. .- Kjøbgnhavn, K.
Lager af åtte fot0grafiske Artikler,

flmulsionsplader, Dillettantapparater, Chromoartikler etc.

Reklamer fra
udstillings-
kataloget.
F. Anholm.

ffi



Vindere og labere
I august måned l-888 foreligger udfaldet af bedømmelsen på den nor -

diske udstilling vedrørende den fotografiske meti6. Blandt de danske

meda.Ijevindre finder vi Hansen og V'leIler, hoffotograf J. Petersen og

søn, E. Hohlenberg, Johannes Petersen' Mary Steen og en enkelt arnatør

Niels Fischer.
Utilfredsheden med dommer komite6ns afgørelser bryder umiddeLbart ud

i 1ys 1ue. Fl"ere firmaer indrykker annoncer i dagbladene, hvori de 9i-
ver afkald på deres æresbevisninger med henvi.sning til dommerkomite-

6ns inkomoetance.

I "Beretninger fra Dansk Fotografisk Forenings" nr. 9 fra september

har Leopold Hartmann en stor og meget udtømmende beskrivelse af de ud-

stilLede fotografiske arbejder. Et mindre uddrag af Hr. Hartmann's
iagttagelser giver et ganske godt billede af tidens syn på de fotogra-
fiske arbejder:

'lEf Ler at have sanmenlignet I a n d s u d s t i I I i n g e n i I872 med i dag
konkluderer han, at totalindtrykket af den tørre proces t er at
den endnu ikke er fu.l.dkommen. Portrætter optageL af selv de dyg-
tigste mangler ofte mellemLoner og resul.tatet er meget uensartet".

Fotomuseum.

Det undrer også Hr, Hartmann at visitkort- og kabinetsb il leder er så

ringe repræsenteret, i og med at det er det daglige brød for de f les-
te fotografer. Hansen og VJeller udstiller en række kongebilledeE' som

bestemt ikke er hans livret.
"I det hele tageL synes der næsten at være en uheldig stj erne over
billederne af kongelige personer, de høj e herskaber plej er næsLen
altid at få portrætter, såveI i fotografi som i maferi, af en no-
get ringere beskaffenhed end andre dødelige'r . Senere hedder det:
rrKolereringen af dronningen er den mindst heldj.get idet den er
gjort lidt for meget. med en harefod, især må den metode, at behand-
le draperiet med en enkelt farve, uden at give lyspartierne en an-
den, siges at være temme.lig overfladisk".

0m belysningen i hine tider kan vi læse f øJ.9ende:
rrEn extravagance i belysningen findes på eL billede af afdøde bi-
skop Monrad, der el så sort i ansigtet, at man skulle tro, at han
var blevet smittet af maori.erne under sit. ophold på Ny-ZeeIand.
En del kolererede portætter er udførte på en meget omhy ggelig må-
de ved sLor teknisk indsiqt, skulJ.e der siges noget om dem, så er
det snarere gjort. Iidt for meget ved dem, således at. det for en-
keltes vedkommende er gået noget ud over Iigheden".

Eillerød. - Fotografrer. Grundl. 1864. 3 Arbl
Bdtz-Mii&cr & Køry. (Indebavor: Eaos Milller), fotogrclirk
Etablissemeot, Bredgado 21, Kbhrn. - Fotograåer. Gruodl.
l8{i2; nuvorende Iadohover indhaodt 1886. 6 Arb.
Carbaq Johonre, Frederilsberggade 23, Kbbrn. - Krooo-
fotogrrfier.

Christasen, Chr., Fotngrtf. Aoagertorv 81, Kbbvn. -
Fotografier. Grundl. 187å. Udstiller ogsan i 12. Gruppc

Nr. 1867, Kamera locd KasEettor oc-jglati

16. Eansen & 'Wcllcr, Fotografer, Bredgade 28, Kbhvo.

Fotogrefier udforte i Kul og ahnindelige Kostumebille

efter Natoren uden Retouche. Grundl. 1867. 13 Arb.

7. Eoliznberg, -8, Kgl. Eof.Fotograf, Østergrde 1. Kbhro.

Maleds og retoucb€rede Fotografier. Gruodl. 1880.

Kirchløf, E. 8., Betoocbeur. Laregade 33, Kbhro.

Fotofrafier. Grundl. 1875.



får ogsåRetoucharbejdet et par ord med på vejen:
"Vi skal dog indstændig anmode udstilleren om, foreføbig at lade
tuschpenselen i bero, indtil han har gennemgået et kursus. Sær-
lig for øj nenes vedkommende, som er alt andet end heldige på f Le-
re af de store billederrr.

Forunderligt er det at .Iæse hvorledes amatøren Niels Fischer bliver
bedømt l

"Niels Fischer, amatør, Kj øbenhavn, har udstillet en samling sær-
deles gode bilLeder - marine, Iandskab og personer i fri luft.
Disse fremst.illinger er noget ganske usædvanligt af en amatør,
vidnende om sans for godt valg af motiver tilligemed et god t øje
for belysningsforholdenerr.

0m hoffotograi Mary Steen hedder det at Autotyp -kompagniet i L ondon
må krediteres for tonerne i interieur billederne, samt l

" Ved en forsigtig manipulation kan Iyspartierne svækkes en del til-
bage i pladen, således at de stærkt oplyste tirrg kommer mere frem.
Denne fremgangsmåde kender Frk. Steen åb enbar t meget tidt tiJ., om
end man må yde hende den anerkendelse, at hun har fremmet denne
side af fotografien, således at interieur fotogra fien er blevet
bragt t iI mere a-[mindelig bevidsthedr'.

W
' .t:*.'

ffi

Den danske fotografiske billedudstilling. Midt i
fra Albert Schou med fotografier af Thorval-dsens
tusfigur, foruden diverse portrætLer.

lokalet en stand
apostle og kris-

Foto: S.J.J. Danmarks Tekniske Bibliotek
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Budtz Mcjllers udstillingsstand. Danmarks tekniske bibliotek.



J.P.A. NellerØdmanden
Det tekniske udstyr, fotografiapparater m.m. bLev også omLaLt og be-

skrevet:

"Hr. Mekaniker Andersen i Ne1lerød har udstillet en del vel-udfør-
te kameraer, ved hvilke man dclg savner de nyeste forbedringer på

dette område Budtz Miill-ers efterfølgere har udstillet et godt
udf ørL kamera r Bffiulsionsplader, samt firmaets forskellige foto-
grafiske præparater og veludførte trykte kartoner".

1 Builtz-Miillers Eftflgr., Ind.ehåyere ll. Abrahamsen og P. Steenbro, Bred-
gade 21, Kjøbenhayn K.,-gryn{agt 1862 af Cand. pharm. Bg$tz-{iille1,-oYer-
p-aget 1885 

- af d.e nuværei.d.e fnilehavele, i_ Januar ]_8_89 tillagt Prædikat af
Håf-leverandør til Els. kgl. .Højhed Prindsen af -Wales, Sglvmedaille - i
Kj6be'''ha,vn 1872, Medailli i lllalmø 1865 og Ftockholm 1866,, rr9t$1"
Einulsionsplad.er, kemiske Præparater til fotogr-aEsk Brug. lithografe_re_de K?"'
tons og ef, fotografisk Kamera.- Det er første- Gang, ?t pmu_lsionsplad..lf , _ 

der
€re fa6rikerede-i Dart*ark, ud.mærke sig ved. Finhecl, Renhed og Biltighgd'
Bre udstillede i Kjgbenhavn; ellers er omtrent hele Forbruget indført fra
lUd.landet. Blandt" :d e fotografiske Præparater fremhæves særli$ en negativ
lrak. Firmaet fører T,agei af alle fotografiske Artikler, J)ilettantapparater,
lKromoartikler o. s. y., og flere af d.ets kemiske Præparater have vundet megen
'A''erkjend.else og Udbredelse over hele Danmark. (Se Annoneen).

Udsnit af katalog.. '

Danmarks Fotomuseum.

Det kan tilføjes her at Jens Pe ter Andersen ( 1844-1915 ) også f øIer
sig særdeles dårIigt behandlet. Globetrotleren Holger Rosenberg (1859-

l95o ) refererer tiI et brev, som fabrikant AxeI Meyer, formand for
rrF 

æ I l e s r e p r æ s e n t a t i o n e n t' , og dens stifter, modtog fra J.P.A. der t

med smuk, sirJ.ig skrift, anholder udstillin gskomi t6en for deres uvær-

dige handlemåde. Holger Rosenberg skriver i sit Iille skrift "Geni-
et fra Nel.Lerødrr om dette brev:

"J.P.A. beklager sig - nej, ikke beklager sig, thi dertil var han
for stolt og selvsikker - men anklager u d s t i I I i n g s k o m i t 6 e n ' s .l-I.
gruppe, der omfattede fotografi r for partiskhed.
Andersen ønsker at få rede på, hvorfor andre udstillede f otograf i-
apparater af Iangt ringere kvalitet end de to af ham udstillede t
har fået "hædrende omtåIe" , medens hans apparater er forbigået i
tavshed, endskønt han (Anderssn) - som han selv siger - rref ter bed-
ste evne arbej der hen til at udelukke så meget som muligt af det
udenlandske aibr3 de der o fte tiL urimelige priser indføres hertil-rr.

Bittert mener han at kunne finde forklaringen heri på, aL medlemmer

af b e d ø m m e I s e s k o m i t 6 e n har haft forbindefse med k a m e r a - i m P o r L ø r e r t

ffi

Åndercen, J. P. Mekanikus. Nellerød pr. llelsinge. -
Krmeraer og Stereoskoper.

Budta-Miilbrs Efterfølgere (Indebarere; J. P. C. Steenbro

og Il. Abrahlmseo), Bredgrde 21, Kbhvn. - Fotogralisk

Camera med Krsgetter og Stativ. Udstiller ogsaa i 2.

' Gruppc Nr. 153, kemiske Præparater til fotogratisk Brug
og Bromsølr-Emulsionsplader. samt ll. Gruppc under Nr.
1763, fotografiske Kartoner. Grundl. 1862. Nuv

Indeh. indtr. 1885. 7 Arbejdere.

som har lagt uvilje imod Andersen for dagen.
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De fleste udstillede kameraer
fessionelle kom fra udl-andet.

fra arnatør til de pro-

Foto: S.J.J. Danmarks tekniske bibliotek.



Den vindskibelige S. J. J.
Til sidst fremkommer den gode Hr. Hartmann med føIgende kommentar

om Sophus Juncker-Jensen:

" Vor vindskibelige kollega, som har opslået sin uigvam inde på seI-
ve udsti llingsterrænet - Hr. Juncker-Jensen, som bidrager Lil at
forherlige vor udst.ilLing ved sine prospekt.er og interrieuer's
fra samme, og imødekommer ethvert ønske, der bliver slillet til
fot.ografien på udstillinqen".

Den komplette samling, 14 album med ca. Boo fot,ografier
fra udstillingen. De-er håndindbundne med quldt.rtk og
fremstillet. som bestillingsarbejde til'flndustriforenin-
gen" og dateret 1889, 0pbevares på Danmarks Tekniske Bi-
bli-otek i Lundt,oft,e. (Kan ikke hjemlånes).
Danmarks Tekniske Museum i Helsingør planlægger en 1i1-
le særudstilling om udstillingen i lBBB der forhåbent-
119 bliver en realitet. efter sommerferien BB.

@

Kildeangivelser :

Det Kongelige Biblioteks Kort-
og Billedafdeling.
Arhus Universitetsbibliotek.
Danmarks Fotomuseum.

Danmarks Tekniske Bibliotek.
Beretninger fra Dansk Fotogra-
fisk Forening 1BBB.

Haandbog under Den Nordiske
Indust.ri- Landbrugs- og Kunst-
udstilling i Kjøbenhavn IBBB.

Illustreret katalog over Nor-
diske udstilling i Kjøbenhavn.

Illustreret Familiejournal
Maj-oktober IBBB.

Ii-lustreret Tidende
Maj-oktober 1BBB.

Fra Frederiksborg Amt.
Aarbog for I94I.
Holger Rosenberg : Geniet fra
Nellerød.
Jens Juneker-Jensen:
Min furiøse fader I-II. Pri-
vat udg. L987.

Bjørn 0chsner: Fotografier i
og fra Danmark tit og med år
I92o. 1986.

Bjørn Ochsner: Fotografiet i
Danmark l84o-I94o. 1974.

Erik Fersling: Registrant over
danske stereobilleder. 1987.

Niels Dejgaard: Dansk fotolit-
teratur IB39-I982.
Hans Berggreen: Billedsøgning.
1985.

Sophus Juncker-Jensen's erin-
dringer: "Her er mit liv"-
Fotografiens hist,orie i Dan-
mark. D.F.S. 1988.
Ved F. Berendt.

Aktuelle dag- og ugeblade fra
1BBB.

En TAK til alle som har givet
mig vitale oplysninger i ar-
bejdet med hist,orien.

Efterskrift:
Sophus Juncker-Jensen' s glaspladesamting med tilhørende protokoller fra føt 1922

er forlængst tilintetgjoit . Ig22- Det Kongelige Biblioteks Korl- og Billedafde-
Iing. Billederne i deÅne artikel, samt S.J.J.'s erindringer rrHer et m1t livr" er
repioduceret eft.er a ffotograferinger af fundne eller lånte billeder, samt efter
glasplader som auLor har lået overdraget af Jens Juncker-Jensen'
6i11"d""n" er reproduceret. af flotograi PouI Pedersen, Arhus, og af Flemming BerendL'
Aftryk af samtlj-ge bill,eder er givåt t.il Det Kongelige Biblioteks Kort- og Bi1led-
afdeiing. De orilina.Ie glaspladår befinder sig på Danmarks Fotomuseum i Herning.



ffiffi
Jens Juncker-Jensen har skrevet sine erindringer eller som han selv siger:

,,optegnef ser og anekdoter, kngttet ti7 nit barnd.omshjen og -zsær til min fader,
er bLevet til over nogTe å,, så at sige pO on pQ, sådan som de dukkede op i
erindringen".
Juncker-Jensen fødL 191o overtager faderens atelier Vimmel-skaftet 39-47 i 194o

efter dennes død og fortsætter det fotografiske atelier indtil L974,

[rindringerne består af 2 bi-nd på ia]t, 383 sider samt j-llustrationer ! Det er en

PRIVAT udgiveLse og kommer derfor ikke i boghandel-en'

Dansk Fotohistorisk Selskab's forlag har fået overdraget et mindre antaL eksem-

plarer som vil blive solgt til kostpris Kr. I75,oo for bind I-II. Bestilling'k"n 
ske pr. telefon o2 19 22 99, ell-er skriftliq henvendelse til redaktionen.



"Hel-1ig-Hansen " f orl-ystelseset ablissementet "National-'s " bygmes-
ter var også manden der, som den f ørste trykkede på den el-ektris-
ke kontakt.
Hver aften under udstillingsperioden strålede
ud over Vesterbrogade lokkende de mange uds
etablissementets festlige lokaler.
Forfatteren Herman Bang udødeliqqjorde arkite
med betegnelsen ttstuktt.
In ukendt københavnsk fot,ograf har foreviget
sene ef termiddagst j-mer.

Arkiv og foto: Dansk Museumstjeneste.

det el-ektriske lys
tillingsgæster ind i

ktens frodige fantasi

den smukke bygning i o u),

DAIIISK MUSEUMSTJENESTE
Istandsættelse af Ancient Fotografi, Daguerreotypier
og Grafik for Arkiv, Forskning og Udstillinger, m.m.

RøDI(ÆLKEVE I 118. DK 2600. Tlf. 02 45 65 85
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[.tenne fotograf må Sophus Juncker-Jensen have
1BB7 på "Landsudstillingen" i København får
stillingsperioden. Carl- Nielsen får overrakt
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sig som fotograf i Viborg lBB7.
haft som forbillede idet han i

eneret på fotografering i ud-
en diplom signeret af Christian IX

fotogruJi. Fototeknik . Fottthbtorie , Fotogalleri
.Abent 13.Ø-17.U). (^taadat luLkct) Omvbaury ud.4lu jburystid eJter duk
Irluseunsgade 3 Herning. Te$. 07-225322
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Fotograf Carl Nielsen (tglo-t8gl) etablerer

Før hanrejserhiem til Viborq køber han en Tri-cyke1 for Kr. 5oo.oo, og ef-
ter si-n h;emkomst indrykker han følgende annonce i lokalbladet:

"Efter modtagne ordre, kan jeg være hos Dem i Iøbet af I/2 time pr. tvlil.
(Befordring Tri-cykel) . Ærbødigst. Car.l- Nielsen Mogensgade 2o. Viborg.

Billedet er venligst udlånt fra Henning Thestrup Niel-sen's saml-ing.

Drt}/MÆT/ff
FOTOMTISå'UM



For I00 år siden
en billedkavalkade v/ Per A^sk Nielsen
- året som af tyskere bedst vil huskes fordi man
kejsere - først i Marts Wft[IEtM f(f.tlg7), og tre
IRTEDRTffi rrr(f .1B3t).

i 1BBB sagde farvel til to
nåneder efter i Jr-rni hans søn

i\

I No, t,

-'..:,.'-j--y-9.f'

Photographisehes Woehen blatt
liil;rr,,rirrrrlilllliir,filtrtrliittitirritttirrtiltiitltililltitliiliitttltt'tll!t,rrl,il rl:rii,,1 , :' rir r:..jir L' ,' 1

4'.9-C.rG2

Bertins fotografiske forenings btad - redigeret af Dr. F. STOLZE - udkom i 1,888

ugentlig med gennernsrn:ltlig 8 sider i 6mo. Foreningen har ved årets start ialE
2OB nedlenner, deraf 4 fra DÆ{t'lARK: CapiLain BfERfNG, Odense - fotograf G.P.
JACOBSEI.I, Odense - fotograf L. KIffi, Aarhus - og fotograf SAI{DER NIELSEII'

Wborg.

På et aftenmøde i Hotel JAMON d. 19 Janr:ar demonst,rede konservator L. Bickell
fra },larbr:rg 3 forskellige stat,iv-fastsperdingsanordninger. Fig.t, ta og lb viser
en hjenrnegjort efterligning af Lebreton-Lucke t s lilsvarende fra L876. Den består
af 4 tæ-skiver nred hver sin not ti1 en jernkrog, hvis bøjede ende haspes i en
øsken i hver af de tre stativben. Kmrer lcun een fastspurding og er let frans-
portabet. Har vist sig sædeles anvendelig ved interierrroptagelser.
Fig. 2r 2a, og 2b viser en anordning, der er monteret direkte på stativeE, og
som kæ',rer Ere uaflrangige spurdinger, l'lere robust og bedre til udendørs aktivi-
teter. Fig. 3 er en stilbar variant af Fig. t.

fig.tl'. ,Frg.Z.

,{rg.2a frg,Z t

2B



PHOTOGRAPHISCHES

WOCHENBLATT
Z;XTIECIUtrI MTD BEPBTIOIII]I
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DT F. STOI^ZE

cm[rtr| mf, E ?loiln il8Dfr YEftnS

A' E'f,

1888

II WRU@ DER gIEDTTrcX DES PHOIæ*APHI*HET UdABNBI ATIES

r. u. BIxBftxDorfP
lwlx !w.. FFlmlcffml& tR

StaEivfast,sp6ding er åbenbart et aktuelt enne, for i Maj fortsætter Bickell ned
denne tegrring af ån perfekt transportabel løsning . di -hvordan det enkette
staEivbei fæstnes. b: gnrndrids af hovedeE set fra neden. c3 fra siden hvor
stelskinnen påhægtes. d: viser en fjederståls metalskinne på stativbenet_.
L6gderne a\ bc og bd er vist i dei rigtige måleforhold. StaLivhovedet består
af fre flade-jernsEykker og en gennem hver af disse stukken messingtrekant,.
Ilvorrred de trå fladjern fjedrer en smule mod messingtrekanterrre og holdes
stabilt fast af srrse nitter.

.'EXPRESSTYPIEIf
Lanceres i April som en konlarrrenE til AIIIUIYPf , idet meLoden er billig, hurtig
og så nem at entrver bogErykker selv kan forestå processen, der er baseret, på en
kdrnstrtrktgr der gør direicte tryk rmrlig via en gurmibikrornaE-ennrlsion på, zink.
portætter kan soil det ses med iordel fengives således, hvorimod det kniber når
det gæ1der fotos med fine detailler.

.a:.1

'i ..
i i..
' 1t.ti

4..i ,
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Indenfor at,elierfotograferingen nåedes i firserne, ikke rnindst, i Berlin, et
høj,Ceprgrkt ikke rntndst taktet 'ræe de SEATf,EY'ske baggrunde, der-udnmkede sig

"åå "lor 
plastisk virkning. Dybdevirkningen i disse baggn:rrde havde ogPå gunstig

inaffyaelåe på nmlighed for bi:ug af rekvisitter (stole, taeper orlign.).Her et
eksempe1pååeteksk1usiveport'ætfraBer1in-focograf91J.c.Sffi
lavet eftår et original J.B.OBERMTTffi.-aftryk. Fremstillet efLer en metode, hvor
ilEsseproduktion i kvaliteL var en selvfølge.
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MAOIIIJI'TLYS
var et populffit, emne i 88 og tidskriftet bragte utallige artikler om mange-nmk-
rrudige^nykonrnrkt,ioner til forskellige former for afflring. At bllliggørelse
lanceiedeå også. ldan blandede simpelthen savsnul i magnlumspulvereE dog efter
at, denne havde suget sig næt i pyroxilin.
Et smukt interieui eksfrel - en stereooptagelse af Dr. JLIL. HOFFMANN i Wien med

magnir:m blitz som lyskilde.

WARNffiKE' s patenterede nrllefilmskassette.
Med denne ktnne op til tOO optagelser gøres
blev plantroldu af de to små skruer på siden

uden filmskift. Filrnen (papiret)
- mellem transportsknrerne !
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"Leg-rrægts"-karneraer, ikke mindst ti1 rullekasseEter, har rrseL kendt nogle år
talclcet rrære pionerer som WARNffiKE, BÆ,AGtiff, EASruAN' JIIST og WfLDE. Ivbn de har
på gn:nd af åL1e patenuerne rømet for dyre, ilEner fabrikant RUDOLF STIRN
(S.U""tiansstrasså 34, Berlin). Derfor lanceres letrrægterel "CAMERA

Å{ERIKA;G;å-påiå"t. i - et enkelt trækamera til 24 optag-elser i størr . 8L, x 10

cn. Lgkkerån hår "lf'(øjeblik) og '2" (tid) , alt efter om den- påvirkeq mod højre
eller venstre! Et sindiigt syståm i kaneraets bund (se ill.)sørger for
tællerrskets fi:nkuion. Transportspmren kan rninde om den man idag kender i Kodak

fnsLafiIaEic - bare uden perforation.

Foreningsåret, slut,ter d.6 December, hvor man på et medlemsrnøde bliver
præsenteret for en raekke kameranyheder. Fabrikant IIYIIIG fra Dresden
demonstrerer FfCIflf.IER's stilbare PATNI-TøRPLADE-KASSEITE MED INDRETNING TIL
OHIAGH,SER pÅ pgpfRNreATfVER. SystemeL er bl.a. tiltarkt "Landskabs-turister",
der hermed får rm:lighed for op til 12 optagelser lodret el. vandret - uden
filmskift! Ve1 at nmke med matski.ve kontrol hver gang! Apparatet tilbydes til
plader op til 13 x tB cm til en pris inkl,stativ 160-180 I'hrk.(ca.400 kr?)
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To.kompagnonel
NIEPCE og
DAGUERRE

leg med foto...

:\r'i
"\ -\ .- \.)

ø' N.'i
\\:il -

LOUIS JACQUES MANDd DAGUERRE

I anledning af. 2OO årsdagen for Daguerres fødsel udgav- 
-

CLUB DAGUERRE et specialnummer af "PHOTO ANTQUARIAr'
Vi har sikret os et begrenset antal af original udgaven (Bogen

udkommer senere i en boghandler-version)-
Bogen er et klub-arbejde med Peter Rott, Jtlrgen Stalllnecht
og Klaus Storsberg som de bærende kræfter-
B6gen er på 1z+ iider i A-4 (glittet) med et hav af illustra-
tioåer i sårt/hvid plus et enkelt spec. i farve af daguerreotypi.
KR.298.-
- et reference værk om Daguerres liv og betydning' som næppe

foreløbig vil blive overgået.

DIORAMAET
i Paris.

10 Juli 1851.

i\'
.\J

18 November 1787

&oø C'*tq/r*'* 4""t*/

4*
DK 74OO HERNING. BREDG.13.15 .TLF.O7.125514
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'Daguerre's rival'
FLEMMING BERENDT

ffi',,r,,,ii:,

l.:i ...'.yt:&^.;z

Begyndelsen...

ttn:li

Selvportræt af Bayard optaget i hans ateli-
er (fe::-faal) Albumin (265x35o mm).

Franskmanden Hippolyte Bayard ( 18o1-1887 ) blev født den 2o. januar
18ol, han var søn af en f ø r s t e f o r 1 i g s d o m m e r i by en Breteuil Noye.
Faderens ønske var, at den unge Hippolyte skulle læse j ura og dermed
flølge en f a m i L i e t r a d i t i o n . Han fik da også ansættelse som notar hos
en sagfører i byen. Her l.ærte han en ung spirende kunstner, Edmond

Geoffroy at kende, Der opstod et nært venskab meLl"em de to mend, som

hurtigt blev enige om, at deres ambitioner rakte ud over det de kun-
ne forvente al opnå j. den liIIe provinsby.
Efter nogen tid traf de en fælLes beslutning: at forsøge lykken i Lan-
dets hovedstad Paris.

I de følgende år prøver de på forskellig vis, at tjene tiI det da9-
lige brød. Hippolyte Bayard, ender med at blive embedsmand i finans-
ministeriet. Edmond Geoffroy får ansættelse som skuespiller ved Come-

die Francaise. . .
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Edmond Geoffroy, Photogravure
optaget 1879-1BBo. Com6die Fran-
caise. Samling: F. Berendt.

Et af de første papirnegaLiver (1817-lBlB)

... 1837
Det er meget sparsomt med oplysnlnger i de ti19ængelige f otohistoris-

ke bøger, men under mit ophold i Paris J.987, kom jeg i besiddeLse af
nogle spredte dokumenter om den hidtil så lidel kendte Bayaro.

Id6en til at beskæftige sig med den fotografiske proces kan være op-
stået på mange måder, men den her genfortalte er ikke den mindst f or-
nøjelige. Bayard's barndomshjem havde en smu k og velplejet frugthave
med b1.a. æb.l.e og ferskent.ræer. Haven var faderens stolthed, derfor
havde han fremstillet nogle skabeLoner af sit initial: 'rBrr. Disse sat-
te han på den endnu umodne frugt oq ved endt modning sad der et bomær-

ke på frugterne, som han med fryd bød vennel og bekendLe.
Denne Iille anekdote fortæller om stoffers lysføIsomhed, noget man hav-
de kendt .i århundreder og som var anerkendt af videnskaben.

Hvornår Bayard begynder at eksperimentere er uvisL, men senest i be-
gyndelsen af I83l må man antage, at hans bestræbelser er seriøse.
Hans ven Edmond Geoffroy, hvis omgangskreds var skuespillere og kunst-
nere, får Bayard introdueeDet hos adskillige litografer, kobberstik-
kere og mafere, for hvem camera obscura var et almindeligt anvendt h jæI-
pemiddel i deres daqlige arbejde.
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Le Moulin de la
: : 
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Galette, Montmartre IB4'7 . [t hjørne af Bayard's
1845-1848. (t65x235) .

atelier optaget omkring
(I75x255). Kopi
vet gået tabt.

fra 1927. 0riginalnegati-

Den 7. januar IB39 offentliggjorde Arago i v

Louis Mand6 Daguerre's opnåede resultat,er, og

spejlvendt billede på en forsølvet kobberplade
typi. Denne begj-venhed har sel-vføIgelig været
skyndet ham til at intensivere sine forsø9.

idenskabernes akademr

fremviste et latent,
, et såka1dt daguerreo-
Bayard bekendt og til-

Francois Dominique A rago

Aldeles uvidende om Fox Talbot's forsø9 i EngIand, anvendte også
Bayard klorsølvpapir og fik dermed et negativ. Den 5. februar l8f9 vi-
ser han de første prøver og resultater til C6sar Desprets, medlem af
det videnskabelj.ge akademi. Desprets fortælLer ham, at Daguerre's bi.l-
leder er meget smukke og bestemte, omend spej lvendte.
Herefter tyder det på, at Bayard ikke er tilfreds med sine kLorsøLv-
negativer, men sætter sig det. må1, at færdigudvikle en direkte positiv-
metode som, på Desprets anbefaling, kan forelægges betydningsfulde vi-
denskabsmænd i akademiet.

Hippolyte Bayard får eLableret et personligt møde- den If . maj 183 9

mad fysikeren Jean-Baptiste Biot (I774-I862) r som et stærkt interesse-
ret i den fotografiske proces. Biot havde to uger før Arago's af sløring
i akademiet, modtaget de første billedprøver fra Fox TalboL i EngIand.
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Krydderihandel i Paris optaget i 1846. societe Francaise de Photosrephie'

(?t5x15o ) .

Endnu mere betydningsfuldt må dog det møde have været for Bayard ' hvor

han får foretræde for selveste Francois Dominique Arago i videnskabel-
nes akademi den 2o, maj I8l9 ' (I786-1851)

Endelig stod han overfor den mand, der kunne have fremmet hans sag.

Arago havde imidlertid a.Ilerede på regeringens vegne tilrettelagt de

store planer, man havde med Louis Daguerre's opfundne Proces '
Den franske stat skulLe købe opfindelsen, Louis Daguerre tildeles en

livstidspension og d a g u e r r e o t y p L p r o c e s s e n skænkes af Frankrig r som en

gave til hele verden. Fransk rrstorhedrr uden 9rænserl
Pluciselig stod nu denne a.l,deles ukendLe, lidt generLe - selvlærLe

mand , Hippolyte Bayard, underordnet embedsmand i f i n a n s m i n i s L e r i e t , og

fremviste papirbillecjer, med sniukke motiver fra Paris. En ydersL pin-

lig situation for Arago. HviIke mu 1i gheder havde han for aL få denne

rrriva.I" ti1 Daguerre, at forsvinde fra scenen?

De to mænds samta.Le, kender vi ikke, men den 7. j uni 1819 lader Aragot

gennem indenrigsmlnist.er Duchalel, udbeLa.le et beføb på 5oo francs til
Bayard, med følgende skriftLige kommentar: "Tii anskaff,else af et bed-

rc rrr{stvl oo til oennemførefse af videre forsø9". Dette var den offi-
ciel-.le begrundelse, men virkel.igheden var en ganske anden.

De 5oo francs var bevilget for at Iukke munden på Hippolyte Bayard '

&.':, I *

35



Hippolyte Bayard siddende ved indgangen til
et havehus i hans barndomshjem. Papirbillede
fra ca. l-848. ( 17ax22o) .

Soci6te Francaise de Photographie.

Den ihærdige Bayard lader sig dog ikke skræmme, for allerecie den 24.
j uni udstilLer han ca, Jo fotografier i a u k t i o n s k o m m i s s æ r e n s sa1 i Rue

de Jeuneuis 15, i Paris. Verdens f ørst.e fotoudsLilling og samtidig en
v e I g ø r e n h e d s f e s t , hvis indtægter ubeskåret skal 9å til de jordskælvs-
ramte på øen Martinique.
Tilsyneladende forbliver Bayard aLdeles tavs i de fø19ende måneder,
endog da Daguerre's d a g u e r r e o t y p i p r o c e s bli.ver offenLliggjort. i viden-
skabernes akademi af Arago den L9. august 1839.
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Religiøs processlon
Kollodiumoptagelse .

kunder. (12ox165) .

i Rue des Batignolles.
Eksponeringstid 2 se-

af slottet Blois oPtaget i IB4J.Restaurering
(r55x2o5) .

Soci6te Francaiee de Photographie.

1839..
Bayard fortsætter dog med at hol.de sin arbejdsprocas hemme.lig, som lo-

vet Arago. (Her kan man tænke sig en skriftlig erklæring me1lem de Lo

mænd , afgivet på æresord ) .
Vi er nu nået frem til den 24. oktober L839 - Bayard har på dette tids-
punkt. opfundet en metode, som med en fremkalde.lse i kviksølvdampe skab-
Le et negativt. papirbilLede. En udførlig arbej dsbes kriveLse overgiver
han den ll. november l8l9 ti1 videnskabernes akademi, men i f orseqlet
kuvert, med påbud om, at seglet kun må brydes med hans tilladelse.
( Grunden til dette er ukendt ).

Den B. feb
fentliqgØres
Men på dette
er 1øbet fra

ruar lBltl ophæver han påbudet, og arbejdsprocessen kan of-

tidspunkt har hans metode ingen betydning 1ængere fiden
Bayard I
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Det blå stempell
Hippolyte Bayard synes aldeles glemt, men gennem hans vennekreds b.Ii-

ver Beaux-Art akademiet gj ort bekendt med hans smu kke fotografier fra
b.I .a. Montmartre kvarteret. En sekretær i akademiet, RaouI Rochette
får til opgave at udarbej de en bedømmelse af hans hidtidige arbejde.
Den beretning bliver oplæsl den 2. november I839 i akademiet og gengives
her i uddrag:

rrAkademiet, som på det sidste møde modtog en meddefse om de med Bayard
arbejdsproces fremstillede biLleder, har desangående kunnet gøre re-
de for, hvor værd i fu ld en opdagelse, der allerede kan fremvise sådan-
ne resuLtater, kan bLive for kunsten. A.LIe med.l-emmer af akademiet har
ensstemmigt berømme t disse biLleders fortjeneste, deres skarphed og
deres skønhed.
Den uvurderlige og hidtil enestående fordel, at
pir, hvilket forenkler deres anvendelse og gØr
lettere, bidrog yderligere til den interesse og
net af disse billeder indgav akademietfr.

Videre hedder det:
rrHr. Hippolyte Bayard's ansøgning tiL akademiet om, at underkaste re-
sultaterne af hans arbejde et. omhyggeligt. skøn, er naturligvis enstem-
mi nt rrorllanaf rl

Endelig har en officiel forsamling givet Bayard det b1å st.empeJ".
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Dette smukke
klosterskoLe
Andrå Jammers

billede er optaget på en
omkring 1865.
samling. Paris.

Fox Talbot
Fox Talbot i England fremstilLede de første kalotypier i september

18 4o og de er Bayard's billeder overlegne i- skarphed og toning.
I et brev dateret den 24. februar I84o, skriver Bayard følgende om sin
publicerede arbejdsproces :

"Jeg har indtil dato udsat at bekendtgøre den af mig opfundne f otogra-
fiske proces, da jeg først ville have a r b e j d s p r o c e s s e n så fuldkommen
som muligt. Jeg kunne dog knap forhindre, at noget af min arbeidsme-
tode rygtedes, så at man mer e.1f er mindre kunne drage nytte af mit
arbejde og berøve mig æren for opfindelsen. Jeg tør derfor ikke Iæn-
gere tøve med at bekendtgøre den af mig udarbejdede metode.
Til at angive de nødvendige enkeltheder mangler jeq t id, med akade-
miets venfige tilladelse vi.IIe jeg gerne fu ldstænd iggør e oplysnin-
gerne ved det næste møde.
Her giver jeg et kort sammendrag af arbej dspr oce ssen: ALmindeligt
brevpapir sværtes ved lyset. Så dypper jeg det nogle sekunder i en
op1øsning af jodkalium og bringer deL liggende på en skifferplade
ind i camera obscura. Når blIledet er fremkommet, bader jeg papiret
i en opIøsning af n a t r i u m h y p o s u i f i d , vasker det rent i varmt vand
oo .Iader det tørre i mørke'r.
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Efter publikaLionen var der andre opfindere, som præsenterede deres præ-
stationer. En mand ved navn Vårignon, fremkom med enkeltheder af en af
ham opfunden fotografisk proces. En anden opfinder (professor i kenri ).

Jean-Louis Lassaigne ( lgoo-1859 ) gjorde opmærksom på sine f otokemiske
resultater. Desuden var der en skotte ved navn Andreur Fyfes ( L79Z-IS6I)
hvis forsøg også måtte komme i betragtning, da Arago i forbindelse med

mødet den 15. marts 184o ble v nødt ti] at gøre ende på præferencestri-
dighederne,
A11e de f orelagt.e fotografiske processer var indbydes forskellige, men

fæfles for dem alfe var, at de byggede på forsø9 med klorsøLvpaprr.
Arago undlod at omtaLe sit møde med Bayard den 2o. maj 1819, hvor han

havde fået forevist arbejdsprøver. Arago må have været pinligt berørt
af situationen, og må have været temme lig sikker på at Bayard vi 11e tie
stille.

Ridder af æreslegionen
Først i Ig42 fik Hippolyte Bayard en officiel godkendelse fra Soci6t6

d'Encouragement pour 2'IndusLrie Nationale, der gav ham 4. ooo francs.
2o år senere blev Bayard slået tiI ridder af æreslegionen. I de melLem_
liggende år havde han udført store opgaver for arki.t.ekter, arkæoroger
oq andre. Som resultat af disse mange opgaver efterlod han sig ef, scør_
re anta.L pragtfulde og kurturhistorisk værdifurde birreder med br. a.
motiver fra Paris, et af hans yndringsmoLiver var , som før omLart kvar-
teret omkring Montmartres møf1er.

Alsidig
Hippolyte Bayard var særder.es aJ-sidig, han havde en vefudvikr-et kunst-

nerisk sans for motivet. Derudover var ingen fotografisk proces I hans
samtid ' ham ukendt. Umidderbart efter at oaguer r e o t y p i p r o c e s s e n var b-te-vel of f entLiggi ort frembragte Bayard nogJ.e af de smukkeste daguerreory-
pier i. Frankrig.
Da kalotypien nåede frem tiL Frankrig fra EngIand, var han at f inde
blandt de første der udnyttede den, og hans nsyn figurerer da også gan_
ske snart sammen med Le Gray og Charles N6gre, to af de ypperste fot,o_
grarer.
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Det groLeske selvporLræt.
"Det her viste kadaver er monsieut
Hippolyte Bayard, opfinderen.....'l
OffentJ.igqjort den lB. oktober I84o.

Bayard var desuden medstifter af Sociåt6 Francaise de Photographie 
'

denne institution eksisterer stadig og er i besiddelse af en stor biL-
ledsamling, deriblandt Bayard's billeder. Blandt denne samfings perJ.er

findes et af de berømteste, o9 mes t afslørende menneskelige PorLrætLer.
Han har fotograferet og fr emst i 11er sig selv, som en druknet. Selvpor-
Lrættet bLev offentllggjort i I'Plonileur 0fiicielrr den 24. juni Ig39 -
med fø19ende lakoniske tekst:

"Det her viste kadaver er monsieur Bayard, opfinderen af en f otogra-
fisk proces, som de allerede kender - eIIer kommer til at lære at
kende, og som med sikkerhed vil frembringe store resuLtater.
I mere end tre år har denne op findsomme og utrætteJ.ige forsker be-
skæftiget sig med at fuldende sin opfindelse. Akademiet, kongen, aI-
le der har set hans bi.lleder. som han sefv fi-nder ufuldkomne har be-
undret dem - så.Ledes som de nu gør.
Bi.IIederne har givet ham megen ærer men ikke 6n tød øte. Regeri-ngen
gav Daguer r e a-It for meget og gj orde intet for herr. Bayard, så den
ulykkelige druknede sig I
Mine damer og herrer, Iad os nu komme videre således, at eders lug-
tesans ikke besværes, mandens ans.igt og hænder err som de ser , be-

^: : F^-rådne.Iser'.
9y!ruL qu 9d f ,u!.

Hippolyte Bayard trak sig tilbage i midten af 185o erne og døde den L4.

maj 1887 i byen Nemours, helt præcist. i ej endommen Quai des Foss6s 25.

Hovedparten af hans bi.IIeder, iall 854 katalognLlmre ' blev overdraget
til samlingen Sociåte Francaise de Photographie. NogIe af de viste bil-
leder er fra denne samlinq.
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Foruden den store billedsamling er institutionen også i besiddelse
af, et album, hvor Bayard omhyggeligt, med sirlig håndskrift har beskre-
vet sine kemiske forsø9. Andre optegnelser og billeder befinder sig i
prlvate samlinger, som de.Lvis er registrerede.

I1"914 ønskede man, at hædre Hippolyte Bayard i hans hjemby Breteui.l .

Den 2. august .I914 var deL meningen at en statue skuLle afsløres t.il
hans ære . Desuden ville man på en mindre udstilfing vise udsnit af hans
f remragende billeder.
Imidlertid udbrød den 1'verdenskrig den L. august, og under den almin-
delige forvirring blev hans billeder liggende på nogle borde, hvor de

blev glemt og udsat for den ubarmhjertige sommersol j.ndtil fotohisLo-
rikeren Georges Potonni6e (1862-19!t9 ) heldigvis gen fandt de umj"ke bil-
leder året efter i god behold.

Skæbnen var endnu 6n gang nådeLøs imod ham. Hans æresdag blev udskudt,
hans fotografier glemt på et bord og mindesmærket først afsløret otte
år senere, den 14. juli 1922.

Når man i dag betragter Bayard's billeder, undres man over at d

bill-eder er frembragt indenfor de første tyve år af fotografiets
rie.

Hippolyte Bayard's fotografiske værker kom til at stå i skyggen
sølvspejlende daguerreotypier, som Paris og den ganske verden var
det af. Hermed er der givet et bidrag til hans æresoprejsningl
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Aaron Scharf: Pioners of Photography
London.1975.

M6moirs 0riginaux des Cr6aterirs de
la Photoqraphie. Paris 1898.

Beamont Newhall: Die Våter der Fo-
tografie. Heerings-Verlag. 1978.

Arthur Goldsmith: Ihe Camera and
its Images . 1979.

M.F. Braivå: The tye of an Age.
Neur York , 1962.

Rudolf Skopee: Phot.ographie im Wan-
del der Zeiten. Prag 1961r.

llrn ||llnurrrner tienr:lrlclrte dr.n I'hol o-
graphie. Stuttgart. l98l.
Josef M. Eder: Geschichte der Photo-
qraphie. Berlin.19o5.
Volker Kshmen: Photography as Arb,
London.1971.

Autor's egen semling. 0bjektivs
arkiv. Diverse fotohietoriske ar-
tik ler .

7. januar lB)9.
5. februar
i). maj
2o. maj
Juni
19. auqust
0k totre r
2. november

I I . november

2o. f ebruar lBlro

16. marts
IB42

I fl(,?
|'t/. 1

Arago bekerrdtgør i V.A. Daguerre's proces.
Bayard viser Despres papirbilleder.
Bayard viser Biot direkte positiv billeder.
Bayard's møde med Arago.
Bayard udstiLler sine papirbilleder.
Daguerre hædres i videnskabernes akademi.
Bayard opfinder et neqativt papirbillede.
Bayard's arbejdsproces bekendtgøres i
Beaux-akademi et.
Bayard overgiver en beskrivelge aF sin
arbejdsproces til videnskabernes akademi.
Bayard publieerer sin arbejdsproces og øn-
sker en redegørelse.
l4øde i videnskabernes akademi.
Bayard får officiel godkendelse fra en vi-
denskabel i g institution.
lllryrrtrl l'l ivr.t t irlrlnr rrl ntnnl6!llrltnlt.
llIlrrkrsrnl'l l<c nl s løres.
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STTREOSKOP
KtUtsBTN{
TgOB
Fungerende sekretær
Erich Kirschner.

Erich Kirschner og Poul
Bentzon med de "hjemvend-
te hæft,er.

Det er med stor g1æde a
Peter RandIøv og Flemming
Stereoskopkl-ubben af 19oB
Det første fæ11esmøde vil
specielt interesserede in
Stereskopklubbens levneds
sekretær Eric Kirschner:

For Bo- år siden, i jan
håndfuld entusiastiske st
som i dag r Bn cirkulation
andres billeder. I begynd
nere blev glasplader i fo
te også diskussionshæfter
ke redegØtelser samt Iøbe
1er foreningsmæssige spør

Desværre mangler to af
nr. t som måske med stor
startl dog kan det på gru
medlemmer f ra start,en: Pe
tlr/inther, J.P. Gierulffr T

ner, f. Hertzsprung r R. D

Stereoskopklubben var f
i 1953 fik man en sekretæ
P. G. K. Ben Lzon i Arhus, s
Eft,er Bentzons død forsøg
veret de gamle diskussion
Fra Sønderborg Fotoklub k
Bent. zon r og da v i en dag
i, fortalte jeg om de sav
rnor tog op ti1 sin bedste
overbevist hende om at hæ

Så med Poul Bentzons inds
tilbage tiI klubben.

Hæfterne bliver nu udse
fotokopier, i mindre port
Mønstersamlingen på ca. I
4r5xIor7. Disse billeder
ne gennem skriftlige afst
eret på 6xI3 cm papir til

Klubben står som medlem
i Third Dimension SocietY
re udenlandske stereosels
tidsskrifternes skYld.
Endvidere står vi som med
ber på et godt samarbeide

t Dansk Fotohistorisk Selskab har modtaget via
Berendt en indbydelse til et samarbejde med

a

blive afhotdt den L4, maj dette år. Her vil
denfor D.F.S. være repræsenteret.
Iøb bliver her kort beskreveL af konstituerede

uar 19o8, blev Stereoskopklubben stiftet af en
ereof otograf er, f ortrinsvis amatører I ciet var t
sklub med præsentation af egner og kritik af
elsen lagde man papirbil-Leder i maPPerne r se-
rmatet l2x16r5 obligatorisk. Med maPperne fulg-

med aLmene oplysninger r tekniske og teoretis-
nde diskussioner om kunstneriske, tekniske e1-
gsmå1.

hæfterne, specielt beklages manglen af hæfte
nøjagLighed kunne have fortalt os om klubbens
ndlag af hæfte nr. 2 fastslås at føIgende var
ter Elfelt, H. Alstrup, EmiI Liisberg, Chr.
horvald Hansen, Wisborg, L. W'ernerr Aage Kirsc-
ons og C. J. Brodersen.
ortrinsvis en KøbenhavnerfoDening, og først
r i Provinsen, det var den dynamiske overlæge
om overtog ledelsen af Stereoskopklubben.
te man flere ganger og uden held, at få udle-
shæfter.
endte jeg tilfældigvi.s Bentzons sønnesØn Poul
snakkede stereo, som også han Var interesseret
nede diskussionshæf ter. Poul bl"ev f yr og f lam-
moder i Arhus, og sammen med sin far fik han
fterne var Stereoskopklubbens ejendom'
ats kom det historisk værdifulde materiale

ndt til Stereskopklubbens medLemmer i form af
ioner ad gangen. I klubbens arkiv findes også
5o glasplader i formaterne IZxI6 r5, 6xL3 og
som i sin tid er blevet udvalgt af medlemmer-
emninger, bliver nu affotograferet, og kopi-
cirkuLation b landt medl-emmerne .

i National Stereoscopic Association, USA og

, England og påtænker medlemskab af, endnu fle-
kaber, dels for at få kontakter, defs for tids-

l-em af Dansk Fotohistorisk selskab, som vi hå-
med i tiden der skal komme.
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STEREq g PD

Det stereoskopiske bilfede blev i midten af lB5o erne meget ud-
bredt også i Frankrig. Der er langt imelLem så velbevarede oq

tidlige stereoskopbilleder som disse.
Hippolyte Bayard's Paris IB57 -1858. Byen havde næsten dobbelf
så mange indbyggere, som København har i dag. Den blev under
Napoleon den III, gennemr'enoveret og blev ubetinget Europas
hovedstad. Byernes by I
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Cherbourg krigshavnen
dæmning, med tilhørende
inderhavnen.
Samling: John Philipp.

i Normandiet beskyttet af en
krigsforter, færdigbygget lB5B.

4ooo meter lang
Billedet er fra

3
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Fransk "GLORYrr I

Napoleon den III's arme var pyntelig, flot udfol"dende paraderr eksercil-s
og national seLvros, det var en del af det franske storrige.
Samling: Flemming Anholm.

r$:il$
irtit!.ij:ii::li

:iil'lå$

:ri'*t',
:,J" .S

45



"Dit og Dat"

AF DANSK FOTOHISTORISK SILSKAB DIN TILMELDING TIL
DTN 23. APRIL PA BRANDTS KLÆDEFABRIK I ODENSE SKAL

AF DE NÆSTE B DAGE:

TELEF0NEN NU 0G RING TIL 0Lt KNUDSEN oz 36 99 7o EL-
AF DT ANDRT BESTYRELSESMEDLEMMER I

ARETS STORE AUKTION OG LOPPEMARKID BLIVTR AFVIKLIT I ODENSE

Som det vil fremgå af føIgende, foreslår bestyrelsen 4 mindre æn-
dringer i vore vedtægter. De gamle vedtægter fra maj Igg4 vedlæg-
gesl De nye vedtægter fremsendes september l9BB.

$3 FøIgende sLettes, da det ikke benyttes:
"Nye medl-emmer betaler et indmeldelsesgebyr, der fastsættes
af generalforsamlingentt .

$zl Præsident og Vicepræsident ændres til formand og næstformand.
Styrelse ændres til bestyrelse.
"Selskabet Ledes af en bestyrelse, der består af en formand,
en næst,formand og maksimalt 5 bestyrelsesmedlemmer.
Denne konstituerer sig sel_v.
Valg til bestyrelsen sker for en periode af to år. Medlemmer
på valg, fremgår af dagsordenen.
Ved modkandidater, væ1ges ud fra stemmeflertal efter skriftlig
afstemning, fuldmagter medregnes.
For at sikre kontinuiteten, kan højst 3 bestyrelsesmedlemmer
f rat,ræde om året.
Bestyrelsen leder seLskabets arbejde, samt p1anlægger og gen-
nemf ører møder lTl . V.
Bestyrel-sen kan ikke forpligte medLemmer ud over det årlige
kontingenttt.

$: Denne er helt forkert, idet man skaL betale i sommermånederne.

"Det år1ige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.
Kontingent,et skal betales senest 3 måneder efter girokortets
modtageLse. Medlemmer der er i restance ved årsregnskabets
af slutning, slettes af med.Iemslisten. Restanter vil modtage
en rykker I måned tidligere".

$e pkt.5z (navn) villig til genvafg
Valg til bestyrel-se: ( navn ) villig til genvalg

(navn) ønsker ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår: ( navn )
Linie to: Senest den 15. april ændres ti1:

ff en uge f øt generalf orsamlingentt.

VIL I FREMTIDEN BLIVE
IIGAMLEI' ORIINTERENDE

NÆSTI NUMMER VÆRE AT
NÆSTSIDSTE SII]I:

AL FORENINGSOMTALE
BRAGT UNDER DENNE
OVERSKRIFT !

MØDEDATOER VIL FRA
FINDT PA OMSLAGETS

KÆRE MEDLTM

LANDSMØDET

SKE I LØBET

TAG DERFOR

LER TIL ET
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.MØDEREFERAT.
NOVEMBERMØDET:

Medlem af vort selskab Eli Ponsaing - Lektor fra Grafisk skole der er en afdeling af
Det Kongelige Kunstakademi, holdt et interessant foredrag om heliografik, det vil si-
ge rasterløs offset, som er en ny-gammel meLode, hvormed man kan trykke i en kvali-
tet, der svarer' til 2oo linjer raster pr. cm, altså 3-4 gange finere end normal
offset.

som metoden siger, er det overflødigt at bruge rasternet. 0f,fsetpladernes korning
besørger rasterpunkLernes rolle, og det trykte resultat er billedgengivelser , der i
detaljerigdom tåler sammenligning med originale fotografier.

tli Ponåaing fremviste egne værker fremslitlet efter denne metode, smukke billeder
med kunstneriåk nerve. Det blev en spændende aften med mange spørgsmåL og kvalifice-
leoe svar.
En 4 siders beskrivelse af heliografi- rasterløs offset kan rekvireres fra redaktio-
nen .

DTCEMBERI4ØDET:

stor auktion, stort fremmøde, stor omsætning - kort sagt - et rigtigt julemøde.

Mange gode sager byttede ejermand, medens kaffe, the og julekager blev fortæret.
Vel mødl igen næste år!

JANUARMØDET:

dengang mestrede.
Hovedpersonen i dramaet var kong Maximilian

Joseph Albert (feZ:-fBB6) der med sit kamera
res storslåede omgivel-ser' Maximilian II vart
lod han det berømte slot Neuschtvanstein opfØre

Eli Ponsaing fortæller om helio-
grafik.
Auktionen er i fuld gang ved det
store julemøde.
Flemming Anholm kommenterer sine
lysbilleder.

II's kongelige Bayerske hoffotograf
forevigede de kongelige Personer i de-

som bekendt en ivrig byqmesterr bl.a.
hvilket indebar, at riget nær var

]-.

2.

1.

',Kongens fotograf - Fotografens konger" var titLen på denne aftens foredrag.
Flemfring Anhoim's intereåse for det "gamle" Tysklands historie måtte uundgåeligt få
en afsmittende effekt på hans fotohistoriske interesse.

Med si.n store viden på det fotohistoriske område, havde Flemming blandet en flot
cocktail, som ved hjælp af en serie dias blev serveret kyndigt, inspirerende o9 kryd-
ret med specialviden omkring de enkeLte optagelser, samt de reproduktionsmetoder man

gået fallit.
i d"g "" det en kolossal indtægtkilde for landel, et yndet turistmåI. Tak til Flemmingl
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Februar mødet:

Andreas Trier lYørch - kendt som den passionerede billedsamrer - med stereo som 6pecr.-
a1e - gav en klar lektion i hvorledes disse ydmyge visit- og cabinetsbi]leder, som
enhver endnu kan erhverve for små penge, kan åbne for en helL ny (gammeJ,) spænoenoe
verden,

cabinetsformatet L4oxlof mm b.lev indført af F,R, windou i London 1855. Aret efter
blev det popu.J-ært i København, bl.a. fordi forfatteren Erik Bøgh (ham med "Dit og Dat")
lod sig fotografere hos Georg E. Hansen - i deL nye format

De J.edsagende dias var smukke eksempler på denne vidunderlige verden. Også bagsiden
af bilrederne. med de fine serigrafliske kunstværker har en historie at fo;teue.

Ved hjæJ.p af Bjørn Ochsners rrFoLografer i og fra Danmark til og med år 192o" er dø-
ren åbnet lil en næsten uudtømmelig kilde af bi.lledberigelse.

Andreas's evne til på en afslappet og munLer facon, at gøre emnet levende, blev
kvitteret med et langt bifald. vi håber engang at få lov til at se nogle af hans man-
ge stereobilleder !

F-Iil -tI'AUKT IONSINTERESSEREDE I' ! !

*r:qsqqE4eq*ek'*...+**^;.*,s.;-,...*..:. 
.... . _...*

Cl-aus f. Neble havde opstillet sine flotte fotohi-
storiske kl-enodier ti1 stor glæde for de mange
kunder i handelsbankens afdeling. Brochurer for
Dansk Fotohistorisk Selskab og Danmarks Fotomuse-
um var tilgængelig. TAK til CLausI

$ f. Rtte auktionsvarer sælges som beset og i den stand, som cle ved hammerslag
forefindes.

$ Z. Selskabet fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle fejt eller marrc;ler
ved de udbudte auktionsverer, sarnt beskrivelsen af disse.

S l.0a der har været eftersyn over de udbudte auktionsverer, tages reklamati-
oner over disse ikke til følge.

$ zt. Oe udbudte auktionsvarers tilstand må ikke kommenteres under auktionen.
SpørgsmåI skal rettes til auktionslederen for auktionens begyndelae.

$ 5. Hvis man ikke selv kan være til stede under auktionen, kan man sende sit
højeste bud til selskabet senest l daqe før auktionen, vedlagt en cheek
på højeste bud plus salær. Får man hammerslag på en pris under: sit hojest-e
bud, sender selskabet det overskydende beløb tilbage. Forsendelse af auk-
tionsvarer sker på medlemmets reqnlng.

$ 5. tten, der byder: for en anden, forpligter sig herved som selvskyldnerkaLrtio-
nist.

$ Z. Rutlonarius bestemmer overbuddets størrelse og træffer tilliqe afgørelsen,
hvis der opstår tvivl om buddet.

$ A. Sætqer og køber betaler begge loo/o af salgsprisen i salær til selskrrbets
kasse.

S 9. Al af regning foretages kontant ef t.er auktionen. f jenrlomsret terr oysi rleb solg-
te overgår først til køber, når købesl,mmen er betalt.

$to. Kun medlemmer af Dansk Fotohistorisk Selskab kan byde på selskabete auktioner.

$tt.0et er auktionarius'pliqt at oplæse arrktionsvilkårene før ar:ktionen kan beqyn-
de.
Dansk Fotohistorisk Selskab. 1988.

Foto Mekanisk Museum er
under hastig forvandling.
Nye vinduer er isat,, iso-
leringen påbegyndt og in-
den 1ænge kan den indre
opbygning påbegyndes.
Vi er mange der krydser
fingre for Arne Reimann!
Vi glæder os til åbnings-
dagenl I

Det har været nødvendigt
at præcisere auktionsreg-
l-erne,

Desuden, for at spare por-
to vil medlemmer, som har
dellaget i de 2 forgående
auktioner AUTOMATISK få til-
sendt auktionsliste ALLE
andre bedes rekv. den hos
01e Knudsen. aZ 36 99 7o.
BestyreLsen.
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Dansk Fotohistorisk Selskab
Fortegnelse over de

auktionen TORSDAG

af medlemmerne udbudte fotografika ved

d. 10 dec. 1987.

1. "Julekasse" inoeholdende div. fotografisk

TiIst.

A
150
too
.fo
tt5

90
lLa
too

5. ecra xarat oeåar 4,5 25-'125 ?eg. 9 l-19
B 150,- 26o

2. Minolta - 16 model P + 3stk. Maxim 110
3. Browni-e Ref lex 20 m. blitz til 620 f ilm
4. Kodaslide projektor model 'lA bakelit 5x5

7. Pladekamera - Ernemann
8. Plade / rullefilms karnera -Ernemann
9. Pladekamera Contessa Nettel m. kasette

13. 1 kasse med bl.a. projektor,stativ,filtrer, Iinser'
14. Leica IIIa/IIIf hus

78. Kodak Retina Ia xenar 3,5/50mm. taske,def. Iukker
79. Mercury II , mod.ex. USA Tricot 2,7/35trn. taske,

lukker def.
80. Thornton-Pickard reflex pl.kamera 9x12 spaltelukker

D
B
D

10. Kameraer 4 stk. ( Kodak tourlst 'l 1 .Contessa,AGFA,PoIaroidB/C loo
1 B/D 7o
12. 1 bdt. bl. kasåetter/ bagstykker LO

B 1000,- l?"

15. r,eitz Hektor 6,3/28 chrom m. modl. bl. 9,- 1199'- t2oo
BlC IOO,-

17. Leitz un. søger VIOOH i rødt etui B/C 4OO,- )æ
18 . LeLi-z nærindtt. A4 , A5 , A6 gevind B 300 , - 2o'o

19. Rolleiflex 3,5f m. taske, modlbl. Iæderskakt Xenotar 3'50B 2000,
20. 19 box ape. heriblandt 2-Fox Tenggr 9g-2 {o9ar Nage} - te''

. 100 visit-og kab-fot JSa
22. Kindermann proiåftor til 24x36 dias m. 3 magasiner I 50

23. Kasse m. A lt. fotopærer, Iv-optik,splejser og let.udl.film 3.;

24. Piccolette Camera i gibs (Umståtter no. 1338 , tto
25. 5 bælqapp. m bl.a.Zelss lkon,Kodak no 3A Autoqraphic.mod.C \]l; -

U. cf m. org. Pære g'
27. 9 gl. fotostativerlheraf 2 i træ 13;
2g. 1 åpt.instrument- Carl Zeiss, Dansk militær no 1358 åtc
29. 5 div. fotobøger samt adsk."iot. fotografier 7o

30. Leitz proiektår VIII S-'t937 u. optik. 9cm. Elmar kan anv.B 250,- l5o
B 100,- 6o

32. Kodak pocket nr.1A 6,5x11 n. grif fel. Tessar 4 '5/12 cm. BlC \Zo
33. 2 Zeisi Ikoprox til Ikoflex 6x5 , 1m.+0,5 otct.o. GIb A 100-- 85o
34. Leitz l4etraphot lysmåler m. ekstra målecelle f. Leica,def.B llo
35. 1 kasse diverse . 50

tiatronic A/B 200,-
37. Zenit E m. Helios 2/58cm. B taske C 2OO,- | {o
38. Kodak nr. 2A folding hawkeye, 116 film C 

'Y-' Jo

39. LeLtz "Kopat" diasdublikator 250 C 200,- 16o

40. Leitz førlte diasfremviseF , . I l9o
41. LeLLz eteXt jektorer B 200,- LLo

42. Olympus PEN EE l8x24rlysmåler skal rep.-B Laske B

43. Vico 24x35 forst.aPP. m. Stylor 4,5/50 B {o
44 . werra, Jema T 2 ,S /\:O lukker- def . B 5 "
qs. rerefoqar:,s/.9q t,ir=artix ! llo

a A 1oo'- t.to
47. 1 prisåe-/2 skaktsilgere tit Exakta B/c 100.- Al.o,

48, lteilemringe og dobb.bajonetring til Exakta A D<J

49. LeLtz vekåelslæde OOZAB - B 150,- [oo
B 100'- \ot'titz blitz CEYOO

1. Nikon tilbehØr,,sØ9erlup, nærLinse ect.
52. Diverse filt.re, flere i org. emball. A I
53. Revuef lex (Zenith) m. Heli-os 2/58 r39mrn. B 100 '- l7o
54. Pathå 95mm. optager obj. 2,5 f 9mm. B 100,- lbo
SS. etnar 4/9cm. åevin4,.T.1ædere!ui = F 1QQ,- too

. A 350,- 4oo
57. zeiss rkon måkro-reprosøjte m. bajonerfatn. tilh. lysks ' B/c i'ro
58. Smalfilmskamera Kopit Ic - B/C 2o
59. Rodekasse m. kameraer, blitz mm. l8o

62. Leica og Leica Flex vay af A. llatheson B 'l 50'-
53. Leica in professional practice af H. StØchler B 150,-
54. Leica- the first fifty-years af Rogliatti B 100,- 

^'ooe5. victor t6mm. qenqrver . D 1?i,- llo
A 125,- Yo

57. Rolieiflash m. æske A 125,-
68. Contessa- Nettel/ Piccolette m. taske A 150,- 2oo
69. Paxette electromatic m. t,aske A 50,- %
70. 35stk. stereo bilteder DK. B-Zto

72. Petri 7s automatisk 24x35
73. Leitz Hektor fl3,5 crn. bl.4.5 no 851105
74. Leica IIIC no 407387
?5. teitz Elmar f5 cm. b1.3.5 no 544812 A 30C'- atoo

t5. weston master IV B l3o
77. Leica IC 1949-50 crom Elmar 3,5/5cm C 50C'' llo'

BVt
B 500,- 75o
B 700,- 75o

B 200 ,- t\å
c 300,- 3to

BlC 800 ,'l' t o5o

BelØbet tilfalder forenlngen
82 q(citz r'ir.il<'* r..tl 6c$ +Hekl.rl.t/t1t e3 K'(ler|.

m._uorq. obi. men flot orq. læderkuffert 

-

5oTt. garaå :oa automatic, otg. kasse A

4g

A lzto. - Looo
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Ekskursion
FLIMMING ANHOLM

Lørdag den 7. november var berammet tir. den rænge forberedte ekskur-
sion til Malmø, og om morgenen ankom efterhånden godt og ver. Jo medrem-
mer tir mødestedet i Havnegade, små frysende og iført de moderigtige
sueaters, dynejakker og brogede skjorter, med og uden sli.ps.

Vort skib var j.ntetst.eds at se, tiden qik, og arrangørerne var lige
ved at tro, at vi var gået på en vildano.
Dog, - i sidste øjeblik dukkede den gamle tyske spand op, som skuLLe
bringe os ud på de vilde vover.

Noget luksusfartøj var det ikke, men pr j"sen for overfarten var tir.
gengæld behagelig, 1. krone tur/retur, og denne afgift slap vi endda
for , da redaktøren havde lagt pengene ud og under megen moro "invite_
rederr os alle som gæster!

Efter I time og lo minutter i cafeteriet, hvor vi kunne forsyne os
med billige cigåretter og do. øL, Iagde vi til kaj i 14aImø og fik lej_
lighed til at motionere de stive remmer på adskillige lange vandretu-
re ti1 vore forskellige destj.nationer.

Først til forretningen "Fynd Fotor, ude fra set ret beskeden, men
indvendig af mere imponerende format. Her var en del æLdre "isenkram
at se, dog tiI priser der forekom noget i overkanten. Et resul.tat af
besøget opnåede Berendt ved at tegne virksomheden som medLem af vort
selskab.

Så mått.e vi igen til at bruge benene, der nu bragte os til det gam_
le maleriske slot Malmøhus, hvis ældste del stammer fta L5i7, o9 som
nu rummer samlinger af mange sIags, og som blandt andet er hj emsLed
for den virksomhed, der især havde vor interesse, nemlig " Rådda Bil-
den", et prisværdi gt initiativ for at bevare og restaurere gamle f o_
tografier, især glasnegativer.
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Jeg tror ikke, der fore-
går et lignende arbejde
i så stor stil i Dan-

markr o9 hvis ikker er

det jo et eksemPel ti1
efterføIge1se.

Vore værter på Malmøhus

var Bjorn Andersson og

Lena i^lilhelmsson ' der
med stor imødekommenhed

viste osr hvad der var
blevet lavet og stadig
bliver gjort i sagens

interesse. Efter et in-
struktivt foredrag om

emnet, så vi b1. a. det
imponerende laboratorium, hvor man

tryller med de gamle oPtagelsert
samt den enorme samling af gamle

glasnegativer, mere end en halv
million, der i mange tilfæLde i de

originale æsker, endnu ligger På

Malmøhus's 1oft, desværre ikke un-

der de allerbedste betingeLser.

Erik Fersling er ved at tælle
efter.

Billedet er reddetl I

qdh

-

Ture Ibsen ser På.
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De mange spændende aktiviteter på det tekniske museum skulle afprøves.

TAK Ii1
for en

Anna Bieber og Co,
vellykket ekskursion.

Foto: Jørgen Bryderup.



EnmindregåturmedvoreværterbragteosdereftertilTekniskaMuseet'
en institutron, som absolut kan anbefales danske turister, der kommer til
Malmø.

Her kan b1.a. ses Prægtige gamle

for flymaskiner r gamle damPmask

samling f otograf ica.
Enspecialudstilling,derdogerafbagrænsetvarighed,varhelligetH'C'
Ørsted og nogle af de resultater, der kom ud af hans opdaqelse af elektro-

magnetismen. Her var talrige arbejdende modeller, samt modeller ' som den

besøgende selv kunne få lov at lege med ' På billederne man ser hvordan !

Det hele meget vel arrangeret.

Anna og Gustav Bieber der her var værter bød i et af museets Iokaler

på e f t e r m i d d a I s k a f f e og kager, og ved denne Iejlighed fik de danske gæs-

terhVerudfeveretenflotoårska]enderifornemudføre].semedfremragende
Malmø-billeder fra århundredski f t.et af den danskf,ødte svenske f otograf '

C.V. Roi.kjer og hans søn Vietor Roikjer'

ved afskeden holdt Flemming Berendt en liIIe takketale, og mindede om'

at vor !laImøtur havde været under forberedelse i henved 2 år' men på

grund af de "besværIige " trafikforhold over Øresund udenfor ferietiden
var turen først faldet i hak på dette lidspunkt '
En ST0R TAK blev givet vore svenske værter for deres imødekommenhed'

Sluttelig fik vore svenske fotovenner et eksemplar af temanummeret med

de mange gam.le billeder af fortidens København '

Såvardettidtil.denlangemarchgennemMalmøtilvortskib'somden-
ne gang var fyldt tiI bristepunktet af svensk ungdom t der åbenbart skul-

le over og more srg i en by, hvor mellanøI er et ukendt begreb'

For en sikkerheds skyld sørgede mange for at fy lde op i god tid på båden 
'

hvilket naturligvis tyder på en prisværdig sParsommeIiIhed '
Ankomst København klokken 2o. oo efter en 9od dag i godt selskab ' Mange

gav et spontant udtryk for begejstring for arrangementet ved afskeden i

Havnegade med håbet om en snarlig ny ekskursion!

automobiLer og motorcykler, en afdeling
iner og telefoner, samt en lilIe udsø9t

Handbok i ådelftirfarande
Bjiirn Andersson: "Handbok i ådelfijrfaran-
dett,
Åd"lt"knit (fotografiske teknikker) står
for de kopieringsmetoder som blev anvendt
fra IB95-L92I, Gummmitryk og platintryk
er de bedst kendte. Bjcirn Andersson fra
projektet Rådda Bilden i Malmij har færdi-
'g:oit sin håndbog han lægger^vqgt På

;i der er tale om en brugbar håndbog som

henvender sig til den almen interesserede
og fotokunstnerenr som Ønsker at genopli-

ve de gamle processer. Man behøver ikke
de store forkundskaber for at gå i gang
direkte efter bogen men stor tålmodig-
hed ti1 gengæld er holdbarheden I'evig".
Bogen er eL f int eksempel På r hvorl-edes
et ellers svært emne kan gØres let til-
gængeligt.
Bogen kan bestilles direkte fra FOT0D0N'

Nationalgatan 3, 223 6o. Lund, Sverige.
24o sider illustreret . Sv . Kr . l9o. oo i.nc .

forsendelse.
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reBEI{
før og rau r og aldrig

En billedkarulkade

Københaun indenfor uoldene 0g søerne

Redaktion og billedtekster
BO BR{\{SEN

Da grosserer Francis J. Zachariae (rc52-
1936) fra L9I5-I927 udgav det historisk,
topografiske tidsskrift t'Før og Nurf drøm-
te han næppe offir at det ville få op til
flere efterfølgere.
0g dogl

I et brev fra bibliotekar ved Det Kongelige
Bibliotek, Jr-rl-ius Clausen kan man læse om

dette pionerværks betydning:

"Hvilken Umage må det have kostet dem at
skaffe all-e disse sjældne Billeder til
Veje. Jeg kender jo hele den gamle Strand-
vej fra min Barndom og første Ungdom og
ejer selv et og andet Billede derfra.
Men denne Rigdom er overvældende !

Jeg tvivLer ikke på at rrFør og Nu" af
fremtiden vil blive søgt som det mest
udtømmende IlLustrationsmateriale til
vor Bys Hist,orie. Det er et kulturhi-
storisk Hovedværk I som her er skabt".

Det samLede værk b-Lev på 9 bind og koste-
de i begyndelsen af I92o erne Zachariae
personligt en formue på over loo'ooo kro-
ngr.

Da I'Før og Nu" forlængst var blevet en bi-
bliofil sjældenhed, udgav Hassings forlag
i I947-I95I en 6 binds udgave med tiLlen:
ffKøbenhavn Føt og Nutt.
Begge disse udgaver har fejl og mangler.
Billedmæssigt er format og kvalitet bedst
i Zachariae's ttFøt og Nutt, hvor man bl.a.
kan glæde sig over billeder af Pet,er El-
felt, Fr. Riise, C. Fersleu, Tillger Chr.
Neuhaus, Juncker-Jensen m,fl.
Mange af billederne vil formentlig også
blive anvendt i det foreliggende værk.

En meget rimelig pris, fremragende tryk-
kvalitet og et handigt format t gØt at Bo

Bramsen og Palle fogtdal har vovet at mar-
kedsføre endnu et topografisk billedværk
under titlen "København før og nu og
aldrigt'.
Det sidste henviser til de byplaner som

aldrig blev realiseret.

For fotohistorikere og billedsamlere er
dette værk en guldgrube. Godt 4o procent
af vore medlemmer samler på topografiske
billeder,

Det anvendte billedmaterial,e er over-
væl-dendel En del af de 7.ooo illustra-
tioner har ikke været publiceret før, og
er derfor af stor i.nteresse.

I de første 3 bind forekommer enkelte
forkerte billedtekster' men billedstof-
fets enorme omfang gØc dette tilgiveligt

især da forlaget med 5. bind udsender
en 1øs rettelsesliste, der senere vi1
indgå i det. afsluttende 11. bind.

Objektiv vil i de kommende år følge og
referere de afsnit af værketr som har
fotohistorisk .interesse .

Slotsholmen
Første bind beskæftiger sig bl-.a. med

Slotsho1men og Christiansborg's små udlej-
ningslokaler i buegangen ved ridebanen.
Her kunne man købe kringler og tvebakker
hos hofbageren, og få "aftagetil sit. kon-
trafej hos Danmarks første fastboende da-
guerreotypist, Mads Alstrup (lBoB-1875) .

Charlottenborg's prægtige bygninger på
Kgs. Nytorv og husets betydning for dansk
kunst og kultur beskrives på fortræffe-
lig vis.
Daguerreotypiet af Bertel Thorvaldsen,
"aftaget" i akademiets have i IB44r er
blandt de tidligste vi kender, godt det
er med i bogen.
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Danmarks hidtil største billedr,'ærk

Strøget
Bevæger man sig op ad Østergade når man

til nr. 24 et ejendommeligt hus med bue-
de vinduer og store udhængsskabe dybt ind
i porten, hvor man kunne beundre de royale
billeder, optaget af kongelig hoffotograf
Peter Elfelt, hvis altid iLsomme færd i
kongens by, gav eftertiden en kostelig skat
af fotografier, manqe endnu aldeles ukend-
te.

ffter timers inspirerende læsning om for-
tid, nutid og det vi blev skånet for når
vi frem ti1 Vimmelskaftet 39. I lBBo erne
blev ejendommen ombygget med store udstil-
lingsvinduer og fik navnet "Silkehuset".

Østergade 24

Vimmelskaftet 47

'#'" ---;'7
"Jeg Fh-am endil'-For mig, som han sfod der
i det næsten t,otalt, mørke rumr hvor der lug-
tede surt af iseddike fra fikserbadet ' blan-
det med fremkalderens fade lugt af sulfit.
Fra pladernes mælkehvide be1ægning kom den
specifikke stank af brom, der stemte for brys-
tettt. Fra ttMin furiøse faderrt. J,J.J.

Min furiøse Fader
Bag de store vinduer i tagetagen huserede

min ttfuriøse fadert', Sophus Juncker-Jensen
fra 1BBB og en menneskealder frem.
I de bevarede protokoller på Det Kongelige
Bibliotek kan man læse navnene på alle de

"kendte" københavnere i det forrige århun-
drede.

Længere nede ad Vimmelskaftet i hf,. 47

havde Reinholdt 1,,,. Jorck svært ved at udleje
de underste etager så i L9a5 kunne Ole 0I-
sen derfor etablere et ttBiograf-Teater'r ud

mod Strøget, et gadenavn der ikke eksiste-
rer på et eneste gadeskilt.
Ole Olsen var dog ikke den første, for i
lgol åbnede Petei tlfelt en biograf på Adres-
sen: Frederiksberggade 25, hvor man bl.a.
kunne se hans første film trHenrettelsenrr, der
spillede hele 4 minutter!

Teksten er flydende, med en budbringende
kraft der gØn den visuelle oplevelse stærk
og nærværende. De mange illustrationer gøt
den, allerede ved første gennemsyn anvende-
Iig ved stedsangivelse af et motiv vi glæ-
der os til næste bindl

Københavns historie - kort fortalt

l{. H.ffiffiisTs [Fr$ trAffi ffi$$
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Oppe og nede
i Købenbaun 1908;45

Holger Damgaard (187o-19+S; var ikke
ophavsmanden til det første trykte pres-
sefotografi i Danmark men Danmarks
første pressefotograf, ved Politiken fra
december 19o8.

En ny trykketeknik, gjorde det muligt
at gengive fotoqrafier i dagbladene
handige, hurtige og stabile kameraer
gjorde det lettgre at fastholde en si-
tuation på den fotografiske plade.

Just hjemkommet. fra USA med sindet
fuldt af inspirationer og bill.eder - væl-
ger Holger Damgaard sin fremtidige livs-
bane. Han var en iagttagel_sens mester,
han kunne fastho-'l-de nuet , føLLe situati-
onens id6. Så tog han chancen- og det
var på det rette tidspunkt.

Set af pressefotografen Holger Damgaard

Skildret af Ebbe Kløvedal Reich

og Dan Turåll

Fhv. redaktør P.H, Traustedt., og de
herrer bog-skræddere (således betegner
de sig sefv), Ebbe Reich Kløveda1 og
Dan Tur611 har fra Det Kongelige Bibli-
oteks Kort- og Billedafdeling foretaget
et udvalg bl.andt ca. Jo.ooo glasplader
og negativer dækkende perioden 19oB-
1945. Da arkivnegativerne for det meste
mangler samtidig tekst har de to skri-
benter forsynet bill-ederne med en t,ekst-
ning, som til tider kan virke lidt for
ttunderholdendetr .

Teksten under brlledet af J.P. Andersen
er ikke sær1ig "harmoniskrr for de ind-
viede, men til gengæld er det nu fast-
slået ved autor's granskning, at der
IKKE er tal.e om en Peter Elfelt opta-
gelse.

De ca. llo brilliante presseskud, op-
vejer til fulde lidt skrivesjusk her
og der. En dejlig bog om en svunden tid

trykning og gengivelse af billederne
er upåklagelig. Den typografiske opsæt-
ning er idenlisk med Pal1e Lauring's
boq: Ude og Inde i København 185o-l92o
fra 1965. L5o sider udqivet af Gylden-
dals forlag.

i#

,,&

" Samtidig lyder dommedagsklokkerne over mange slags håndværk,
folkekultur og kunst. Dette er den sidste generation af selv-
stændige harmonikabyggere rr' Det Ket. Bibliotek.

56



I(ONGEFIUSETS BOLIGER
':ff:::::

Kongehuset,s boliger r en stor flot bog i
formatet 22x28, cm indb.
Bogen beskæftiger sig med kongehusets slot-
tei Amalienborg, Fredensborg slot, Marse-
lisborq slot, Gråsten slot, samt kongeski-
bet Dannebrog.
Forfatterne gi-ver et nuanceret og spænden-

de billede af slottenes historie r deres
exteriør og interiøer. Fotografmester
Bent Næsby har optaget de 83 meget smukke

farvebilleder. Det er tydeligt at bille-
derne ikke er optaget med nutidens multi-
coatede og "kolde"-obiektiver, de udstrå-
ler en særlig glød af rødlig farve t som

er karakteriitist< for det forrige århun-
dredes Zeiss og Dagor linser r som ikke
blev fremstillet for farvefotografi'
Vi har bedt Niels Resdahl Jensen, hvis ind-
gående kendskab til de gamle objektiver er
Sekendt, åt bedømme disse optagelser ud

fra et teknisk sYnsPunkt:

CLAUS M, SMIDT

HANNE RAABYEMAGLE

BE\TE SC.\\'E\JUS

BREDO N,IUNTHE AF N{ORC;ENSTIERNE

NIELS JØRGEN ISRAELSEN

JØRGEN PAULSEN

I'Bent Næsby har et særligt personligt præg
over billederne, idet de opt,ages med ob-
jektiver typiske for århunCredskiftet.
Da objektiver fra den tid er beregnet til
store plader, bliver en 3o cm Linse nor-
mal og en 6o cm til en kort tele, når der
arbejdes med Bxlo tommer's planfilm'
Arbejdet med de store formater, samt den
noget b1ødere kontrast de ucoatede objek-
tiver giver r et noget han værdsætter me-
get højt.
Det er dog langtfra alle objektiver han
finder tilfredsstillende. Det er især ana-
stigmater fra Zeiss og Goerz Dagor der kan
levere den nødvendige kval-itet. Det er sær-
liqt vigtigt at objektivet tegner godt ved
kraftig nedblænding, f 64 el-l-er mj-ndre,
idet dybdeskarpheden ved de lange bræn-
vicider let kan give problemer".

Kongehusets boliger:
Boghandlerforlaget I9B7 .

ISBN 87-9BII2_5-7.

a@Is i }{eeing og Bkal På et
tidepunkt vss på Gamel Hol'
tesåH. Barfrcd-nlEgt€r har i
n€; gerursliomi 1æt LnYtt 't
til @en.

Li;et på Rasdegaald, d* 6å

lwende er werleterct os i d6

mmle. rude fokgEliar, er be'
;Lrevet of et bmchsm af god*
iern. Elis Maknrdt Peder-
-æn. 

Berei:uinger foreliggs i en
lilte bog, udgrvet af dd fot hisb
riste slskåh, og er ututtrBvts
ill{streF.l m€d de gamle $tim'
billeder.

C6ry Barfred-Pedeffi , heLs
hum t)h* og parefÅ fem bdrD
Ilythde i f882 ind i @ nyopfdtt
håvedhygnrng, re}st tr lr tidlige
F i lidetr noeet dolatrøa€ 8tu

- Det r.& nddY€sdigt Dsd et
storl folkehdld fo! at lÅ Brbejdåt
eiorl^ slriver Elis Mårhvsrdt
Feder*n En af dcm, der 6tod
uodærer{amilien æm6i, Ys
J"" iæ Lwk Nrels Olæ4. d*
altid rat klar på bu.kken. når dø

skulle lcør* til statioDen i Hol-
me()l5iruD eller til kirL.e. når
der skslle-hstas qg trriss6 g8
Bter eller kCrq sLovtiæ om ed-

I stalden arbejdede Rgemw
R&br os siwdel Haven
vai cartier l(nudem ooå&,
ng kirlo og piger, daglejerc og
ålle hwdaDdeæ på frde'
caards jorde-r w i gang På de
imvle tidø. ved foråmrbejdet
og ve{t hgsleD. Til hjælP ved *-
bejdet bavde godæja Barfitd-
Pedffi si! fon'alt€r, em troe'
& med rin fåmilie i eFen boli8.

I hovedbygnineen havde osn
koftkepige, 1. og 2. stuepiS€.8Y'
pige og ehsFa hjælP af eguem
h|lsæDdlob€r, når den måned-
liee vark skulle tdnes, eJlo der
skllle slagts, 6ylb, go:* hc
ve&ent ells hjrlpø ved fdtar.
Oftæ slagtede mo oP 1il feh svin
ø !tnæn.

dåori n""r*d-P*a"*o og
hans hNfr tr æ8et alholdte

Det w vutist for dem, at deres
folh ha'&'del godt og krme lide
at væ på gården. &xl*jerPar'

"et 
huked€ deD 6ltid v€d h'jti-

deme og på lrqkedagt ded ga-

cs red Lt peenligt gratula-
tioD6beøg. Det giode des ondt,
hvrs folkene ikke ksDe etr6
indbvrdæ oE derfø fodod går-
d€n.'Men d€-havde dcn glæde, at
Nse sf de€ folL blev i eD

lau-åækLe, og mgle kunne
fej* Mde 20- og 30'åG jubilæ-
M i tjeffitsn.

Fssterne
De atoæ, tilbagweodende fæter.
sm ålle så ben til. qr hogtgildel
i ohtlber q det føtlige julebal
for slle b6mne. Det, blw hol& i
bovedby6oingen. og d. b lohåle
spillænd leveled€ mwikken
telv harde god*jerParet æF
s{t ftn bøm. b sm* og {.e
d$be. D€l var Heuiog, BetzY,

Aage, glleo og Inger. For dis

fem hftm w Raadegarrd h.le
des veiden i d€ ftffie mtoge
år. De kødte alle folkere På
efudø os 6k lov at \*re Eed
ovmlt - i ea.ldene, på mmts-
æ, i dct stæ Lokkcn og folke'
siueD og Bed gartDerø og hN
hrælæBke. Stbe l'ru, t håven-Dd 

fsste oar.{e år havde de
en bæpige. oglnår sholealde-
e ll@ede sig. koo & I dæ
eeen lille tkole hos o griwtl*
;rinde. En del år Er laerio-
dea godæierfmæ ugift4 3d6t€r'
JahÅæ Fnis. men da hun fik
eget hFs, blev hun åfl6! 8f m
ung leffiinde. Asrid- ma bdr-

æG holdi BeRt 8t
Elim Bar$å-Peder*n lag&

meges vægt FÅ, at Mmen6 læ
Misde va! eE damet, ung Plge.
Oe iFr på. at hm kunne lære
uå"øe åt wille kløs. læmr-
ildeu hovde ia fsmiliær åtilling
oE rt altid mmø med fmli-
€;. Selv vM Elis Bårlled-Pedet-

(Fortsptles srda 75)

GodeoisF hsr foto'
srafdol ain ItmilL i

irt gpnne. Alls frm
brm s tolYtdlgdls
mGd, og trucn slentd
latf!- Tll v.tæ Jo'
h.n6 Friis, tr63
ugittt ssto?, ds d
Lng tid w htd'ø'
lnde for b.ffie Pa
R.r&garit

AefFd.Pedes
{otog.dscde hr
krldd til keic på
R.rd.gord. Hs

sirr I krl*.M
- rtldig tun fr.d
dtt tpå|t6mc
d.gtly. ril hi.dp,
M ffi lodfur
dtr *.dig på
R.!d.gerd

DiN bitloder da ltarfrql-Pederum villa blev
I ARTIKEL I e. ur *ø. revot sed for en balv snæ år

tion! Fpr6l på erdeq øg den ouvercnde eje4
mnd af dereg mukt Ysic!6de Heorii( PeM' kåwD hd ttl
fu ,r.ldig" skildriag af sld4iæl s! sye. hus. lfe, runde billeder
lude! bsegfud.slit fr bundn' vd mdrg!8 al sk|æ lor no'
de år eds. D€t er blevet å ge! Helt tilf8ldigt landede
kulturfusrisk ærle. hvad gods' bdled6ks@n til sdBt hN Fle6^
eier Gos BarÅst-Pedewa på Eing Berodt fra DåNk Fotohi-
tiaøeaola svdFi for Nst$ed srorisk Selslab
f$tboldt i p€rirden 188?-1900 God*yrensbilleder øefin-
fra bverdag og fæt r sia gtore t€rse frrr nogea. Den Bufrul^
lauilie. I'edercnske negÅriv^ea$lisg er

Os!8st d de mstionelle, fomntlig den st6Nie i vefds i
fordi der overhoredet er kommet sro art. I u-SA ehgisterei es 9m_
nsgst pd ftlmenl CodsFrs ling på cq 6n€5 Plader. Nauoul'
brucE e! nyt 'Stiru Geherm- mtwtiKlbenlsvrersblto\er
Caien", ddr ekBponeæde 8s- at håvc trel Stin-tllleder er es
mm et lille $glebulgobjektiv qjældenhed. fordi de liodes pd

oc ud€n wer. Fotosafeo sLFd i slåsplsder. I{en ogs, fordi de
uliaae. s& oo 6.raskr de imeæ hu haft Barfred-Peder'
vslhownerede molivs i dtt *N emc til at tÅ aoget på ill-
runde 6illedfett, må ø virle- men oyelhovsdet. L[gt dc fl8stP
)rs f@ndr*. kdbere af pt Stirn-kaBeta opBav

-Eodelig er det et lille 6traLet. bufrigt år få fomo.pts€ af du
8r, bill€dere har oerlevet til i

lm, jrå:Y#S:rn'*ff Kostelig skat
Barfred-pederm slstt Raade Godee;ereB hundlede år Eåmle
saad æ fiyttade li.l ]iærum. fsk gn-rrer vd alt€å cn kosblrg
*i-+Uleaæ på ekrpbeligo akBt Detsnutisårsiden'de-
gls-Hatrver fulSæ m€d EÅ ved€tl{gdrit - blev overdraget
;.-li.; Då €t lille håln budre- til FleMDs Berondt I mellem-
de mde els-sled€r skd psl*et dd6 he de fundet dæ *lvfrl-
i d kæ-og;aelede *rv. Men gelige plads på Dmarts Fou-

22 nulaaleR I

God*irrdttsse hat d.iiet tig i sodct
d $åmrrd&t ffi åthutdtedr*ifbt De
fortlæ | sigt dls u$ifte hGle d€E lav

q h6kÆ i glægten eom hdtlgo og
@frsd! flsb foi dæ6 bacd6 um

Sosd€idyt ved d 6Ydai6lt.sd5t iiotd
ostring {.h{ ndred.titct

H*t bd kgm ; 3*dø i tahdtuM m.d d.n gtftls lust Nide OF

m på butlts. H.n t no d{d i tuld onifom mod gsldM ktii"l

Familie Journalen nr.4. 25.
af "Herregårdsliv IB8T-l9ooil

januar BB, havde en stor og flot opsætning
oplagstal 4oo.oool
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FctogpcdiSkehcketbØger

tt nystartet svensk forlag LUCIDA har ud-
sendt de 3 første af en række pocketbØger
i høj trykkvalitet og lav pris.
Den første bog handler om den danske foto-
graf Jacob Riis (fA+g-I9I4) kendt for si-
ne socialrealistiske reportager fra Neur

York's slumkvarterer i slutningen af lBoo
tallet. Fotografier, som gennem deres rea-
listiske afsløringer igangsatte omfatten-
de sociaLe reformer.
7o billeder i god gengivelse viser hans
reportagefotograferings slagkraft. . o . . o

To svenske fotografer, Tore Johnson: iigon-
blick ur t,idens flodr 09 Lars Tunbjcirk,
Grånslcisa bilder vj-ser deres nærgående
og poetisk fine skildringer af mennesket i
alle sociale milj Øet.
Alle tre bøger er med svensk og engelsk
tekst. En oplagt gaveide. Kan rekvire-
res fra forlaget LUCIDA Sct. Annagade 7lb,
Jooo Helsingør. a2 lo 33 17 .

Blivnredlem af
Dffi

FotommVenner
Medlemskab: Personligt
medlem min. 100 kr. For-
retningsmedlem min. 400
kr. Virksomheds-/for-
eningsmedlem min.
1.000 kr.

DANMARKS
FOTOMUSEUM

Betsy Bradley og tlizabeth Rezende: CApTURID
IN TIM[ architect Tyge Hvass photographs
The Former Danish urlest Indies . ro7 sider med
sort,/hvide fotografier (ca. Zoo stk). Udgivet
af Islands Perspectives, St. Croj-x, U.S. Vir_
gin Isl-ands. Pris kr . l8o, -

Bogen er en slags billed/tekst bog med et
repræsentativt udsnit af Tyge Hvass's fotogra-
fier fra r9r9, hvor han af Nationalmuseet va.
sendt ud for at undersøge og fotografere gam_
le danske bygninger på de tre øer, St. Thå_
mas, St. Jan og St. Croix. George F-. Tyson
har skrevet forordet og gØr deri opmærksom
på de nære relationer mellem Danmark og de
tre små Øer..
Inger Mejer-Antonsen, Nationalmuseet har skre-
vet et lille afsnit om Tyge Hvass og hans mis_
sj-on på øerne. Herefter et større aisnit om
Øerne, som de tog sig ud i I9I9.

Tyge Hvass tog ca. ioo fotografier. Heraf
er der foretaget et udvalg på Zoo ti1 bogen.
Det, er tydeligt at ser at Tyge Hvass var ar_
kitekt r og at han har interesseret sig for
såvel- store som små bygningsdetaljer.
Men han har samtidig haft øje for både natur
og miljø, hvilket også afspejles i hans bil-
l-eder. Hvert enkelt billede er forsynet med
en tekstr som afslører det store researchar-
bejde bag bogen. For en fotointeresseret er
bogen spændende. De gamle billeder beretter
om en tid, som forlængst er forbi, men som
al1igevel er genkendelig, idet mange af de
afb_illede bygninger og monumenter it"Oi-q
eksisterer. Har man ikke besøgt Øerne, 

"åkan bogen virke inspirerende for en rejse.
Øvrige bøger om emnet:
Ældre Nordisk Arkitektur, bind IV, Dansk
Vestindien, Kbh. 1925. Ældre Nordisk Arki_tektur, Bind XI, Møbler fra Dansk Vestindi_
onr Kbh. 1947.

IN TIME'

Museumsgade 3 7400 Herning
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BYEN BAG REGNEN et billedessay om

Københavns ydmyge steder resterne af
Nørrebro, Vesterbro, Valhry r 09 al-le de

andre kendte steder, hvor nedslidningen
har sat sit præq.

Krass Clement og Viggo Rivad har meget
til- fæIles, men hvor Rivad arbejder med

det sociale bil-l.ed som en minifortæl1-ing
afslører Krass miljøet i enkeltstående

glimt hvert billede sin historie ' lyk-
kelig eller ulykkeli-g, melankolsk, frygt-
som el-ler livsbekræftende.

Når byen har ligget Pakket ind i en

støvregns dyne i fuger el-l-er mere går
Krass Clement sin runde, med skudklart
kamera, fuld blænde og den hurtigste film.
Hans forbillede er bf. andre den franske
fotograf Henri Cartier-Bresson dette at
fange nu'et, fastfryse et ansigt r efl epi-
sode, som et surrealistisk speilb:.llede'
set, skabt og færdigproduceret på 6L se-
kund, har disse to fotoqrafer til fæl-
Ies, men hvor Cartier-Bresson får det 1ys-
tige og humoristiske sneget ind i sine
bilJ-eder, forbliver Krass tro mod den so-
ciale virkelighed r som er alt andet end
morsom og lystig omend grotesk.

Et af hans yndede mol.iver er de forlad-
te butikker, med deres oplysende budska-
ber: "Skomageri. Prima materiafer anven-
des. Alt udføres samvittighedsfuldt" -
ell-er: ttTænder l. Sal-tt .
Hvilke skæbner gemmer der sig ikke bag
hver en butiksdød. Opsparing, gældsætningt
købr år med fremgang nedtur r fallit t

lukning, social forarmelse. Billedet fra
Toftegårds Plads, med pøJsevogn, regndrå-
ber der s1år imod asfalten, den skrigende
sporvogn der just kommer omkring hjørnet

man fornemmer Thit Jensen siddende i
sin hjørnelejlighed og nedskrive "Styg-
gekrumpentt. Her er ensomheden næsten
smertefuld.

Denne bog med perfekt trykt'e billeder
er et dokument om en tid ' der i dag bre-

skrives r som mere menneskelig og solida-
ritetsskabende men var den det?

Krass Clemnt: Byen bag regnen' Fot.ografi-
er fra København 1964-1987. 15o sider
stort format. Kr, 395.oo. Gyldendal.

Årurn-yrn" Dc.gtnrr.rrrl3pi, r:c. 1855 ,

Forlaget Tiden Skifter angiver at bogen
først og fremmest er en billedbog, hvor
det står en frit, at betragte billederne
som "lystbiLleder" ell-er som pornografi.
På de første 5o sider gennemgås det pi-
kante billedes historie fra IB4s og frem
til århundredskiftet, med hovedvægten
lagt, på de tidligste daguerreot,ypier.
Pikante, forbudte, utugtige, frække og
ophidsende billeder fra de første primi-
tive, næsten ærbare, til det moderne
erotiske fotografi. Teksten er stykket
sammen af forskellige forfatteres bidrag
til det evig interessante emne.

Under titlen: Pikanterier og "franske
postkort", det erotiske nøgenfoLos æste-
tik og historie, skriver Hans Christian
Adam kyndigt og indgående, nærmest aka-
demiskr offi sæder og skikke, censur, fri-
hed og undertrykkelse, brugt af autori-
teterne i deres syn på det lette liv.

Nøgenbilledet som kunstl med Eduard
ln/eston's fortræf felige billeder fra I92o
erne, som dannede skole for en hel ge-
neration af seriøse fotografer, beskri-
ves indgående således at man fornemmer
den gryende frigørelse indenfor det sek-
suelle område her var fot,ografiet en
igangsætter, hvis billedsyn forfattere
som Henry Miller tog op til debat, i de-
res litteratur.
Den egentlige seksueLle frigørelse fandt
først sted efter den anden verdenskrig

her viser bogen mange flotte eroliske
billeder der befordrer en erotisk opstemt-
hed.

Som altid er disse bøger skruet sammen

af mænd for mændr men i denne har der dog
indsneget sig indtil flere flotte bille-
der af HANKØN til glæde for damernel

Lystbilleder erotiske fotos gennem 15o
år. 176 sider. 2Lx3o cm' Kr. 168.oo
ISBN 87 -7445-3I3-a.
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nunfi. Brl $on f en, g { ou
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ultlc bcre

florc tDubll,

14. marts 187f

Fra Hansen, Schou og t'rleller's photographiske Etabtisiment er der ud-gaaet "! Subsbriptionsindbydelse paa I'Danske Nationaldragter i colo-rerede Photographier, optagne efter Naturen'r.
Udqiverne have alt tidligere udsendt forskjellige af disse BiIleder,deels i Format af Visitkort, deels i ForraI som Cabinetsbi]leder, Ar-bejder r der _almindeligt ere blevne modtagne med megen Anerkjendeisepaa Grund af dul ST?g r som viser sig i Anordningen og den Iioskab,
hvormed de forskjellige Dragter ere gjengivne. 5om båkjent ere Lan-dets tidligere saa almindelige og talrigå Nationaldrag[.er efterhaan-
9"1 mere og mere blevne fortrængte; i enkelte Dele af-Danmark f.Eks.I Fyn r savnes de nu fuldstændig, og seLv i Egne, der i det heLe ereblevne mindre berørte af den moderne Sivilisåtion, f .Eks. AdskilligeSteder i Jylland som Salling og Vendsyssel, er det nu en Sjætdenheåat see .de eiendommelige Dragter, som imidlertid endnu opbevares der
maaskee nærmest som Curiositeter r Uågtet veL Enkelte der holde dem
høj t i Ære.
Naar man derfor vil udgive en Samling af disse Dragter, der i saa man-ge Henseender have interesse, er det paa høje Tid, at der begyndes her-paa.
Udgiverne have med'megen Flid forskaffet sig Dragter fra LandeLs for-skjellige Egne og have søgt at gjøre dem tiltrækkende for Puclicum i
llmindelighed, idet de ofte have benyttet dem paa en virkningsfutd
Maade. De Personerr som bære Dragterne, passe særdeles godt Iif dis-s€r og de Lokaliteter, hvori de optræde, ere charakteristiske og valg-te med Smag.
Da Farverne og disses Sammensætning i Dragterne selv føIgeligt spilleren betydelig Rolle med Hensyn til disse, ere Afbildningå"ne colorerede,et Moment, hvorpaa der saameget mere maa lægges Vægt, åom coloreringener udført med Troskabhed og Dygtighed. Det Værk, hiorpaa der nu indby-
bydes til Subschribtion, vil kommå til at bestaae af i-renved 5o Bladei stort Kvartformat.
?ut foreliggende første Blad gjengiver en Pige og Kone fra Amager medderes forskjellige Hovedtøjer og fLere andre Forst<3eligheder i Drag-
terne I det er et meget tiltalende BiIlede, smukt i Compo"ition og rJO-
førelse. Valget af dette første Blad er sikkert heldigt, idet deI for
de fleste vil have noget hyggeligt og HjemIigt. UagteI Amager ligger
saa nær ved Kjøbenhavn, er der sikkert intet Sted i Danmark, hvor man
endnu med større Kjærlighed opbevarer de gamle Dragter, som der have
de f grskjeligeste Nuancer ef ter de Le jligheder, v"å hvilt<e de bæres,
og efter Personernes forskjelige Køn og Alder. Samlingen vil da ogsaa
bringe 5 Afbildninger af Dragter fra Amager.Naar disså i det HeIe vil-
le være mere eller mindre bekjendte for det store Publicum, saa ville
de fleste af de andre Billeder i Samlingen være ubekjendte saaledes
f.Ex. Drageterne fra Lyø, Læsø og fra andre Smaaøet, vilke ofte ere
meget eiendomeliger fldvnlig for Hovedtøjernes Vedkommende, de smukkekunstigt opstillede, hvide'rsætr'.
Vi ville udtale det Haab, at Samlingen maa blive saa fuldstændig som
muligt r og at den hos Publicum maa finde den gunstige Modtagelså, som
den fortjener, og som den ifø1ge Subscriptionsindbydelsen kiæver for
at kunde føres til den forønskede Futdstændiggjørelse og Tilendebrin-
gel6e. Værket, der forhaabentlig maa blive forsynet med en Text, vil
kunde komme til at indtage en smuk Plads blandt vore interessanteste
og bedste Billedværker. ( I Kommission hos t'rlilhelm Tryde. )

52 billeder af ialt 59 blev forevist af Peter Haagen ved mødet, på egnsmuse-
et i Hadsund I9B7.0m dragternes manglende autenticitet se Erna Lorenien:
Kunstfotografer- kunstige biLleder. 'rDen gamle By's" årbog I973. Samling p.H.
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Apparater fra tiden

FAG.FOTO
Frb. A116 29
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01-22 44 91

Fuqlefænger og Pige fra Færøerne '
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TIIAL FOTO
NJALSGADE 22 - 2300 KBH. S. - (01) s4 55 90

Bondekone fra Sjælland.
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Bonde fra Marrageregnen.
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Spalte
Mangeårigt medLem af vort selskab, H. Tegh er pluselig afgået ved død.en. 44 år gam-

meti Tegtr vi1 1ænge blive husket, som en meget venlig og imødekommende person - der
trods sin svære sygdom altid havde et smil tilovers. Bestyrelsen.

Viggo Rivad har via Claus E. Neble og Flemming Berendt overgivet Danmarks Fotomuseum

en serie port.rælbilleder af Aage Remfeldt.

Danmarks Tekniske Museum i Helsingør viser i løbet af 1988 en særudstilling i anled-
ledning af den store nordiske udstilling i Københavns for loo- år siden.
Blandt andet vi} man kunne se nogle af de originale billeder optaget af Sophus Jun-
cker Jensen.

Museet for Fotokunst har erhvervet 5 fotografier af den klassiske amerikanske foto-
graf Imogen cunningham (I883-L97 6), doneret af "The Imogen conningham Trustrr.

Lousiana i Humlebæk viser fra den 2o. februar - 15. maj 88. "Edvard Munch og foto-
grafietf'. En samling spændende fotografier optaget af E.M. fta L9o2 til hans død i
i944. M"ng" af billåderne har været forlæg for et senere maleri.

Fra den 14. maj - 3. juli 88, vises en retrospektiv udstitling med Robert capa (1913-

1954). Fotograiier frå I%2 LiI 1954. I54 af Capa's bedste billeder fra hans arbejde
som krigsfotograf i fem krige.
Fra den 9. juli - 14. august 88. rrBlov Up".

Annonce: 15 mm spillefilm købes - samt til Nettel Deck Rollo l9l9t optik Tessar linse
4,5/L8o mm. Telefon 05 66 L3 66.

lukkeren

Annonce: Fotografier
til affotografering.

fra de 3 vestindiske Øet sØges af Jørgen 0. Bjerregaard evt.
02 97 19 I2.

Hr. Toninelli, fotohandler og fotografica samLer

i byen Mal-cesine ved Gardas Øen - er altid glad
for et besøg!

Robert Capa's berømte fotografi fra den
spanske borgerkrig. Romeo og Julie palad
set i Verona. Louisiana fra L4. maj. F.B

VILKOMMIN TIL 2T

NYT MTDLIMMER I

Knud Nielsen
0densevej 74t
55oo Middelfart.
Køfi
Tårnvej 289
26lo Rødovre.
Sven Tuxen
Vester Voldgade t4
I552 København V.

Jan Thygesen
Priorensgade I
55oo Fåborg.

Anders Bodelsen
Christiansholms
Parkvej Lz
293o Klampenborg.

I I ford a/s
Gadelandet I8
27oo Brønshøj.
Bico
Produktionsvej ?t.4.
26oo Glostrup.
StereokIubben af 19oB
Parkgade 4
644o Augustenborg.
Tekniska Museet
Box 4o6. 2o 124
Malmtj- Sverige.
Att: Anna Bieber.

Kurt Lundell
Yllebergsgata 9
S-54 144 Skiivde
Sverige,
Poul Erik Buch
Valdemarsgade 61
l5o2 København V.

Mor ten Jensen
ALLegade 27,2
2ooo København F.

Kurt Peters
Duevej Ilo
2ooo København F.

Erieh Kirschner
Parkgade 4
644o Augustenborg.
Sakariasen Petersen-
Bach
Enebærvej 5
885o Bjerringbro.

Frits 0lav Munk
Gyvelvej I7
574o Bramming.
Tage Ludvigsen
Valdemarsgade Il
42oo Slage lse .

Niels Harvey Hansen
KIøvervej 2o. Egeris
592o \lidebæk.
KeJ.d Aakjær Nielsen
Poppelvang 24. Brej-
ning
ToBo Børkop.
Freddy Larsen
AndrupvængeL )5
527o Odense N.

Leif Berendt
0dins Plads 7
l55o Ølstykke.
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Med venlig hilsen

PHOTOGRAFIGA
Skindergade 41 . Tlf . 01 - 12 62 52


