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Flemmirg Berendt

Den menneskelige opfindernatur har som oftest stræb t efter at
gøre det færdige produkt anvendeligt for så mange som muligt, og
den fototekniske udvikling er ingen undtageJ.se fra denne regeJ..

D a g u e r r e o t y p i e t s korte æra bfev afløst af kotlsdiumglaspladen
og tørglaspladen, hvis vægt og skrøbelighed gav opfindsomme hove-
der inspiration tiI at tænke i andre baner. At lade negativmateri-
aLet bære frem af en papirbase var en af de muligheder, som helt na-
turligt stod åben efter at v o k s p a p i r p r o c e s s e n var opfundet af den
franske fotograf Gustave Le Gray i I851. De! skulle vise sig at
blive den foreløbige J.øsning på det besværIige glasplade problem.

Fox Talbot's calotypiproces byggende på et negativ og papirark
blev den Iøfltestang, som fik sat. udviklingen i gang.

I -1854, altså mere end 3o år før George Eastman løst.e problemet
rent teknisk, præsenterede de to herrer Arthur James 14elhuish og
Joseph Blakey Spencer en metode til at fremstille Iysfølsomt pa-
pir på en ru1le der kunne placeres i et special konstrueret kamera-
bagstykke. Med sammenlimede strimler af calotypipapir, som i hver
ende var fastlimet tiI papirstrimler, som permanent var fæstnet i
r u I I e f i L m k a s s e t t e n . Ved eksponering blev fifmen holdt på plads af
en trykplade der kunne løsgøres inden næste eksponering. Papirpo-
sitionen kontrolleredes igennem et gult vindue.

Aret efter skuIIe en inder ved navn J.H. Barr nå frem ti1 næsten
samme resultat. Bomuldsstof var her det bærende element. Fire år
senereri I859, skulle to p a n o r a m a f o L o g r a f e r tage den samme id6 op.

Den itaLienske professor Umberto Porro konstruerede et panorama-
kamera til topogra fisk brug b1.a. I a n d s k a b s o p m å I i n g . 0bjektivet var
konstrueret til at give en l2oo billedvinkel på vokset, IysføIsomt
papir. Papirets længde svarede tiI 5o negativer. Bredden var ca. 14o

milimeter.
I I867 havde en berømt portrætfotograf, Camille Silvy, fået en-

gelsk patent på en ruIlef ilmho.J.der beregnet til panoramabilleder.
Camille Silvy optog samme år et f6o0 panoramabillede af Champ-Ety-
s6es i Paris. BilIedet bestod af f,ire 9os papirbårne negativer Iooo
mm Iange og Io2 mm brede. Ved opLage.lsen blev der iøvrigt anvendt
et Sutton obj ektiv.

Disse første famlende forsøg fik dog ingen udbredelse, men id6en
var nu afprøvet, og andre opfindere fulgte i de førstes spor.

begynder!
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Den statelige. kosmopolitiske 34- årige forretningsmand George Eastman
blev foreviget af pariserfotografen F61ix Tournachon Nadar som blev
forhandler af dennes K0DAK-produkter i Frankrig'

Kodak-Museet Rochester.



Den russiskf ødLe, Leon t'/arnerke blev den f ørsLe som f ik f inanci-
e1 succes med en rullefilmholder. Vi er nu nåeL f,rem ti1 L875, hvor

tn/arnerke i South London Photographic Society offentliggør sine hid-
tidige resultater. [lr/arnerke var f aktisk en menneskealder' f oran f or

sin tid idet han perforerede filmen således at to elektriske 1e-

dere dannede kontakt og slut,tede en strømkneds mellem et sølvk1orid-
batteri og en 1i11e elektr j-sk klokke i f ilmhoJ.deren. Løsningen f ik
dog ingen praktisk betydning, idet den var for kostbar, senere blev
den erstattet af et håndsving og en indikator.

Hermed var den "moderne" rullefilmkassette en realitet og vejen

var banet for massefabrikation.
Helt naturligt blev det en opgave for en opfinder og organisator i
foregangslandet for den frembrusende industrirevolution: USA !

Manden var George Eastman skaberen af et fototeknisk boom uden si-

Eastman's id6destykke I

George East.man's stræben efter at udvikle produkter til at forenk-
1e fotografien var i første række kun rebt,et imod professionel-l-e
portrætfotografer, dette fremgår tydeligt af en annonce i 1885, hvor

en ny lysfølsom film præsenteres, som en økonomisk og bekvem erstat-
rring f or de tørre glasplader.
Det skulle dog vise sig at besværlighederne omkring Papirbasen og

emulsionen blev større end forudset, herved blev den umiddelbare

succes afløst af stagnation samtidig med at de tyske tørpladefa-
brikanter begyndte en veritabel priskrig på det europæiske marked.

George Eastman blev nødsaget til at overveje sin situation og det

endte med at han konkluderede:

"Da vi begyndte med vore planer om f ilmf otoglaf erin9, ve_ntede
vi, at .fiu, der brugte glaspladerr_ville gå over tit filmt
men vi fandi, at det var relativt få, der gjorde detr og for at
gØ1-e det ti1 en stor forretning, ville vi være nødt til r at nå

det store publikum".
I de næste afsnit beskrives rullefilmkassetten, rullefilmen og K0-

DAK,s første nfolkekamera" hvis ubetingede succes skyldes George

Eastman's energi og tro på den idå, udtrykt af ham selv umiddlebart

før systemets lancering i 18BB:

I'Princippet ved K0DAK systemet er at enhver skal kunne tage et
fotografi, det som el1ers kun en eksperL kan. Vi er i stand til
at udstyre hvem som helst mand, kvinde eller barn som er til-
strækkelig intelligent til at kunne holde på et fotografiapparat
og trykke på en knåp med et instrument, som i foLografisk prak-
sis eJiminerer behovet for specielle hjælpemidler eller tit og

med enhver specialkundskab om processen.
Apparatet kan benyttes uden forudgående studium, uden mørkekammer
og kemikalierf'.
IIDE TRYKKER PA KNAPPEN, VI ORDNER RESTENII ...O'I..'
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Oversættelse: E. Secher

Kameraet var på størrelse med en sæbekasse og krævede et tungt stativ.
Mørkekammerteltet måtte være så stort, .at George Eastman kunne kommeind i det, mens han gød emulsion på glaspJ.aderne før eksponeringen
og bagefter fremkalde dem.
Der var kemikalier og glasbeholdere, en tung pladeholder, vandbeholder
og alt. i alt var hele udstyret rret pakhestelæs',, som han beskrev det.
Georg Eastman betalt.e 5 dollars for unclervisning i brugen af det.
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Eastman kompagniets Rudi l{ass

negativpapir og rullekassette
L o n d o n - b i I f e d h u g g e r e n og fotografen, Frederick Scott Archer, der

opfandt kollodium- el1er vådpladeprocessen i 1851, beskrev allerede
samme år den mulighed, at man kunne føsne kollodiumhinden fra under-
laget og herved slippe for de tunge og skrøbelige glasplader.

0p gennem 5o'erne og 6o' erne blev der isar i Frankrig og England
taget patent.er på glasløse n e g a t i v s y s t em e r . Di.sse var dog fortrins-
vis baseret på Fox TaIbot's calolypi-papir. Sammen.Limede ark af lys-
føIsomt papir, evt. båret. af gummieret silke elIer sort bomuldsstof,
skulle eksponeres i specielt konstruerde r u I 1 e f i I m k a s s e t t e r .
Ingen af disse opfindelser opnåede dog nogen særlig udbredel.se.

Den første rullekasset.te, som opnåede succes blev markeds ført i
1875 af russeren Leon l,larnerke, bosiddende i EngIand. Han benyttede
et specielt præpareret papir med en J.ysf ø1som kollodium- senere ge-
latinehinde, som efter fremkaldelsen kunne trækkes af og placeres
på glas under kopieringen. Herved undgik han calotypi-bi lledets ka-
rakterist.iske p a p i r f i b e r s t r u k t. u r . t'Jarnerke's " strippingfilm" var til
Ioo optagelser, hvorfor papiret var forsyne! med finieD og numrer som

under fremspoJ.ing kunne ses gennem et orange far vet vindue i ruIIe-
holderens forside. (Se 0bj ektiv Nr. 42).

tnJarnerke' s rullef il-mkassette fra 1875.
l. Det lysfølsomme papir kunne trækkes igennem kassett'en

Iet optrækkerknap.
2. Linierne på forsiden af papiret kunne ses igennem det
3. I kassetten kunne spændeklemmerne (4) på val-serne (5)

Rulleholderen var monteret på et enkeltskinne kamera

Leon Warnerke

ved hjælp af en ril-

lille orance vindue.
planholde fifmen.

ksnstrueret af lnjarnerke.
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Det fotohistoriske

på en 4,sal i state street, Rochester begyndte produktionen af tørplader i l8Bo.

I en artikel i "The Photographic Neursrr den.25. juni 1875 skrev han:rrHvilken fotograf kan vel drømme om at tage Lusinde glasplader med
på en længere rejse? Anvender han derimod mit filmmateriale, for
at kunne fremstiLle samme antal billeder, bliver hans re jsebagage
højst et par ounces tunger og et par tommer mere omfangsrigo.

Det var netop planlægningen af en rejse, der indirekte blev årsagen
tiI , at en ung amerikansk bankmand, George Eastman i lSTS blev in-
teresseret i fotografi. Han var bIeveL anbefalet at gøre f otograf is-
ke optagelser på en rejse til Karibien og bestilte derfor et komplet
sæt fotografisk udst.yr, inklusive det mørkekammerteLt, som var nød-
vendigt i forbindelse med den vanskelige vådplade-teknik.

Hurtigt, blev han så optaget af den fotografiske teknik, at han

gav rejsen, og i stedet arbejdede på at f,orenkle den komplicerede
ces. Han havde 1æst om Lørpl-adernes fremkomst i Europa og gjorde s

egne forsøg, der b1.a. resulterede i et patenrt på en gydemaskine.
begyndte sin produktion og salg af Lørplader i lBBo oq etablerede
kompagniskab med Henry A. St.rong sel-skabet. "The Iastman Dry P]ate
pagny " i Roclrester, Neu York den 1 " januar l-881,

oP-

pro-
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Efter at have 1øst nogle b"gyndervanskeligheder med svigt,ende
hastighed på nogle af firmaets plader, fortsatte han sine ekspe-
rimenter med at simplifj-cere den fotografiske proces. Hans opmærk-

somhed var især rettet mod at f i ncle et lettere og mere f leksibelt
underlag end g1as.

Hans første bestræbelser gik på at anvende papir.0g i slutnin-
gen af 1884 udtog han sammen med t^lilliam H. Lilalker patent på nega-
tivpapir i ru11er. Samtidig ændrede firmaet navn ti1 "The fastman
Dry Plate and Film CompagDy".

I det t,yske fagblad "Photographisches lrlochenblatt'f fra 1BB5 har
jeg fundet en bittersød redaktionel kommentar til en anmeldel.se

af "fastman Negative Paper" i Philadelphia Photographerr sep-dec.
1BB4:

trsom en ny amerikansk opf indeLse lovprises her et negativpapir,
som svarer nø j e til tn/arnerker' s. Det dre j er sig kun om en gen-
t,agelse af den gamle, kendte f oreteelse, at der st,adig f indes
folk, som ganske "unverfroen" smykker sig med lånte fjer.
Sær1ig beklageligt er det, at redaktionen ikke i det mindste
gØr opmærksom herpå. Måtte de to herrer blot eksperimentere
i samme retning og udnytte deres arbejde industrielt; det vil-
Le være i orden, Men opfindelsen havde de under alle omstændighe-
der måttet lade hr. lnlarnerkett.

"The fastmarr Dry Plate and Film Compagny" ca. 1885.
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Eastman-Wal-ker ruLleholderen med åben bagside, så man ser
systemet og det oprullede negativpapir. Formatet er I6x2I
Samling: Rudi Hass. Foto: Anders B. Lauritzen.

transport-
cm.

Ti1 eksponering af det nye negativpapir opfandt lnlalker en rullekas-
sette, som let kunne tilpasses de traditionel-l-e pladekameraer.
Kassetten blev patenteret i flere verdensdele den 5. maj 1885, hvor-
efter en egentlig irrdustriel masseproduktion blev iværksat. Ved føt-
ste blik lignede Iastman-llJa]ker rullekassetten allerede kendte, men

adskilte sig dog ifø1ge "The Photographic Neu/s", på væsentlige punk-
ter f ra de tradit.ionel-1e iru I Cere, ikke kun i opbygnirrg og f orarbejd-
ning, men også gennem den kendsgerning, at alLe dele bliver frem-
stillet med stor præcision, at det t,i1 enhver tid lader sig udskif-
te, en i Amerika almindelig produktionsform, som nævnt i indled-
ningen. I det f øramtalte tyske "Photographisches Lr/ochenblatt'r hed-
der det senere i samme å.gang:

"Kassetten, som befinder sig på opfinderudstillinEen i London,
er et højst fuldkomment og sobert udarbejdet instrument. Den
er naturligvis i princippet ganske magen ti1 den i året lBBl
her i bladet side lBl gengivne skematiske konstruktion' blot
er a1le detaljer på det omhyEgelJ-gste gennemarbejdede'r.
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Anvendelsen af verdens første ruLlefilm vist i en samtidig planche,
Rullefilmen (11) krævede en særlig kassette (6), som passede til da-
tidens stor-format-kameraer (7). På I er rullefilmkassettens bagside
åbnet, så man ser filmrullen, 4 og 5 viser isætningen af filmrullen.
På 3 er rullefil-mkassetten anbragt med bagsiden nedad, så forsiden
af kassetten kan løftes af. Datidens rullefilm blev udskåret i enkeli-
billeder (?), som fremkaldtes (9) og viderebehandledes enkeltvis.
(Lademanns leksikon)

Princippet
I de tidligste modeller af Eastman-lrlal-ker rulleholderen passerer

papiret en "må1eruLLe", hvis omkreds er en fjerdedel af billedets
1ængde, således at fire omdrejninger af rullen er nok ti1 at føre
ueksponeret emulsion i position for eksponering.
En hørbar "alarmn fra en fjeder, der s1år mod rammenr letter optæl-
lingen af antal nødvendige drejninger. For hjæ1p i, mørkekammeret er

måterullen forsynet med en liIIe stift, som perforerer papiret tæt
ved kanten, således at hvert bilLede har fire hu11er, som kan føles
og t,ælIes i mørkekammeret og gøre det muligt at skære sikkert mel-
l-em eksponerede f eIter.



[astman-ln/alker rulleholderen monteret på George
Hare's kLassiske kamera fra 1882. ft kamera,
hvis konstruktion bredt bl-ev kopieret af andre
fabrikanterr og som må betragtes som en milepæl
i tidlig kamera design. Bemærk den påmonterede
matskivesøger I
Samling: Rudi Hass. Foto: Anders B. Lauritzen.

I august 1885 fortæ11-er rrPhotograPhic Ne\us":

"Ved hjæ1p af EasLman's kassette bLev der indenfor en halv time
gjort 24 optagelser ved Themsens bred. Fremkald,elsen af den op-
skårne rulLe blev på simpleste måde udføtL med sodafremkalder
i en dyb skå1, og resultatet var fortræffeIigt.
Ved at gØre papiret gennemskinneligt med ricinusolie, evt. med

lidt æther e1l-er v""åline fik man åtrukturfrie bil1eder, som in-
gen ved vurdering af trykkene ville vurdere til ikke at være ud-
færdigede på g1as.
Den st,ørste fordel ved dette papir f remkommer r når man tager væg-
ten i betragtning. En rul"lekassette med papir f,or 24 billeder i
l,3xZL cm ve j er 1363 gram. FordeLen er endnu mere f remtrædende t

når det. dre j er sig om det videre f orråd. Hver suPpl.erende rulle
for 24 billeder inkl. lystæt indpakning vejer 15o gramr mens 24
glasplader med forpakning har en vægt på Sooo'32oo gram.
Papiret er altså mere end tyve gange lettere I

Rulleholderen blev fra starten markedsførL i 12 enge

relser (3 r25x4 r25" 11x14" ) og 4 metriiske (9xIZ cm

Det t,ilhørende negativpapir bl-ev l-everet i 1ængder til
24 el-1er 4B optagelser.

I 1BB5 blev alle modell-er forsynet med udvendig "ala
ten viste imidlertid ikke, hvor meget af ru11en, der a

eksponeret. Den berømte pariser-fotograf Nadar, som var Eastman's

franske repræsentant, erstattede derfor den udvendige fjeder med

et tandhjul med indgraverede numre til angivelse af antaL ekspone-

ringer.

lske stør-
2Ix27 cm ) .

he nhol ds v is

rmtt. Kasset-
Llerede var

London Ca-

pr oce nt
Aret efLer var

ler i de såka1d-
mode.

at allerede i sommeren 1887 blev ?o

af medlemmernes optagelser gjort på Eastman papir
var det steget ti1 35i

Grundet den store succes blev markedet i årene herefter oversvøm-

met af et stort udbud af lignende konstruktioner af forskellig fa-
brika L, . I begyndeLsen sorn tilbehør til pladekameraer ' men ef terhån-

Eastman-lrJalker rul
mera Club berettede,

lekasseLten vandt hurti.g udbredeLse

den gik man over ti1 at anbringe rulleholderen på e1

te detektiv-boxkameraer, som alterede dengang var på
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Det berønrte slogan pryder facaden på KO[/AK-fabrikken j- IBBB I

Således også George Eastman, da han i I8B B -lancerede sin første
, der var beregnet tiI loo billeder på "Eastman American -

FiIm". fn stripping-fi1m, som aLlerede nogle år for inden var bLe-
vet markedsført som alternativ til omtalte "Eastman Negative Paperrr.

F i lmen havde papir som midlertidig base. Efter fremka Ldelsen blev
den tynde negativ-fi1m "strippet" og Iagt på glas eIIer tyk gela-
tine for kopiering.
Efter en deI I a b o r a t o r i e f o r s ø g kunne det nydannede selskab r The East-
man Compagny " så allerede 1 I889 begynde en kommer ciel fabrikation af
verdens første transparente ru.Llef i1m. Papirunde r Laget var ersattet
af en base af gennemskinne I ig, klar cellulosenj.trat (celluloid).

Herhjemme omtales "Eastman Kompagniets Negativpapirrr for første
gang udførIigt i "Beretninger fra Dansk Fotografisk Foreningrr i ok-

tober I886. I begyndelsen blev Eastman's produkter Forhandlet af
Budtz MUIIers EfterføIgere. I deres prisliste fra 1889 hedder det bi.
a.:

"Eastman's negative papir exponeres og behandles som en alminde-
1ig G I a s - E m u I s i o n s p I a d e ' rren efter Fremkaldelsen maa Papiret 9j ø-
r"å tr"np""ent i Vaseline for at kunde kopieres. Under Exposi-
tionen anbringes det negative Papir bedst enten i en særIig kon-
strueret Rullå-Kassette eller i en Hindebærer. IiI Rulle-Kasset-
ten bruges negativt Papir, der er vundet paa en Spolerr'
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0q i et ti11æg til prislisten fra IBgo Ianceres så, som en nyhed!
ItEastman's transparente negative Hinder. Det er en af de sidste
og smukkeste 0phindelser paa Fotografiens 0mraade: Hinderne ere
Uå.jeti9e som Papir, saa de kunde anbringes i Rullekassetter t og

erå tittige transparente som Glas, saa de ikke skulde strippes'
Fremkaldeisen og behandling aldeles som ved Emulsionsplader paa
nt^^tl

Sor tån viI vide, måtte ruflefilmen og de efterfølgende mange f orskel-

Iige "Kodaksrr het på kontinentet i adskillige årtier fortsat konkur-

rere med gl"spladen og de mange tysk fabrikerede pladekameroeD.

Et faktum, som i dag er til stor g1æde for mange kamerasamlerel
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prisliste fra fotograf Hans Hansen's notesbog (rg++-rg11-). Atelier Vesterga-

de 28.0dense' (ca. L884-ca- 1896).
Udlånt af fotohandler Anders Søfelde Hansen 4'generation. Proki foto. 0dense'

Danmarks Fotomuseum. Herning.

KILDEMATERIALE:

Dr. F, Stolze: Photographisches Woclrenblatt
]885.

The British Journal Photographic Al-manac.
1885.

A . E . M. Schleisner : Beretninger Fra Darrsk

Fotografisk Forening. 1885.

Budtz Mtillers Eftf : Prisliste IBBS/9o.

Dr. J.M. Eder: Ausfiihrliches Handbuch der
Photographie. 1892.

Kodak Limited: The Kodak Museum. L947 .

0.N. Solbert: George fastman. A. brief bio-
graphy of t,he founder of East-
man Kodak Compagny. 1953.

Dr. hlolfgang Baier: Quellendarstellungen zur_

Geschichte der Fotogra-
fi.e. 1977 .

Brian Coe: Kameras von Daguerreotypie zut 5o-
fort.bild. I978.

Eastman Kodak Compagny: Kodak Milestones. 198o.

Lademanns leksi-kon: . I97I.
Billedstof: Danmarks Fotomuseum.

Dansk Fotohistorisk se-l-skab.
Andreru Daneman.
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Rullefilmen F. Berendt
Det er tænke1igt, at Ni6phore Ni6pce (ne5-I833) allerede i det

forrige århundrede har arbejdet med id6en om en rullefiJm,
På Ni6pce's museum i Chalon-sur-SaOne står et trækamera, hvis in-
derste del består af en kasse med ramme, hvori der sidder en spo-
lelignende anordning.

Har Ni6pce præpareret et stykke lysfølsomt papir, skåret det i
sLrimler- l-imet dem sammen og rull-et det op på en spole? Vi ved det
ikke. Men måske engang. . . .

Indtil da begynder vi på rullefiLems forhistorie i 1861, hvor

englænderen AlexantJer Parkes ( f gf l-189o ) f år udtaget patent på

anvendelse af cellu1oid, som bærer af en lysf øl-som emuf sion r men

det lykkes ham aldrig, at få udnyttet sin opfindelse.
I lBBo erne søgte George Eastman, efter en erstatning for det

tunge glas og det mindre gode papirmateriale. I sin søgen efter
et egnet materiale, blev en æLdre opfindelse fundet frem og for-
bedret Ulrrrnp SrerES PerEIwr OrrrcE,

Jotts 1r. trT^TT. JR., AND TSAIAII 8. IIr*ztTT, OP 
^LBA:YT, 

]rplT TOnK.

ITPROYE'TETIIT IiI TREATTNG AND TVIOLDI'IG PYROXVLII{E.

åFtlc.rlon forrnloS p.rt of lrtt r| Prteol }{o. lO0rtlar rl19rl Jrly ll, lino.

It'r. Jrrfll lT.
hnlr

llflrt. Jr.. rurrl
*urT. llr tlro Cg

lrAtetr t{. I frn.rorrt llrr. lrynrr.r'lino frrnr lrrnritg or ot. Patentet fra 187o.hr.

Den 12. juli 1B7o havde kemikerne John h/. Hyatt jr. og Isaiah
S. Hyatt f ået patent på en opf inde,lse der kaldtes: "Improvment in
Treating and Molding Pyroxyline" (celluloid). Men dette materiale
kunne kun bruges til planfilm, da det. ikke var bøjeligt nok tiI
rullefilm.
Det skal bemærkes, at man dog kunne fremst,ille planfilm af cellu-
loid i 188I. Det amerikanske firma Carbutti fabrikerede en særde-

les anvendelig planfilm i lBB4r Bodda for eksport.
George Eastman satte sin unge kemiker, Harry M. Reichenbach til at
f orske i mulighederne f or et bedre materi-ale. Det lykkedes at ar-
bejde videre på Hyatt's opf indelse og i 1889 og Ig92 f ik rrEastman

Dry Plate a.nd Film CompagRy", patent på et nyt og forbedret materi-
aJe.
Samtidig med, at a1t det te skete, havde f i.rmaet f remstillet dags-

Iyskassetten og en fremkaldertank, således at man så sig nødsaget

til at supplere det berømte sl-ogan:rtDe trykken på knapPen, vi ord-

ner restBDtt, med rrel-1er de kan gØte det seLvtt'

SideIøbende foregik der også irrtensive forsøg i Europa med at bru-
ge celluloid som basematerial-e.

L4



Chambre
a rouleau
et manivelle
de J.-N. Niepce

AlLerede i t8l6 foretog Joseph Ni6phore

Ni6pce forsøg med negativt lysfø1somt pa-

pir på sit landsted i Gras e SainL-Loup-

de-Varennes i sydfrankrig.
Desværre var han ikke i stand til at fik-
sere papiret, hvorved det gradvis blev

sort.
Kan han have anbragt sine sammenlimede

papirstrimler på denne trærulle, som er

anbragt indeni camera obscura?

Den transparente Eastman film, fremstilledes ved at sprede en opløsrring af
nitrocellulose på dette glasbord 6om langt og 1o5cm bredt.
Når cellulosen var Lør, Oluu den dækket med et substrat af natriumsilikat'
f,or at emulsj-onen kunne fæstne sig på den og derefter dækket med gelatine-
emulsion, Den var transparent og uden korn og dannede en permanent base for
negativet, hvorved den vanskelige adskilleelsesproces blev overflødig.
DeÅ kunne produceres i strimler af 5onr 1ængde.



Hannibal Goodwin
Men det blev den amerikanske præst, [-iannibal b'lilliston Goociuin

( fAZ Z-Igoo ) , der anses for rullefilmens egentlige opfinder. Hvis

metode, bromsØ1v-gelatine på celluloid baser Patenteredes den 2.

maj 1887.
0pfindelsen førLe til en retssag mod Georg Eastman om rettighe-

derne. Retssagen afsluttedes først den I4. august I913, efLer 15

års strid t Hannibal Goodruin vandt, men da havde han været død 1

Li år og firmaet Ansco Compagny havde GV:rtaget rettighederne til
opfindelsen. Georg Eastman mått.e betale 5 riiillioner dollars i er-
statning til Ansco og Goodvin's arvi-nger!

Rullefilmens barndomsår var ikke en dans på roser. Der var sto-
re probl-emer med den uhåndterlige celluloid, som havde en tendens

til at "bule op" under fremkaldelsen. Desuden forvandlede den sig
ti1 en rrstram rullert når den tørrede.
Alle disse problemer blev egentlig først rigitq løst i l9oB, hvor

Kodak l-ancerede verdens første sikkerhedsfilm af celluloseacetat,
som efterhånden afLøste de brandfarlige nitratfilm.

Fotografiapparatet, som sku1le modtage den "sprælske" rullefilm
voldLe også Georg Eastman mange store problemer. Vi skal 1 det

føIgende afsnit fortæ11e lidt om dette fotografiapparats opbygning

og om de vanskeligheder der 1å i, at overvinde den al"mindelige skep-

sis overfor det nYmodensl

For den, som ønsker at. få uddybet emneL omkring rullefilmens dra-
matiske historie, kan henvises til: Urs Tillmann's, rtGeschichte der
Photographie. Stuttgart 1981 . I SBN . 3-7 L93-o7 BI-6 '

Kildemateriale
K0DAK snapshot. loo Yars. 1BBB-1988.
Photography. KODAK Museum. Rochester.
Arkivmateriale. Ikke i handel.

Catalog of K0DAK and Brounie Cameras
Alan R. Feinberg. Rochester L972.

K0DAK publikation I9BB. RekLame.

USA, Patent, 0ffice. 1988.

Helmer Båckstrcim: Ur Fotografiens Histo-
ria. I-3.
Danmarks Fotomuseum. Herning.

KODAK NYI'. 1-4. T978.

Northern Light Gallery. Fotografier fra
1BBB. Andreu Daneman. 1988.

Fotomekanisk Museum. København. l-988.

Fotohistorisk Arkiv. F. Berendt 19BB.

Helmut Gernsheim: The History of Photo-
graphy. From the Earlist use of the Came-
ra 0bscura in the eLeventh Century up to
1914. . 1956,

Urs Tillmanns: Geschichte der Photograp-
hie. St,uttgart. 1981. ISBN 3-7I93-o78I-6.
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"The KODAK Camera No. 1..
Flemmirg Berendt

Georg fastman's 1de om at konstruere et enkel"t og billigt
fotografisk kamera, byggede på de erfaringer der var opnået
helt Lilbage f ra lB2o erne, hvor Ni6pce's asfaltplade skull"e
belyses i 6 timer, senere kommer daguerreotypipladen, hvor 3o

minutters belysningstici rakte.
Fox Talbot's negativmetode reducerede tiden ti1 cå. 3 minut-

ter. Kollodiumpladen skulle belyses i ca. 1o sekunder, men med

opfindelsen af bromsØlvgelatinen kom man ned under I sekund.
Nu var det ikke 1ængere nok at sætte et sort dæksef foran ob-

jektivet og tælle tiden var inde til at konstruere en "Luk-
kerrt, der egentlig rettelig burde hedde enrråbner", da dens op-
gave er at åbne for lyset i et bestemt tidsinterval.
Tiden var inde....

Princippet

Fig"1. Viser "No.L K0DAK" på hvis overside opt-ræksnøglen er anbragt,
De følgende tegninger anskuelLggøt apparalets øvrige funktioner.

L7



G. EASTMAN.
CAMERA,

No, 388,850,

Uxrrsp Suies PlreNl Orrlce"

Patentod Sept. 4, I888.

4,1'8
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Fra rullefilmholderen, hvor den specielle "Eastman American
anbragt, passerede filmen en målervaLse.

Filmen havde i den ene ende et mærke, som kunne ses igennem
i toppen af apparatet. Herved kunne man føIge fil"mens gang
sen". Kameraet havde ikke tælleværk.

FiLmen blev ført videre forbi eksponeringsåbningen, frem til opspolings-
rull-en, som kunne drejes rundt med en nø91e.

Den cylindriske lukker blev spændt. ved at trække i en snor.Objektivet
var monteret inde i lukkeren.

Fil-mft var

et vindue
gennem ttkas-
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Den cylindriske lukker udgjorde næsLen haLvdelen af fremstillingsomkost-
ningerne, hvilket indebar af Georg fastman.konstruerede en mere enkel
sektorlukker, som blev patenteret den 4. januar lBB9.
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Georg Eastman noterede egenhændigt i sr-n
notesbog produktionsomkostningerne
6 dollars og 35 cent.

Notesbogen er identisk med den som fulg-
te med kanteraet I
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THI KODAK CAMTRA NO.1 4. SIPTEMBER lBBB

0bjektivet var fastgj ort i en horisonLal cylindrisk rotat j.onsluk-

ker der kunne drejes lEoo rnellem to modstående 1ysåbninger.
Når lukkeren kom i rotation og var på Iinie med objektivet r skete
eksponeringen, som var på ca. I/2a sekund.

Lukkeren blev spændt med en spiralfjeder, som blev trukket op

med en snor og et tandhjul med blokering. Hvert optræk kunne klare
4 eksponeringer. 0bjektivet's korte brændvi.dde 57 mm gav en betyde-
Iig dybdeskarphed fra I meter. Da billedet var rundt og billedvink-
1en på 5oo fandt man det forsvarligt at konstruere apparatet uden en

søger, men med sigtelinier på oversiden af kameraet.
George Eastman ansøgte om paLent på sit før ste r u I I e f i I m k a m e r a t

der fik navnet "The K0DAK Camera, no. I" den Jo. marts 1888.

Den endelige p a t e n t g o d k e n d e 1 s e var gældende fra den 4. september e am-

me år - altså for oræcis loo- år siden!
Apparatet blev præsenteret ved 'rConvention of the Photographic Asso-

ciation of America in Minneapolis".
Kameraet var af kasseformat' 155 mm langtr 95 mm høit og 8l mm bredt.

Det var beklædt med sort safian. Den specielt fremstillede film var

7o mm bred o9 gav Loo runde negativer, med en diameter på 63r5 mm.

Den primitive Iinse var af periskoptypen, med fast b 1ænde f/9.



\rrvlll .ltltn:rlisemeuls

|r-sT H g s€{c

KtotDiA K
CAMERA.

.Jilrar ]Icdnl at l)llnncapilit Ctntttttlon
t' A. tf A, ltr mtnt bnptrtot* Ttrwrttiln
t,f the yoar,

PHOTOGRAPHY REDUCED TO THREE MOTIONS.

And eo on
for IOO

Plctures.

2. Turn the Kcy.

ANYBODY CAN USE

$lze of Canrera,3li x 31 x 0! Inelres.

rilelght. I lb. lo oz.

Slze of Plclure,2''e in. diarneter.

':h'
.G

..tttf F|EIICE, 132 E,OO-Si<-

I'riee ineludes hand-sewed sole leather Carrylrrg Casr.,

witlr shoulder strap and fllm for lfx) exlx)sures.

I' nt'tr ltlrirtg .f u' T bne F).r1x*uren

i>fJf PBICE <a5..

l'or Dcveloping, I'rlntlng and Mounting !0tl I'ictures,

ineluding spool r00 films for neloadlng ('alnera..... 0lo trt

slnol for reloading otrly....., 'i rr)

"The Photographic Neurs" - Den L4. september lBBB.
t'K0DAK apparatet vil skabe en ny klasse de som ikke ønsker
at ofre den tid og opmærksomhed der kræves f'or virkelig at
fotografere, men som Ønsker at skaffe sig erindringsbilleder
fra en rejse, eller er optaget. af andre sysler.
Den sidsnævnte kategori vi1 frembringe mange kunstnere"

"The Amateur Photographer'r - Den 2I . september LBBB.

'rVi vover at udtale, at dette kamera uden forbehold er det smuk-
keste instrument, som der nogensinde er tilbudt of l'entLigheden
i forbindelse med fotografir'.

t. Pall tlw cord. ,?. Prcr* lhc Bulhnr.

IRYKKIR PA KNAPPIN, VI ORDNIR RISTEN''
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6HE ODAK
Ir tne smellest, lightest, and simplest -for thc tco oltcrations neccsrery with
tc hrw ort.y THrn Srrpr.r Movrxlxts.

Rrgurrro. Sirc fl by fl by 6f inches.

of all Detective Camcras-
most Cameras of this class

No FocussrNc. No Frruen
Weight JJ ouno€so

tH.6k(Ldr-r-. F.Y--d-- æ f th.o.!

\ ,tEIKlI :o[n\ii rr;nirTrlL-:\TnRyrTInN*11i1. rclUrd UecRrltcs. irruxlslRY-rrlu.{lIi':.:" :"t'

Setting the Shutter.

Irler lOO !-lronrrcr.

Erposing. Winding more Film.

Ræviog tbe Roller Slide.

Cutting ofi Erporurc.

Drawing off Erposed Films,
O PuLr. lrrolnrror FurrrlrrD Br rnr

n$iltl Dil PIÅfi t nil C0., ll0, 0rford Stræt, lonrfon. f,,

I'DE TRYKKER PA KNAPPEN, VI ORDNER RESTTN- ELLER DE KAN GØRE DET SELU'"
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"Vi er istand til
KVINDE eLler barn"

at udstyre hvem
osV.... George

Georg fastman fotograferet med

"The Kodak No.1" På damPeren
Gallia i 1B9o'

De runde billeder
bet på karton med

blev opklæ-
K0DAK" s 1ogo.



Runde billeder

1:1, diameter ?" 153 ,5mm) .

AMATØRBILLEDER OPTAGTT MED ''THE KODAK NO..].'I . I lBBBI

Samling: Northern light

r- 
-- 

-_.---- 

- 

-_-- lE- -L_ - =_-_ - _- 
-- 

_- - 4
å+Så""€_,{"Eg'"FaE,,.sE+sE-.IE-\=-NS-IS-,i*.r=



"*-t
."b"

4\
'qotr

"t\; / \
{}-^ !'o .- "$.# *å"/ **" "s;* S*s,**

.:,$'ffoÆ$**H/,u
*{S,{,S1\' ,{,**_"*'*Es'T s"S *J";"

*ffi

ffi k
Det.te K0DAK kamera er forseglet fra fabrikken.
Læs inst.rukt ionsbogen før seglet brydes. Incte-
holder lysfølsom film !

Når man købte kameraet var det "Ladet" med en loo billeders nega-
tiv rullefilm - fint indpakket og kameraet forseglet med en snor di-
rekte fra fabrikken.
Der medfulgLe en notesblok, hvorpå man kunne notere sine optagelser.
Når fi lmen var eksponeret, returnerede man det til Eastman's fabrik.
Filmen blev udtaget og en ny isat - hvorefter kunden straks fik ap-
paratet retur. Filmen blev nu fremkaldt og de vellykkede billeder
blev enkeltvis opklæbet på karton med firmamærke på bagsiden.
Hele operationen tog ca. 5 dage, alt afhængi g af vej ret, idet bil-
lederne blev kopieret ved sollys.

Id6en var faktisk genial, idet George Eastman, samtidig med at sæI-
ge sit f o t o g r a f i a p p a r a t , havde grundlagt en fremkalder- og kopierings-
anstalt.

De a m a t ø r f o t o g r a f e r , som var mere velbevandret ud i den fotografis-
ke kemi og gerne viLle Iave deres billeder seIv, kunne købe en f or-
brugervej ledning til kameraet. Heri var de kemiske f r e m k a I d e r f o r m I e r
angivet.

Georg Eastman var servicebetonet og forretningsmand lige fra be-
gyndelsen. "The K0DAK Camera no. 1" kostede 25 dollars, hvilket var
en betydelig pris, idet, man kunne erhverve sig en habit for 15 do1-
lars og Neu York Times kostede 2 cent dog 4 om sØndagen.

Udskiftning af fi1m, samt kopiering androg 1o dollars for samt.lige
billeder I

25 dollars
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Apparatus

The KODAK
Per Ask Nielsen

LidL om introdukti.onen af den første
K 0 D A K i England og Danrnark, som

den b1.a. formede sig ifølge daLidens
fagskrifter, bearbejdeL ved per Ask
Nielsen.

{ltrre Alrnrneu\ Pnonocqnpue11. Srnrnunen 31,1888.

][io f c'rg rcr pr [i i c .1-,ro ['i c\ ct tr ?$ r,'r rli.
+J. I l,\ \. !:+

Voluiltr 1'lll. Nil. !oi.

Et)c iltrtqfcrtu\/(
pr{)r'rtoSll'c pt)er.

tI I','1trhr J,'ur,L,rl ,l,,, trl t,, rLr tntt.t\t! t,t I'lrl,'!rnllt! ilnl IiL-
t/r',1 ltl::,tr,l,\,,, nr, r.

EorrEo uY CrrAnLEs W H^sTtNos.

.f;r-
æF rrtøi'| ,lil:|l il""p
HPS|'^^"lfFrt?.*
':If.'; '"'""''i r, 

'F 
r-,.ri,,,,

nDrr nfr rts Lil r[u,raril

Thr r[tri t.n,. r]. ir,i,r, I L \

tldo{rr, .. fil rt " dnr.'( ,il.1

Ugebladet "TIfi Æ{ATEttR PII0TOGRAPHER" så dagens lys engang i 1880, og blev hurtigt et
vigtigt organ for de briEiske foto-amahører med CIIARLES I^I. HASTINGS som redaktør. Een

af initiativtagerne var JOHN DIJIWROFTT €D kendt fotograf og sejlsports-rnand, der også
var direktør for amatørafdelingen i det berømLe fotohus "THE LoNDoN sTm.Eoscoplc AI{D

PIIOtOGRAPIfiC COMPAI\IY LTD.". Bladet arrangerede mange konlcurrencer og udstillinger med

stor succes og mange prorninente deltagere. Den ugentlige udgave var på t6 sider i A4,

hvoraf en fast side var helliget "A Dictionary of Photography" ved E.J.WALL et
leksikon ordnet alfabetisk. Udover det redaktionelle stof var der faste sider til
klubnyt, læserbreve (3-f sider!) og en annoncenørgde, der samrnen med spalten
"APPARlfruS" (tekn.nyt, !- hvorfra nedenstående er hentet) fyldte andre 4-6 rigt
illustrerede sider.
trykteknisk tævede bladet sig nok over datidens gerrremsnit, og man.var stolEe over
specielt reproduktionerne, der blev leveret af det int.ernat. kendte pHOmpHANE

COMPAM Ltd. 846 01d KenE Road, S.E. At tlngene ikke fi:ngerede uden visse problemer,
vidner en flere gange gentagen udsættelse af biLledreportagen fra åreEs konkurrence.
Den var planlagt til et Julim:nmer, - den blev bragt i December!

Årets 1888 konlcurrence lanceret r:nd.er na,ynet "PHOTOGRAIIIC HOLfDAY WORK', havde
notabiliteten DR. P.H.EMERSON som donrner og vinderen blev den senere så fetered.e
ALFRED STIEGLITZ med et billede af en italiensk lcr:rvemager. I'Iåske var det den 24

årige Stieglltz's debut som vinderfotograf.
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KODAK No. I
A P P A R A T U S.

THE KODAK.

Dobbelt-siden i THE AMATELIR.

TIE EASa,IAN COMPAM har gennem imødekonmer*red fra deres llR' WAIKER,T givet os

lejlighed ti1 i deres udnækede udstillingslokaler, Ocford Street 1L5, W.C., åt

besigtige det nye håndkamera "TIilE KODAK". Dette kanera er det mindste og billigste
kamera der nogensinde er blevet tilbudt det britiske publihmr oB er af anrerikansk

oprindelse; Vi vil følgende give en kort beskrivelse, onhyggeligt forberedt af MR.

WAIKER..

Kaneraetl eorn lcun vejer 2\ Lbs (L134 gr.incl.taske)r er forsynet med et rullernagasin

indeholdende lysfø1som fllm til tOO optagelser. Betjeningen af kameraet er så enkel

at er*ver, med e1ler uden kendskab til fotografi, vil lcrrnne brrge det.

For de som ingen kendslcab har til fotografiens mysterier som f.eks. frernkaldelse'

kopiering, toning, montering etc., har Eastnan Comparry en nem Løsning på

vanskelighederne. Vi antager at bmgeren har foretaget de L00 eksponeringer;

"KODAK" ten kan nu returmeres til firmaet som pakkepost; Her vil man udtage

filmspolen, genJ.ade kameraetr- og sende den tit ejeren påny; Fem dage efter vil man

sende 100 aftryk taget efter negativerne, alle smukt monteret og højglanset rl.v., med

en regning på Z pund 2sh. Negativerne kan selvfølgelig også fremkaLdes og kopieres

af ejeren, hvis han har tid og duelighed;

l,Ien for den aktuelLe skribent , hvis tid er kostbar, tilbyder leverandøren helt

gr5nleklart rnateriale som forlæg ti1 hans artikler, - uden spild af hans tld' som

måske ellers ik&e ville kunne afses.

,,KODAK,,en er ikke noget legetøj. Negativerne er 2(6r35cm) i diameter, den kan

tidseksponere, og den kan bruges til alle formål svarende til et alrnindeligt karera

r1gd en RAPID RECIfLINEAR-optik; Salgsprisen er 5 pund 5 sh., og vi vover den påstand

aE det, uden r:ndtagelse, er det srmrkkeste, lille instn:rnent, der er tilbudt publikum

i forbindelse med fotografi. Den efterfølgende beskrivelse er udelukkende baseret på

fabrikantens oplysning€r, hvortil vi ikke er i stand til at gØre tilføjelser- Vi

beder om undskyldning herfor, idet vi refererer og bringer illustrationer fra
firmaets udnærkede brochure.

Kodak rul I ef i 7ns- I ndsat s,



DEfH(Ifv-kameraer d..v.s. instnmenter, der tillader øjebliks-optagelser uden bmg
af staEiv har altid lagt stort beslag på billedmagernes opnmksomhed. fngen ved
bedre end professionelle fotografer om nødvendigheden af at r:ndgå stativ, når eE

vellykket resultat aftmrger af at den fotograferede forbliver uforstyrret, eller når
det gælder optagelser af objekter i hurtig berrægelse.

Det, er nu snart tre år siden, al en
anset. fotograf over for os påstod, at
matskive og foluseringsklæde på al-
rnindelige rejsekameraer ikke blot var
r:nødvendige, nen også at de var
absolut plagsonmer og han fort,satLe
med at dernonstrere i praksis hvordan
han lcunne præstere superbt arbejde
uden bmg af de to hjælpemidler, ved
gravering af en række graduerede

nmker på kameraeLs br:ndbraalt, svar-
ende til fonrdvalgte folilserings-
afsfande. DeE er sjældent, åt en

professionel fotograf fuldE erkender
det t,illadelige fokuserings-spillerr:m
med en første klasses landskabslinse,
nens aaaEøren som regel er af den

mening aE intet "ræsten" er
akceptabelt.

..r .. r, r::i.. Trre ArATc_ull__l,llo1o{;I.t_i!ll_e."1_i._ _ ,r._

ilIEDAI Å\YÅRD, c\Y"llMlll!{ 
PIglgTl9Nrot$ETS 

otÅPPÅRÅTus

!l, & T, IINDERIII00D,*11]lHYllI,]tll,lr
E3irexn Lngllla,rn.

\
I...rs. !AW8Or & alpAf,33' Sobo 8qor.
trcr.r., !al:7ELD, OOEa & Oo , QuæE ?tctorh lta-t.

BY ROYAL LETTERS PATENT.

Fremskridt i udviklingen af detektiv-
kameraer har fulgt sanme linie som

udviklingen af alle andre opfindels-
€rr den langsonene og kedelige
evoluEion. Ethvert skridt, har nsrnest
væet lille og tæt på den oprindelige
type, som i dette tilfælde var det

alrnindelige rejsekamera, et instnrnent
suppleret med et, stativ, en indstil-
lirgs-rnatskiver oB en detaljeret serie
af indstillinger beregneE for
Eilfælde, som kun konrner på tale når

alle omstsrdigheder er gunstige r oB

kan tilgodeses omhyggeligt og

meEodiskt. Det er klart at brugen af
et stativ og kamera er farligt og ofte
ufordelagtigt, når billedet, skal
optages i en overfyldt passage, fra
toppen af en bus, eller fra dadcket af
et gyngende skib. Bare synet af
apparaturet vil enten tiltræl&e en

jagtende og nysgerrig hob af til-
skuere, eller skrsnne mot,iveE langt
bort; Normalt vil fotografen til sin
ærgelse opdage at de.t er absolut
r:muligt at opnå bnrgbare optagelser af
de begiventreder, der opLager og morer

ham mest.

TH E $TEREO$COPIC CO]vl PANY'S

.. 
ARTIST ''

HAND CAilERA.

It rs thc Smallest,
Ncatest, a:rd lle.t
Han<l Canrera matlc.

|.plate . 41O lOs.

=-€.€*€,.,r=.€.rs=€-.€,€5€,€{s



Derfor kan det konnre på taler at skønt

stativet er blevet kasseret, - ræsten

alle de andre indstillinger udnyttet
på almlndelige rejsekanreraer' kan en

nødvendig løsning \rære et detektlv-
apparatur. fngen forøgelse af bllled-
formatet var ønsket, ingen sPecial

linse var valgtr oB det garfle system

med blsrdertrin var bevaret. for at
sikre skarphed. Anordninger tll
fokusering af billedet var stadig I
bntg, og rniniaturekaneraer blev
påmonteret større rnodeller som søgeret

for at sikre bnrgeren at det ønskede

udsrrit også var identisk med det på

den lysfølsonrne plade. Derfor forsyner

vi det såkaldte detektiv-kamera med en

stor trrng boks, spældcet med forbind-
elser og justeringer, - og kævende:

Aktuel størreLse 1:1.
Afstand ca. 3 ntr.

Lukkerspændlng,

Klar igen
se op!

Eksponertng,

Tids-opt agelse,

Først, €D omhyggelig Påætning af
dæksel eller afdælrn-ing af optikken;

for det andet, €o omhyggelig justering

af lukker-tiden; for det tredie, €o

lukkersprding; for det fjerde, åbning

af kameraesken og indætning af en

kassette; for det femte, udtrækning af
slcydelåg til afdækrring af den

lysfølsonne plade; for der sjette,
lularing af kamera-boxen; for det

syvende, fohrsering af motivet ved

hjælp af justering af pladen svarencie

til udvendige rnarkeringer på boksen,

og beregnet til at indikere den

nødvendige indstilling for objekt-

erner- €[ afstand som alene var en sag

om teori ; for det ottende, bmgen af
søgeren mont,eret på det større kamera

til konstaterj.ng af moEivets nøjagtige
position på den aktuelle lysfølsonme

plade; for det niende, afdælrning af
linsen; og til slut for det tiende,
den endelige eksponering. Men heller
ikke det,te er alt.

Barnefot ografering.
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Bmgen af glasplader begmrser fotografens rmrligheder på grund af fylde og vægt, idet

det sjældent er akcuelt at medbringe nrcre.end seks, da flere vi1 betyde en alvorlig
forøgelse af \rægt, samt ekstra udgifter ti1 anskaffelse af ekstra kassett,er.

Vil nogen normal,q4rrd eller kvinde (for der er tusinder af kvindelige dyrkere udi

fotografien) hævde at nødvendigheden af at slqflle gennem ti bestemte operationerrhvor

enhver r:ndladelse rrigenkaldelig vil virke ødelæggende på resultatet, ikke alvorligt
devaluerer hvad rrrln ellers betragter som et dejligt tidsfordriv. Vil nogen erfaren

fotograf berægte, selv rned hans specielle kendskab til kr:nsten, aE hans hukonrnelse og

koncentration ikke er alvorligt belastet af de ubønhørlige betingelser beskrevet

herover; og hvor findes ejeren af et såkaldt "DETECtf\IE"-kamera, solgt hidtil' som

iklce blankt, indrenmer at, dets \ægt, dets omfang, dets forviklinger, dets udgifterr oB

de yderst begrursede antal eksponeringer under det garnle system, i praksis optætrer de

fordele der opnås ved at undrrære statlveL?

Egnede motiver for detektiv- el.
håndkameraer er normalL dem vi møder

uforberedte, fremfor dem som vi
specielt har opsøgt; et eller andet

enestående eller en interessant Srup-
per eE fændselsuheld, nnng-foldigheden

af udhalere ved strartdpromenadenr €D

friskt sejlende båd, - med andre ord,

objekter indenfor et begranset område,

som er aldeles uegnede til store
formater. Det kan med sikkerhed trævdes

at største-parten af sådaruee billeder
ganske enkelt er souvenirs, og sorn

sådan, et lille billede, der hvis det'

er trorrmdigt, giver ligeså neget Eil
erindringen, som hvis det havde rræet

et sEort og Pretendiøst eet, medens

fordelene opnået ved bnrg af et lille
negatlv er så mange og så storer at

det er vanskeligt at vide hvor man

skal begynde eller ende opregningen.

I erkendelse af de ovenfor fremførte

kendsgerninger er det lytkedes os at
fremstille et karnera, der er langt det

mindste, det leLtester oB det nenmest

betjente der indtil rnr er lavet.
Det nåler lcun 3 Ll4 x 3 3/4 x 6\" (8.3

x 9.5 x L6.5 crn). Når det er ladet med

lysfølsom filn til et hr:ndrede optag-

eLser, er vægten bare femogtredive

ounces (995 eir. ). Det nødvendige antal

operationer for at tage et billede' er

ialt reduceret til tre enkle greb.

KADAK no. 1. BRAVNIE
ModeL B. fra 1904.
120 fiJn - 56x56 nn.
Løs søger (tllbehør)

A-0-R. 310.

Denne Brownie nodel kunne
adskilJes næsten totalt.
Frenstillet af pap, træ,
bllk CIg messlng.



,,DAVI D OG GOLI ATH" ?
AOR. -?ocq No, O BROWNIE Mod, A, 1917.

127 f lln 4 .Y 6rå cilt,

A06. rt3 No, 4 A. Foldlng, 1910.
til plader 10.8 x 16 cm

cg rulleflLm no. 126 !

1. I stedet for tunge og skrøbelige
fleksible film, som er opviklet på

apparaturet.

Det vigtlgste I KODAK-systeIrEE er

adskillelsen af det arbejde en hvilken

som helst, Person må gøre for aB tage

et fotografi, fra den lndsaEs der lart

kan klares af en ekspert. l'!ed Kodakten

t€n enhver, mand, lctrinde eller barn,

som har forstand nok tll at holde en

box lige og trykke på en knap beherske

eE apparat som alt, i alt adskiller slg
fra den fotografiske praksls, rnd dens

nødvendige ekcepti-onel1e facilltecert
eller, som i realiteten lkke kræver

nogen som helst viden om faget. Den

kan bet,jenes uden fonrdgående studler,
uden eE mørkekannerr 08 uden kemi.

En sådan opdeling af arbejdet, har
aldrig tidligere rræret forsøgt, 1

kr:nsten at, fotografere- og for at gøte

forehavenet, prakt,lsk nnrllgt, har det
\,æret nødvendlgE at, udvllcle nye

maEerlaler såvel som nyt apparatur. f
KODAK'en har fire vigEige opflndelser
set, dagens lys: -

negativ-glas, der er erstattet af lysfølsonme

en spole eller ru1le klar til indsætn'ing i

2. RuLlefilmsholderen t,il opsamling af filmen og kontinuerlig transport af denne

baryed optikken. Denne de1 af kameraet er forsynet med en automatisk markerings-

anordning, der på papiret viser afstanden mellern de forskellige negativer, oB sikrer
imod entrver udvidelse- eller sarnnentælaning i forbindelse med forandrj.nger i
ternperatur og fugtighed.

3. Kodak-linsen af en speciel konstruk-tlon, der aldrig krmrer justering, nen altid
er i folqJs.

4. Kodaks roterende øjeblikslrrkker som reducerer eksponeringen til et brøkdel af et
sekr:nd, og som helt udelukker nødvendigheden af at afdække objektivet trnder

lukkerspurding.

Apparaturet er snnrkt og kraftigt beklædt med det, bedste sorte safian, og leveres i en

rejsetaske af helskind, der kan bænes over skulderen ligesom en teaterkikkert.
Kodak-negativer er specielt egnede Eil fremstilling "MAGfC LAMERN"-lysbilleder.

Når noget bestemt Kodak billede ønskes i en større størrelse end originalen, kan det

hurtigt forsEørres på pennanent brornid papir mod en mindre udgift.

Herefter er der kun for os at tilråde alle amatørfotografer et besøg hos TIIE EAST{AN

COMPAM, hvor KODAKf en kan tages i øjesyn.
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I tt" natnt var læserbrevene en betydelig del af stoffet i "t€.Anåteur Photographer" ' I

Ihnerne var lrBnge, ot kenl-siden havde stor \,ægt (Pizzighellirs process; Aristotype

papiret, stripping flllng o's.v.). Størst debat vakte tllsynelåderde "Ibe DecirDal

SFtem" (rEtrlsk contra engelsk), der havde fast spalteplads i rEsten alle nrnre '
Artiklen on 'trIE KODAK affødte i resten af årgangen kun dlsse tre irdlæg;

Glttr TI[cIn5,
" To holil a;'t werc tlu: ntirror tt/r trt Aitlrtrc'" -SlIAKsl'Elits'

Nr. 210 Fredag d. tZ Okt'ober.

Sir, - De gav The Kodak ros med rtlrd hånd, og skønt jeg kan gå med til at det rermer

sig perfekt,lon, tror jeg at fabrikanterne har måttet bringe ofre i deres forsøg på at

reducere størrelse og komplikationer. Uden tvivl vil det i praksis \rære en fordel at

optage ,,LanEern,,-størrelse plader med en Kodak, som fonrden en bedre billedstørrelse,

ville spare een for besrræneE med at forstørre. lfu Eil den rnanglende søger. Sikkert er

rnanglen af en sådan ikke en fordel, - modsat vil en sådan tilbehørsdel t'ilgodese at

man får vel planlagte billeder.
l{"d disse andringer vil Kodak'en blive en velgerning og en velsignelse for det

cyldende folk.
- Jeg forbliver, hengiven, R. EDI,{ARD BRB.IÆ{' Drnganran, Co.Waterford.

A t1F i 5/')

Nr. 2L1 Ftedag d. t9 Oktober.

I{vad skal }tr . R. E. Brenan bruge en

må1-esøger t11? Alt hvad han behøver er

at sigte ligeud og at holde den rolig'
Efter mln stmple rnenlng vil en kvart

torrne tihæelcst i nogen retning på

Kodak'en blive en ulemPe, oB ieg er

overbevist om at det vil enhver anden

mdring også \rære. Det er i sartdhed en

pragtfuld ting.
Jeg forbliver, Sirr Deres o's'v' 1

ITINffiANI CORKEY. Surrey, Oct. 1'5t'h'

Nr. 214 Fredag d. 9 November.

RETINA REFLEX "IV"
- en Kodak-Cron fra 1964, 'glic !-llll(rt!'tll:

a' [i o t o iJ rrr ]tt'rc' t'.

sir, - Jeg kan godt lide Eastman Kompagniet,s Kodak kamera, men jeg bryder mig ikke om

nrnde billeder. I(an deE tsrkes at kompagniet snart vi1 srdre den nurrsende facon?

Jeg er meget opsat på at købe, blot billedet var lvadratlsk eller aflangr. &rdringen

ville lqJn rnedføre en noget større linse. De lcunne rnåske endda lave en Kodak der

stculle b11ge kvart-p1ade-forrnat, hvilkeE ville være en stor forbedring.

- Deres trofaste, SQUARE.



---\ ----\-llE--\---- 
-\------\--.---\.-- \-r- -\---- --\-/- _\---S---\--.--\4!

=:----r==-.E=---*--r:€--_ 
=--r==----.E

Introduktion
THE KODAK I DANMARK.

Itt:tr,rx toli: i\. ll. \1. S, rtt.r':rsxr'rr

I "BERHINIIre,ER FRA DÆ.ISK FUIOGRAFISK FORM'IING'' NOVCMbCT 1888, TiCNdE åTgANg biNd V

Dr. tt.(side L64) refereres fra foreningens nøde l,landag den 29 oktober, kl. 8 aften 1

WITD{ACK & RIISES lokaler, Ganrnelholm bl.a.:

Fra gUDtZ-lttrLLERS EfLerfølgere forevistes endnu*) et nyt amerikansk Detectiv-Cauera,

kaldet ',TLle Kodak", fabrikeret af Tlre Eastnran Company. Dette Apparat har firndet en

stor udbredelse i Amerika og Brgland; det giver Plads for en Rulle negativ

Brornsølvpapir til L00 Optagelser. IJnder tr)rpositionen holdes Apparatet stille og

vandret i Haanden, det kan indstilles saavel til l,bmenL-optagelser som til langere

brposition. Det bæres let i en Rem over Skulderen; det er i større Forrnat end

KRUGE{ERS*) , ligesom Billedfladen er større, men det er ogsaa betydelig dyrere,

prisen er 1L5 Kroner. Efter de foreviste Aftryk funktionerer Apparatet upaaklageligt

rned stor Skarphed.

Krrigeners*) lonrne-kamera blev præsenteret tidligere på aftenen. Ifølge referatet

således:

IIr. Grosserer GALLE foreviste KRUGEIERS Lonme-Camera, som er i Bogform og kan bænes i

Ilånden elter t en rem over Slculderen. Med dette Detectiv Apparat kan man nedbringe

indtil 24 plader paa engang, disse ere af Størrelse 4x4 Centimeter. Viseringen

foregaar ved Sigtning fra 4 SkridLs Afstand. Apparatet indeholder tre Rtrn; et l'Iagasin

foroven som indeholder de 24 Plader; det r"ndersLe Rum er Beholder for de exponerede

plader, disse ere alle nunrnererede og ved en sindrig fndretning kan man overbevise

sig om, at den exponerede Plade er sunket ned i Beholderen og det rette lihrnner kornnet

frem til Drposition. Det rLidterste Run darrrer Cameraret. Itr. GALLE fremlagde et stort
Antal Billeder, tagne med Kr{geners Apparat, som kan faaes hos BLIDIZ-Mfi.LffiS

Efterfølgere.

THE KODAK ANNO 1988 !
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C]JRISTIF^S

At, Kodakren har bevaret, sit rrærd

gennem årene, blev bevist dette forår
L9 hj, hvor Christie I s South

Kensington i Iondon fejrede 100 året
(det britiske patent dateres 8.Maj

1888!) nred en speciel aukLion, og

solgte et eksemplar af slagsen nor

LL27 TiL

KRONER 23.60Oroo

BERETNINGER

l)ANSI( F0',l'O(i llAlrlsK ll0lil,lNl N(i.

Fra at:L'f i nn<k =f e | 
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RULLEFILMEI\

res nøje af
Billedet er
ekspedition
århundrede,

den hvide mands spejlbillede af virkeligheden stude-
disse to flotte indianere.
optaget af Dr. Joseph K. Dixon under en etnografisk
til det, "vilde vesten'i slutningen af det forrige
hvor de tekniske fremskridt ruller frem fra øst moci vest !
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leg med foto ...

KODAK CAMERAS
The First 100 Years
af BRIAN COE.
Denne bog er enhver samler/fotohistoriker's
drøm - med mulighed for identifikation af
mere end 500 forsk. KODAK KAMERAER.

KE:dE*åc ilaxnsrfi,s
T'l:{S FIA$T I'IUI\IDRED YEARb

Alle kendte variationer af hvert kamera er
taget med i de ni kapitler, hver omhandlende
sin gruppe f. eks. 35 mm, boxe, Folding etc..
Bogen bliver på ca. 300 sider ?OB x 265 mm
med over 750 illustrationer. Prisen forventes
at blive omkr. kr- 350.- (udk. Oktober 1988)-

l ,,l 
,i

iii F,'Ii
j :i l*l'{ }
i:i. :c'!k-\

Ingen kunne have et bedre udgangspunkt til
at skrive denne bog end BRIAN COE, der i
t6 år var kurator for Kodak museer i Harrow
- og som siden 1985 fortsatte som kurator i
ROYAL PHOTOGRAPHIC SOCIETY i Barh.

GIRO: 4 12 67 77 -

I foråret 1913 blev HERNITG købstad. Det 75 års jubllæ.rm fejrede vi I
ASK-O-MMA med en udslllllng af clty-fotos fra tiden - sgppleret ned

tllwarende fotoudstyr. lhste udstillirg: KODAK i 10O år!

DK 7400 HERNING.EREDG. 13-1s'TLF.07'12 55 14
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D.LVrV.z1RKS
FOTOMUSELI}VI

F.uoCnfi. Fotoulaik. Fuohistuie . Fotogaltan
,1b. D.ctr.t (r*e/ *rf qi' * * ct
Mtæznsgde 3 Herning. Tdf. O7-U$A

førsle række Fra v.t.h.:
anden r.ække r ,r 1r fr .

I tredie række n f, L il.

I fjefde række rr rr fr rr .

I femte række L ll '| fr .

I sidste række lil, r, il .

H.Repdorf, A.Kirk-Jensen, J.J. Hoppe.
l-1._Repdorfl, E.Jul.Hother, K.Storm' Fetersen, [. Fosberg.J'Bech-Brunn, Brunn junior, E.Agerskov-Nieisen, åtto tt""-kussen, Viggo Frederiksen, R. Sierling
H.A. l{ansen, J.Kongsberg, frk. ki"f"t6v, Chr. 0.Nagel,l"l'A. llansen, Albert-Mørrer, vilh.Friberi, gr"nrur Jeneen,frk. Rosenhagen, J.R. Roulund.
Harald Eriksen, !,/.pinski, J.Christensen, H.Diehl, LS.Bach-llother jun.E'Behnke. v.Nietsen. Knud Haåtmann. J.t. KarnerFl.Scheike.
Frk. Andersson. B.Bendorff. B.Oktrorm. H.Købler. c.Rud. t-t-both-Robert Hansen. p.c.I. Andersen. E,Nielsen. T.Toustrup.
S. Grønlund.
H.Søndergaard. Ib Caroc. Fru. Jacobsen.
Nørring. lrl.Greis. B.0lsson. A.petersen.
Johannsen. H.t/iberg. A.Becher.

Frk.
Frk.

Sørensen. Frk.
Nielsen. K.V.

Den 29. marts rgl8 - 5o- år efter amatør forografiens start afhordte KODAK en sammen_komst j. de daværende lokaler på Vodroffsvej i K"b"nn"un.
KODAK's direktør Kirk-Jensen, havde ved oeå festlige J.ejlighed arrangeret en ganskefornøjelig fotografisk gruppeoptagelse. samtrige-r6stdeita;e;e;ir.i*ål;-ioonx_pIGENS
berømte stribede kjole - en flot iotomontage. -
Aftenens 

" 
højdepunkt var dog, da en yndig xdoRr-ptcr trådte frem, og på en skælmsk ogvittig måde fremsagde følgende prolåg: -



50 åx efter!
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Vær hilset, ForhandLere af Kongens København,
jeg hrlser jer alle i K0DAKS Navn.
Jeg er K0DAK-Pigen. I kender min Færden,
Amatørfotografi har jeg skænket Verden.
Jeg er Symbolet paa en geni.al Mands Id6:
at l.ære hele Verden at se.
at fange og fæstne Livets skiftende SpiI
og skabe Erindring om Glæde og Smil,
at bevare for Efterslægten de Minder,
som vi under vor lange Livsvandring finder.
Naa - højtraven er jeg dog ikke tit daglig,
jeg er nærmere det, man kalder faglig,
jeg dyrker Sport med intens Interesse
for Faget, jeg knipser tidligt og silde,
ude og hjemme, til Fest og til Gilde -
og jeg har en ganske god Presse.

De første Aar var nu temmel.ig drøje,
Haansord og Latter og Spot fik jeg doje -
man fandt jeg var baade dum og naiv
hver Gang jeg stilled'rnig op med Stativ
for at fæstne et Strykke af Havet og Him'len
paa Sølvkornsstrimlen.
Hvem tro'de den Gang paa selve Idåen?
Hvem turde haabe paa Verdens-Sucessen?
Hvem turde ofre sit Liv for en Sag.
der forekom saa fantastisk og svag?

K0DAK's Skaber var langt før sin tid,
Dag efter Dag med utrættelig FIio
vidende vel, hvad sagen var værd,
kæmped'han Kampen mod Tvivlernes Hær.

#qffi,,:#

Tiden er gaaet, og K0DAK-Pigen
har vist, at hun var ganske gedigenl
Nu jeg filmer saa godt som med alle,
tuml.er mig herligt i Skov og ved Strand.
llan pJ.ejer at yderst føl-som mig kalcie
og meget let jeg kommer i Brand(
Pankromatiske er mine Nerver,
antihaleret er min Moral -
grovkornet Spøg mig alting fordærver,
DIN-Grads Feberen er mig banall
Jeg baserer min Film paa Stabilitet
og ikke paa Spekulation -
jeg har uovertruffen Vivacitet
og en fin, diskret Emulsionl

I KODAK-Pigen enhver vil finde
en god Kammerat, en trofest Veninde
med et supersensitivt Gemyt,
som er til for altid at fange Nyt.
Jeg beder jer, alle Venner dernede,
naar denne Aften forlænst er glemt,
da tænk paa mig, og husk, jeg er rede
at hjælpe Dem hver især, saafremt
en Film De mangler en Dag i Butikken -
saa kommer jeg løbende hen fra Fabrikken.
De behøver bloL at forlange Ekspeditionen -
det er nemlig mig, der te'r Telefonen!
(Danmarks Fotomuseum's arkiv).

w

\_---\ J-. \_r-,_ \_+ \-,---\-----\ 4- \_Æ =\_-.- -._l-- -"\ 
--- ---i:=-r=:-i==--i==-.===:--$-.--!==_i==--:.-.-__.--



for

vil fotolraferese nhv er,

Nofle nyttiieVink

s0m

I'Der findes intet fortrinlige-
re mindesmærke over et menne-

ske end hans eget portræt.
Ligesom det nemlig bedre end

noget som helst andet giver et
begreb offi r hvad han var r saml-e-

des også den fyldigste forkla-
ring til det meget elLer lidet 

'
der har været, at sige om ham.

En forudsætning er det dog, at
det bliver udførLr ffi€dens han

er i sirte bedste år.
Men dette er rigtig nok noget, som gerne forsØmmest fordi kun

få, tænke derpå for efterverdenen at bevare, hvad de ser lys-

Levende iblancit sigI og sker det alligevel, da som regel på

ganske ufyldestgørende måde'f .

tlrlolfgang Goethe. ("Die lnJahlveruandtschaften'r).

ET ATELIER FRA TIDEN"..
Fotograf Christensen og Co. Torvestrede 2. Næstved. 1888.

Nofle nyttigeVink

Utlglvet af

CARL POULSEN
Nr. 41, Westerbrogade Nr.41

Sleodiaevicnr elegrotertc Atelier

KJØBENIL.IVN

38



Pa.a,tr<læ dningeu.
Man kan ikke ganske anbefale at

lade sig fotografere, som man d"g-
ligdags ser ud, et saadant Billede
bliver let kedeligt og den højere
lighed ikke større, men endnu min-
dre maa man ønske, at Dragten bli-
ver bestemt af den meningsløse Mo-

de. Man er tildels nødt til at væ-

re en Slave af lvloden i Livet, men

et dannet Øje ser kun ugærne dens
Lune foreviget i et Billede, oer
skal minde om Personen og ikke om

Dragten, man agte derfor først og

fremmest paa det smagfulde ciq skøn-
ficr dernæst paa det moderne.

Naar man ret vil have Figuren
frem, maa man vogte sig for brede
Bælter og Baand om Tai11en, ti der-
ved taber 0verkroppen i Længde og

Slankhed. Ligesaa forholder det sig
med Baand, T ørklæder og opstaaende
stive Indfatninger om Halsen, ti
de lade denne synes kortere, Damer

med lang Hals gØre herfra naturlig-
vis en Undtagelse. I Reglen maa man

anbefale aabne Kjoler, nedfaldende
Kraver, fine Kæder og lignende, Hal-
sen frit ladende, Prydel-ser.
Til Billeder i Helfigur egne sig
bedst K j oler med Sl-æb .

Uddrag af fotograf,, Carl Poulsen's 1i1-
l-e hef te, med råd og ve j ledning til hans
ærede kunder, som var venlige at, bestille
tid hos ham, f or en portrætoptagel-se.

De samtidige fotografier er eksempler
på tidens portrætoptagelser i slutningen
af lBBo erne | . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . , . . . . .

Sofus Christensen
Fredericia.

G.P. Jacobsen
Odense.

Samling: Peter Haagen
89



Stilltngel;r.
Under Forberedelserne maa man

helst forholde sig aldeles passivt
ikke trække for meget i K1æderne

eller spørge mere end nødvendigtt
men ganske villieløst overgive sig
til Fotografen og mere stole Paa

hans Arrangement end at ville ind-
rette sig efter forudfattede Me-

ninger, jo friere han arbejder, des

mere kan han præstere. Den Fø1e1se

af Stivhed, som undertiden mærkes

ved at indtage en bestemt Stilling'
ses ikke paa Billedet, ligeledes
er det en Misforstaalel-se, åt man

ikke Lør blinke med Øinene i det

Øjeblik, 0ptagelsen foregaard.

Stern nin gen.
For saa vidt at Ansigtets UdtrYk

er afhængig af Vedkommendes Stem-

ning , bør man ikke lade sig foto-
grafere, naar man beherskes af en

trist og mørk Sindsstemning, dog

vil denne Regel ikke finde Anven-

delse, naar det er Sorgr som Præ-

ger sig i Ansigtet, og man kunde

ønske at fastholde BilledeL af den-

ne Tilstand. Sorgen kan nemlig væ-

re æde1 0g give Mennesket et 1iq-
nende Udtryk, medens Utilfredshed
og et tri-st Sind ikke giver os et
Udseende, der kan være nogen Tit-
fredsstillelse ved at fastholde.
En mindre Forstemthedr eil 1et Upas-

selighed eller stærk Rødme i Huden

maa derimod ikke afholde nogen f,ra

at besøge Fotografen. Fotografi-
ets lille Maalestok 9Øt t at saa-

danne Smaamtrn ikke kunne mærkes

bortfjerne SPorene deraf .

l4ajerseke Laura Sørensen
Store Sk3ægsholt, Tårs
(m/mancj/kærsLe? ) .

.*+f rr$i r r fi:',lr r' i i' n,
?."4 r-

Kirstine Lund
Hjørring.

Joh. Fr. Braae
Torvet 2. Horsens.

40



Srninl<e og Pornade. Ho\redholderen,
Fregner og stærk Rødme synes der

at være Anledning ti1 at skjule med

Pudder og Smi'nke, men dette maa be-
stemt fraraades, da Huden derved i
Billedet faar Gibsens Udseende.
Anvendel-se af Pomade maa ske med

stort l.laadehold især ved blondt Ha-

ar. Bortfjernel-se af Hudpletter og

lignende maa overlades til Fotogra-
fen, J-igesom en lille Rift, et Saar
eller et andet Mærke af forbigaaen-
de Natur ikke maa afholde nogen fra
at lade sig f ot,ograf ere, da Retouc-
hen let kan fjerne saadanne Smaating.

Fig.238. Fig. 239.

"Heinrich og Poulsen'f kunne i
slutningen af 13Bo erne tilby-
disse flotte instrumenterl

Dette Reskab, som næsten ingen
syntes offi r var dog indtil for faa
Aar siden aldeles uundvær1ig, nu til
dags anvendes den ikke nær saa ofte,
kun ved Personer, som har vanskelig
ved at sidde sti11e, eller i sene
tftermiddagstimer samt paa meget
mørke Vinterdage kan det blive nød-
vendigt at tage sin Tilflugt tiI den-
ne Indretning, da Ansigtet elLers ik-
ke kan faa den nødv endige Skarphed,
ti naar Siddetiden nemlig maa for-
1ænges, om end kun med nogle faa
Sekunderr er allerede Aandedraget
tilstrækkelig til at bringe Hovedet
i saadanne Svingninger r at Haar, Skæg

Øjne og andre fine fnkeltheder bIi-
ver svævende.

Naar Hovedholderen anvendes rig-
tig er den fuldstændig uden M6n r og

Stillingen bliver lige saa fri og

naturlig som uden den.

4L

Fig. z4o. Fig. 237.



Fotograferln g a.f B,ørl3-.

De sær1ige Vanskeligheder ved Fo-

t,ogtafering af Børn ere bekendte nok,
og de kunne baade forøges og forminds-
kes af Forældrene e1ler de Voxne,

som have med dem at bestille. De for-
øges ved Dressering før Fotograferin-
gen. Intet betager i den Grad Barnet
sin Naturlighed og sit naive Udtryk'
som Formaninger til at. sidde stille
og være artig. Fremdeles er en ta1-
rig Ledsagelse uheldig.
Moder eller en Barnepige er tilstræk-
ke1ig, og de maa under Fotograferin-
gen helst holde sig tilbage og over-
lade a1t til Fotografen. ALLE Afret-
ningsforsøg bør undladesl

C. Pedersen
Nykøbing i'l.

'./Å/f'/// '/ ,qALil:ti.:
Frederikke FedersPiel
Aa lborg.
Ukencib børnegruPPe"

Peter
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A.B. Hansen
5truer.

Fot.o: Haagen.
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Istandsættelse af Ancient Fotografi, Daguereotypier
og Grafik for Arkiv, Forskning og Udstillinger, m.m.

Tekniske Artikler.
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"Dit og Dat"
Dansk Fotohistorisk Selskab

Generalforsamling
FlemmirgAnholm

D"jlige fotografier Foto: Jan Klj.nksgaard.

Oqså i år var Odense udvalgt som skueplads for vort Landsmøde og Generalfor-
samlingr 09 som i fjor var vi også denne gang begunstiget af smukt vejr.
Medlemmer fra alle egne af landet havde taget turen til Odense, den centralt be-

liggende tusindårige by, der er hjemsted for det "fotograficentertt, der under

Finn Thrane's ledelse har vunciet berettiget anerkendeLse.

Vi havde de samme lokaler til disposition som sidste år i Brandts Klædefabrik,

og i det store hele forløb dagen nogenlunde på samme måde.

En ting vi havde set, frem, var udstillingen af biografdirektør Topp's Autochrom

billeder fra begyndelsen af dette århundrede, en bemærkelsesværdig samling af

glasdiapositiver, optaget med den vanskelige Lumj.ereske proces.

Billederne, der er i stort formatr er fremstillet af' H-Color i Arhus et mes-

terst,ykke i hvad man i dag kan præstere på farvefotografiens område.

BiLlederne viser, at Topp ikke blot var teknisk dygLig, men at, han også havde øie

for at vælge sit motiv.

De Topp'ske billeder var naturLigvis ikke det eneste Finn Thrane kunne vise os.

En betydelig samling arbejder af yngre og ældre foLokunstnere f'yldte flere af mu-

seets saLe med såvel s/h som farvefotografier, mange af amerikansk oprindelse.

BlandL disse må nævnes nogle fremragende billeder af den berømte Imogen Cunning-

gham, der lige som forrige århundredes Lulia Margaret Cameron begyndte sin foto-

karriere i en moden alder.

afJ-ægger beretningFormanden

44



Efter denne billedkavalkade var der loppe-
marked i det mindre af de to lokaler, der var
til vores disposition. Her var et vældigt op-
bud af kameraer, tilbehør, fotografier og lit-
teratur på de opstillede borde sLuen rundt.
Faktisk var der for lidt plads såveL til va-
rer som til de medlemmer, der trængtes om her-
lighederne, og det ville være ønskeligt,, om

vi tii næste år kunne råde over et rum af til-
strækkelig størrelse.

Generalforsamlingen
Lidt over Kl. l-4.oo samledes man i den

store sal til den berammede årlige GeneraL-

forsamling.
Som første punkt på dagsordenen valgtes Jens

Hammeken til dirigent, og han kunne, efter at
have takket for valget, konstaLere, aL Gene-

ralforsamlingen var indkaldt i oveDensstem-

melse med vedtægternes bestemmelse.

Dirigent,en gav derefter ordet til formanden,

Niels Resdahl-Jensenrder fremførte sin beret-
ning om Selskabets aktiviteter i det forløbne
år et år der havde været højst titfredsslil-
lende, såvel hvad angår møder og andre arDange-

menter, som med hensyn til den stadig voksende

anerkendelse, der fra mange sider er blevet os

til del, ikke mindst takket væDe vore publika-
tioner. Et godt udtryk for vort Selskabs be-
tydning kan man aflæse af vort, medlemstal, der,
som Niels kunne meddele, netop på dette tids-
punkt havde nået de 3oo.

Formandens beretning blev godkendt med akkla-
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mation.

Punkt 3 var forelæggelse af årets regnskab,
som jo må siges at være absolut t,ilfredssfil-
lende med indtægter på henved 73.aao kroner
og en kassebeholdning på mere end 23.ooo kro-
ner. (Hvilket, giver mulighed for indkøb af
et Copuler-anlæg til forbedring af vort blad
Objektiv).

Et flot regnskab

De medlemmer, som har solgt
f'fotografj-ca" på de to for-
udgående AUKTI0NER- vil AU-
T0MATSK få tilsendt "F0RMID-
LINGSSALGS-LISTE" i beh øtig
tid:
ALLE andre bedes rekvirerer
LISTE hos 0le Knudsen. på te-
lefon aZ 35 99 7o, eLler Sct.
Jørgensvej Lo. 4ooo RoskiLde,
SENEST DIN 1]. NOVEMBER.

0RDET AUKTI0N er afløst af
fTF0RMIDLINGSSALG" idet vi,
som FCRTNING, ikke skaL sva-
re M0MS af salget ! 0. K.
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DanskMselskab
Legnsicab lor perioCen L/4 1987-)I/1 L988.

Indtæet er
Kont ingent er
Arlnoncer
iøssaig af 0bjek'":y og Tenanu.nner
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Auktionsvererne fyldte det store bord til
bridstepunktet. Priserne var rimelige.

Regnskabet gav ingen anledning til indsigelserr og også i dette tilfælde skete

godkendelsen med akklamtion-
punkt 4 på dagsordenen, "i.ndkomne forslagr', var hurtigL overstået, da ingen for-

slag var fremsendt tit bestyrelsen.

Diskussion om vedtægtsændringer
punkt, 5, vedtægtsændringerr gav derimod anlednirrg til en del diskussicln.

Forslagene til ændringer var jo i forvejen tilsendt medLemmerne i forskriftsmæs-

sig god tid, men da der på Generalforsamlingen f,remkom en vis kritik af teksten

i de fremsatte ændringsforslag, idet der IKKE under pkL. 4 vaD kommet ændrings-

forslag, som skulLe behandles, kunne kun bestyrelses ændringsforslag sendes til

afstemning. Det endte med, at sanrtlige bestyrelsens forslag blev vedtaget, idet

man dog enedes orpr at hele vedtægtskomplekset i det kommende år skuLle yderlige-

re behandles, sål-edes at den endelige udformning kunne komme til ny afstemning

på vor næste GeneraLforsamling i 1989 '

Bestyrelsen genvalgt
Punkt 6, valg af bestyrelse, gik glat' Den siddende bestyrelse lod sig genværge

medundtagelseafHolgerDuseberg,derhavdeønsketatudtræde.Ihansstedvalg-
tes Tune Laug. Bestyrelsen består nu af:

Formand, Niels Resdahl-Jensen. Næstformand og kasserer' Niels-Ove Rolighed' Redak-

tør, Flemming Berendt. Bestyrelsesmedlemmer: 01e Knudsen, Jan Klinksgaard (Jyllano)

og Tune Laug.

Punkt 7r revisorer. Genvalg af 01e Fjelgren og Niels B' Magnussen '

Punkts,kontingent.Detvedtoges,atkontingenLbeløbetskalværelT5kronerfor
alle medlemmer, uanset bopæl' Punkt 9, eventuelt' Ingen forslag'

Så var Generalforsamlingen slut for denne gang' og dirigenten kunne takke for-

samlingen f or god ro og orden under f orn#t ""n-t "*



Dansk Forohistorisk Selskab
Fortegnelse over de af medlemmerne udbuite
auktionen !ØRDAG den 23 anri'l lqRR

fotoqrafika ved

filql- Min Ifr

!øRDAG den 23

1. Kodak BEA Browni.e,blå "art deco", (umstatrer nr.0095)
?. "Norka" magniums lampe, m. original brugsanvrsn:_ng
3 . 63 stereo b j_Ileder, A. l.tang - Rom ca. i 8OO-ZO4. 3 Dobbelt kassetter til glasplader,træ
5. RolLeif lex fr-__gå__bggfg&. nr.21 12330- Tessar 3 ,5-75mrn.

D/V
9. /f

c

300, -
400, -
300, -
850, - 8oo

- s--
/teo

R

%

Itæ
n

;
l'lo

. gt. lysmåIere samt d j.versea_. -r:.:.**::
1. Rodekasse, gode sager - fremkaldertank, d,ef. kam. osv i7o8. Rodekasse, \?il? rundmagasin- d,rarammer- def. kam. os\,. lto
?. "Retlna - guf"-(kamera + lysnåler) g 650,_ -A

l0- ga 30..Rgting-li-ttre' ? firterboxe m. firtrg.-mgd-rvgb-. B ^ 150.- _ 2.h11.HasseIb1adUW+2matsk1verogmonterrngtoo
1?- 4 stk. nye 400 m. sporer, widelcreen foråats r.super gmm. &13. Kodak j-nstamatic 8 m/m optager A 3o14. Konica 2G0 A lo
15. Bgqula_agFomarig-m:-gkg., A _ eo
1 9 . Flash Fu j:_ca - f råa)r- dETE-k. ,o17. Konica auto 52 - Iukker slap A 4o'1 8. 3 stk. Kodak instamatic 1 m. taske A 3o19. Koni-ca EE -Maric A a;20. Antik dias fic
@en F, spatteluk-I.ffiffiffi A 36o22. Iloca stereobetragter til batteri_ B 120 ,_ ltto23. 3 - benet Kodak messingrstativ, sort, æId.re B aro24. Polaroid kamera mod. "104" B 6.25. Blitz arm, b?igliq (ci 19?0i 

= _ r.a
B/C .{o2i. Beirette 24x36, lukker defekt C/D Z.o

?8. rrford sportsman 24x3G, m. "perfect" lysmåler (def) B/c i":?. r-rforq, sporEsman z4xJb, m. "perfect" lysmåler (def ) B/c29. Richo automatic (fjederoptræk),Rikenon 40/2,g (luk. def.lB/C
lo
4o

Jv. rreI(Ja.oIIEZ - SVn.KfOnlSåt.)r - clLh^l hc
31. Leica IA no G588 m tasr-Etnar-5Ed 2500 , -32. Leitz ermar 90/4 sort no 519893 m gul filter A 5oo,- 

-V;
33. Leltz elmar 35/3,5 no 532902 m modiysbl. A 550,_ 6å34. Leitz universalsØger "vidom" m. org-. æske A 3OO,_ 4oo35. Leitz 30x - gq lgdre! l\re til Visoilex Icl -F31. Leica III F no 627610 + Elmar 50 no 1002438 A/B 20OO;- q,

?8. Magasin boxkamera m. 12 stk. 9xl2 kassetter B 2so,- 3&o39. Kodak Vest Pocket n grj-ffel B 150,- tbc
{0. Yoiqtlgndgr Bessa G*9 Voi

ar B 150,_ 1g-o42- Kodak No I pocket 5x9 m griffel B 150;_ -t,

il. l'linox dia pro jekror 1 kuf fert A 400,_ {oo44. The Lei.ca and Leicaflex book B 140,_ ?.
4 5. Leica manuq_I ?f liofgan _- B .l5C 

. _ _ f{
A tso

17. Varioskop forstørrelsesapp. m. 2 org. oprik 60+105 mm B/C .1g00,- 
t+.l 8. Fil-m V:.ew'er til 8nnn. , ,o49. Rodekasse m. 6 kameraer og 1 super g optager iO

'?: å:å:få::: *: å :åii:;:3'"o ' "";"" 'o'"o"' !L;-.2. Rodekasse m. 7 kamerae. t3,
I lo

2a. 2 sLk. stereobetragtere i træ.
lrr. IIz stk. stereobitreder, rreraf 6r peLer.tIfetL r I u"u"".flf 'li',-6, ?Å53. Photo-Union 13x19 llfpf-era m. Rodenetock Eutynar5'4/155. Compux 1-1/2bO D 2OO,- åo

54. Leica 3C 515426, Elmar 5cu. 1:35 B/C 1200 ,-
)b. EIDar 5,5cm. 1:3r5. 61672-"57. Søger, ældre mode1, defekt
lq. tlurer Express raagasin kame:a 9x1259. Balda Baldax GxG-klapkame:a 122,960. ?:i:" |9!!:t S1S/2 6i9, Derval-Nettar anastj.grmat 1:6 ,3_ B/crr J rrtz ox>, ue-vaJ.-Nettar anastigrmat 1:6 13_ B/C 17Sr_ l?t

62. Buster Brownie Box No 2A, ånseo Conpany53. Xodak Brownie Starmatic f:, m. fysnåfeisant 2 stk. Brownie starn::e
64. Bell og Howell f ilrn grnm.,narket 134gt ca 1930

B
c

B/C
B/c

1l

800 r-
300,-
550,-
250,-

100,-

150,-
66.
67.
68.
69.

Agfa karat 24x36, HeLigo;-m
werra grøn tessat 2,8 50nr..

B
B
B
c

204,-
'150 , -
2OO r-
1 50,-

llinolta !1G16 n. lysnåler, nvrer.R. H€tig 9x12 plade . Lede= n. mahognl indvendrg lq;
leo

171. Zeiss Cont1na 'l :3 , 300,-72. Agfrrnrtlc 2000 sesar pocker
73. Yashica Diniråtic 122,g {5m.74. 15 Stereobj.lleder g,5x11,5, danske notlver

'å-iiiåi=iir fr"?O t ^i A- F---r ^^- 250,-

A
A

3)
2o

36o
R

3oo

'4. rJ DLerec,l)rrrecrer urlx.ll,5, danske notlver A/B 2OOr_ Loi."zc--råa; r8o
æ

1Z - |:?;-:.:ii: *::_j"?gl:_i*r1 . 
någ-urirrer, Nazarief f A 2so ,_ , 2b

79. Leirz Sunicon 5 cm. m.gevj.nå 1:2, izi_loZo(frontlLnsen rldset)
8o D..ue.re e- Toqetd.-

47

c 4{0,-



o
z.
Ld
æ.
IJ
rn

C5
z.

1

|JJ

Nu var Lidspunktet konrmet til et festligt og seriøsL indslag. Ln enig bestyrel-

se havde vedtaget at $l i vedtægt,erne r oril at, hædre eL medlem i eLler udenfor Sel-

skabets kreds nu var inde. 13 år efter Selskabets grundlæggelsel

Formanden Niels Resdahl-Jensen præciserede begrundeLsen for at valget var fal-
det på Bjørn 0chsner og Flemming Arrholm. Herefter fik sidstnævnte overrakt et te-
st.imonj-um samt en fotohistorisk bog af 0b jektiv's redaktør.

Flemming Anholm får overrakt sit testimonium og en bog.

Nu er det Vaar ! - se det spire og gære,

FugJ,enes titusjndtaTlige Hære

kvidre cm Kap , baade Me j ser og Stære ,
og som det bQr sig r og som det skal- være,
er vi i Odense atter paa Færd.e

f or at f ornf j e os , snakke og l-ære .

NavnJig for nig, skal jeg herved erkTære,
er det en GLæde at nQde de kære

Mænd , som har g j ort mig til Med.l-em med Ære

Tak maa j eg sige , hvad kan man begære

mere end saadan en fTot Karriere?
heraf skal- j eg da s-Zet ikke nig b Lære ,

for jeg er ikke en Christian d.en Fjerde
el-ler Fox TaJbot eller Daguerre,
det er j o San dhed , den rene og skære.

Don hrri q def endnuuvJrLtvLP

skaJ jeg fozsQge at
vjse vort FJag, saa

Skul-de jeg svigte,
ag ruL nig i Fjer,

Ttte i mirt DpracL u9- J- JttJ-Jt EæJ-E t

stQtte og bær e ,

vi bl-i'r popul-ære.

c2a åtzrt mi rt ; ryiprap4s vay /1.1J

som en anden Megære.
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Dansk Fotohistorisk Selskab
udnævner hermed

fhv. førstebibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek

_B_iglp _o*-._F+gr_ -
til

lf,::rs:Hffi Hmx:el**il::r:ii:;ir:::r:l;:i*l:: i

1l .IERESMEDLEM il

ii****..*****.*;*"*;;** r:,ii,,u,s:i:as:::i.i.,::u,,,,,,,,,...,",,,,,l

Bjørn Ochsner's gerning som billedhistoriker, humanist,

skaberen af landets nationale billedsamling, samt værket
"Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920",

vil blive stående som et forebilledligt eksempel.

Dansk Fotohistorisk Selskab

udnævner hermed vor første redaktør

Flemming Anholm

ÆRESMEDLEMtLlj.;IJl-/l1LVL ij

Flemming Anholm har i skrift og tale fremmet

interessen og glæden

ved dansk og udenlandsk fotohistorie.

Hans uselviske indsats er et eksernpel til efterfølgelse.

I(øbenhavn, den 23. april 1988
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Bestyrelsen I(øbenhavn, den 23. april 1988 Besbyrelsen

ø4,(U,.z="/ Oøø.r2"-" trr,4/*@*/

Æ;es en...!
n
d

fufu"'"'tt"""'""""';4

0cl'rsner F. Berendt

afselskabet. afselskabet.

Bjørn Foto:

4g

88. Flemming AnhoLm



Flemming Anhol-m kvitterede ved at oplæse en epilog der vakte stor jubel!

Bjørn Ochsner, som på grund af udenlandsrejse var forhindret i at væDe til ste-

de, havde fremsendt en skriftlig TAK, som bLev oplæst af, formanden. Ved en sene-

re reception på Det Kgl. Bibliotek fik Bjørn 0chsner overrakt sit dokument, samt

et par flasker ædel drik!
Et gammelt ordsprog siger: "Æres den, som æres bøt" med disse ord er det vort

håb, at deres eksempel må anspore til efterfølgelse!

Fl.
af
Det

Anholm oo B. 0chsner flankeret
Niels Resdahl og FL. Berendt på
Kgl. Bibliotek.

=
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l5o-2oo-25o

Y::-:)\z{ =-;:!!==:-=:.-:-=:-.:-',".F-Er_=æ:'...-'.'.= .illffiit. ,,, ,i t,l
Efter en mindre pause,fulgte så den med spænding imødesete store auktion, der

med Andreas Trier Mørch som auktionarius forløb for Selskabets kasse meget til-
fredsstillende vis, idet kassereren, efter at auktionen var overstået, kunne

konstatere, at Dansk Fotohistorisk Selskab var blevet 3.334 kroner rigere.

TAK til Andreas og Tune Laug!

Hermed var den officielle del af vort Landsmøde forbi r 09 de efterhånden sult-
ne mødedeltagere kunne nu begive sig til et veldækket bord som noget nyt diver-

terede, Niels-0ve Rolighed, Jan Klinksgaard og Niels lrleitemeyer med 'rfotosymfoni-

grafisk" taffelmusik!
TAK til Arne Jørgensen, der igen i
med bagagetransport fra banegården

PA GENSYN NÆSTE AN:

år st,illede sig sel-v og sin bil til rådighed

til vort samlingssted og vice versa...........

, ingen højere?
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kommende museumsleder
drøm I

forstår på pirrde (stige) fuldende
.li:".

atDen
sin

"Reisegildetf' eller rettere "forvarrdlingsgildet' bLev fejret med
honnør af de 19 håndværkere.

Arne Reimann's "FOT0IVIEKANISKE MUSIUM" er nu færdigrenoveret. L9 brave jyske
håndværkere har på rekordtid omdannet den ticiligere frhestesta1d" på 3oå kva-
dratmeter til nogle indbydende udstillingslokalår. Den indvendige trfinish"
kan påbegyndes. I9B9 bl-iver MASKE året hvor de fotomekaniske raiiteter kanbeskues fortsat held og lykkel

eriå'h
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STEREOSKOPKLUtstsEN
Erich Kirschner

Vort Landsmøde den 14. maj var så vidt
vides, det første egentlige landsmøde i ste-
reoskopklubbens 8o- årige historie. Derfor
var det en stor oplevelse for os alle at mØ-
des i Peter RandLøtus hjem i VærLøse.
Otte af Stereskopklubbens medlemmer var til
stede: Peter Randløv, Preben Nielsen, Erik
Fersling, CLaus Neble, Andreas T. Møreh, Sø-
ren Hertz-Christensen, Carsten Hertz og Eric
Kirschner. De resterende medlemmer, Lis Fri-
er r lrlilly Vebel og Jørgen Carlsen var desvær-
re forhindret i at komme til dette, næsten
historiske møde.

Nye vedt,ægter blev vedtaget i drøftelser-
ne deltog Niels Resdahl-Jensen og Flemming
Berendt som repræsentanter for D.F.S..
Det er nu nedfældet i Lovene at vi har'ret
naturligt samarbejde med Dansk Fotohistorisk
Selskab", encividere "at i t,ilfælde af for-
eningens opløsning deponeres foreningens mid-
ler, arkivalier og Mønstersamlirrgen hos D.F.S.
indtil foreningen bl-iver reetableret med mindst
fem medLemmer.
Hvis også Dansk Fotohistorisk Selskab op1øses
overgår Stereoskopklubbens arkivalier og Møn-
stersamlingen til Det Kgf. Biblioteks Bil-
led- og Kortsamling".
TAK til Resdahl og Berendt for deres interes-
se for vores l-rlle forening, og tak for spal-
teplads i 0bjektiv vi håber at' kunne bidra-
ge med artikler fra stereofrontenr som bla-
dets l-æsere kunne have g1æde af og interes-
se i-.

Til formand og sekretær valgtes Eric Kirsch-
ner. Mønstersamlingen er blevet affotograferet
af Peter Randløv og Preben Nielsen, disse to
blev valgt til at administrere Mønstersamlin-
gen. Erik Fersling tager sig af det historiske
og Andreas Trier Mørch og Claus Neble bl-ev
våtgt til at skrive artikler om stereoskopi
i Objektiv.

Foto: Fru. Randløv'

Efter et pragtfuldt frokostbord, gik vi alle
i kælderen, hvor Erik Fersling havde opstil-
let sin hjemmelavede og højt beundrede stereo-
projektor. Cl-aus Neble viste gamle stereobil-
leder fra København i projektion, til sidst
så vi et bredt udsnit af Erik Ferslings egen
billedsamling.

BestyreLsen i D.F.S. har førL denne beslut-
ning til protokols, og ønsker den gamle
klub al held i de næste 8o- år M

Første række fra venstre:
C. Nebl-e, P. Randløv, f . Kirsch-
ner , E. Fersling, A. T . lyørch,
P. Nielsen, S. Hertz, C. Hettz,
N. R. Jensen og F . Berencit.

Nur titoa frbrilrt. i

WILLI \f,'INTEII
L.lprlg.Pl.twllz 3a
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Hvad er det? Erik Fersling
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Som jeg ticiligere har nævnt i Objektiv
er jeg i gang med at udarbejde en registrant
over danske stereoskopbilleder og af og til
må et lidt større eft,erforskningsarbejde til
for at skaffe de rigtige oplysninger om bil-
l-ederne,

Fornylig lånte jeg en del stereskopbilleder
af Flemming Berendl til registrering. Blandt
disse var der et Elfelt-billede, hvor sva-

.,#**'$+rÆ

ret på spørgsmålet: Hvad er det? umiddelbart
måtte være: Den gamle Hovedvagt på Kgs. Ny-

torv i København.

Der var imidlert,id noget der ikke passede.

I Elfelt's kontorprotokol er teksten tit bit-
ledet, som ha.r nr . Lo4o: ItVeteraneDnes tog
gennem København IB9B. Pr. og Prs. Christian
m.fl-.". En teksL der absolut ikke vaD rigtig.
I ElfeLt's ateLierprotokol derimodr BD teks-

,:;il#

s* td$*** 
"sb'.-

''...
"*,".s

rr" $*
,rh F.'*e

"*-',,ffi{$**f"*u*,
\i.
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ten til nr. 1o4o: rrDet gamle København, Ho-

vedvagten". Her var tekst,en okr altså fejl-
skrivning i kontorprotokoll"en.

Det mærkelige var blot, at billedet var

indført i protokollen i 1898r men Hovedvag-

ten på Kgs. Nytorv blev i IB74 nedrevet og

flyttet til KasteLlet.

Hermed var der to muligheder. Enten at det

var et gammelt negativ' som [lfelt havde købt

og udsendt eller at Hovedvagten i KasteLlet

lignede den på Kgs. Nytorv.

Dette måt,te undersøges. Så ieg tog ud på

Kastellet for at inspieere Hovedvagten.

Den var godt nok fra I874r men anderledes.

Jeg spurgte vagtkommandøren om der var eller
havde været en anden Hovedvagt på Kastelletl
Han vidste det ikker men henviste til kommarr-

dantkontoret.

Med eskorte af en meget lang garder i camou-

flagedragt, småIøb ieg til kontoretr hvor

jeg bLev venlgt modtaget men probJ-emet

blev ikke Løst. Imidlertici kom KasteLlets

kommandant, major E. Ørnstedt til stedet

og på hans kontor konstaterede han ved sam-

menligning med et gammelt billede af Hovedvag'

ten, at kanonerne her peger ligeud, hvor de

på Elfelt's billede peger opad. Meget. mystisk,

Hvad så? Ja, der var den mulighedr at tegnin-
gerne t,il Hovedvagten kunne være blevet be-

nyttet til en Hovedvagt på en eLler anden

kaserne. Herefter blev ieg henvist t.il for-
svarets arkiv i Rigsdagsgården.

Næste dag. Besøg i forsvarets arkiv, hvor

man undrede sig over manglende monogram på

skilderhuset iøvrigt negativt resultat,
men der bl-ev taget en fotokopi til nærmere

efterforskning.
Samme dag nogle timer senere. En teLefon-
opringning og gåden var løst.
Forsvarets arkiv havde et album med et bil-
Lede af næst,en samme motiv. Såre enkeLt

billedet er fra Kongens Have. Arrledningen er

veteranfesten 5o- år efter krigen i 1B4B

og den bl-ev fejret med stor festivitas.
Blandt andet kørte veteraner gratis med Kø-

benhavns Sporveje og i samme anledning hav-

de man i Kongens Have opstillet kulisser fra
rrDet gamle Københavnfr b.l-.a. en K0PI af Hoved-

vagten.

Hermed passede det hele. Alle brikkerne faldt
på plads og billedet kunne indføres i te-
gistranten med de korrekte oplysninger.
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benhavn hed i folkemunde: Abraham, Isak
Desværre eksisterer de ikke mere de v

nuværende Hovedvagt på Kastellet r hvort

og Jacob.
i11e have pyntet foran den
i1 det originale jernræk-

De tre kanoner foran den gamle Hovedvagt på Kongens Nytorv i Kø-

værk blev flyttet i L874.,
D+
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En Lilsvarende fotomontage blev lavet, hvor man ser "Storkespringvandetrf an-
bragt. på "KuLtorvet" i stedet for monumentet "Havhesten".
ttF øt og Nut' , side Bo. 1918.

Dansk Fotohistorisk SelskaL,' s fotohistoriske hyldesl til kong Chris-
tian IV, i anledning af 4oo- året for hans tronbesLigelse, skal være

denne vidunderlige fotomontage - muligvis udført af Kgl. Hoffotograf
Peter Elfelt i 1917 - t.il. det historisk Lopografiske værk rrFør og Nurr.

Plan viLle ikke acceptere det " rædse l s fu lderr 5 tor kespringvand på Anta-

gerEorv,
En kreds af borger til værn for byens forskønne.l.se, bestilte denne fo-
tomontage for at gøre opmærksom på, at her på dette sted, burde den

folkekære konges statue placeres I

3}3x*nxs
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Museet for Fotokunst Brandts Klædefabrik
The Robert Lebeck Gollection
The Pioneers of Photography 184O-1 9OO

Nøgen kvinde ved spejl. I/2 plade stereo-daguerreo-
typi, f raf t,aget" ca. 1855.

Robert Lebeck bl-ev f ødL i 1929 i cien lille by Jamlitz i Tyskland. I 1943 blev
harr sotn 15- årig sendt ud at kæmpe i 2'verdenskrig. Han blev taget til fange af
amerikanerne i 1945.

I de følgende tre år boede han hos sin fars familier og han fik sin eksamen
i I94B fra gymnasiet. Robert , der da var 2a- år gammel, besluttede at rejse til
Amerika. Han måtte dog først bo i Schrueiz i et år her studerede han etnologi
ved Ztirich universitet.
Da han endelig kom t.il Neu York, meldte han sig ind på Colurnbia universitetet,
Men da Koreakrigen brød ud i L95or og han et år senere blev indkaldL, følte han
sig ude af stand ti1 at skulle deltage i endnu en krig.

Robert sejlede til Frankrig, og tog senere til Freiburg for derefter at havne
i Heidelbergr hvor han fik et job fros den amerikanske hær. I 1952 fik han sit
første kamerar og da han samme år fik et billede af Konrad Adenauer på forsiden
af Rhein-Neckar-Zeitung, opgav han jobbet, for den amerikanske hær og startede
sin karriere som fotograf. I cle følgende år fik han ty r som en af verdens bedste
fotografer.

Som dreng kom han meget i sin morfaders hus. Morf,acieren havde et privat biblio-
tek med mere end 4o.ooo bøger, billeder og kunsttryk. Det var denne interesse for
at samle, Lebeek blev grebet af, og i 1972 begyndte han at opkøbe gamle fotogra-
fier fra årene mell-em I839-IB7o.
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Hans måf var at. 1ære noget om fotografiens begyndelse, ved at studere biLleder
indfanget af fotografiens pionerer. Senere udviede han sin samling til også at om-
fatte billeder optaget frem til århundredskiftet. Billederne i Robert Lebeck's sam-
Iing taler for sig selv.

De afslører en beqejstring, et initiativ og geni, som kunstnere lægger for dagen
når de skaber nye måder, at vise verden i billeder. I samlingen ses bilLeder af
anonyme daguerreotypister , Fox Talbot, Eug6ne ALget, Ali.nari brødrene, F6lix Naoar
og mange andre berømte pionerer. Samlingen er på t.urnå til de førende museer i Eu-
ropa, LJSA og Japan.
Tag en smuttur til Odense for ved denne enestående lejlighed, at stifte bekendt-
skab med nogle af de gamle mestre. 14110 _ 27/11 *Kameraets pionerer 1g40_ 1g00"
Oversat af Erik Secher. Lebecks Samling (Tyskland)

JvaytkTrealyy?#fhffi

"Museet for Fotokunstrr viste i februar måned en udstilling af den engelske fo-
tograf, Frank Meadoru Sutcliffe. "The Britj.sh Council" stod som vært.

Det var en fryd at se disse klassiske billeder 'rin livetr - men da udstillin-
gen er sluttet, skal her blot refereres U.dt om fotografen.

Frank Sutcliffe fødtes 1853 og ernærede sig fra 1875 som portrætfotograf i den
engelske by V'lhitby. De fleste af disse billeder er rrcarte-de-visite'r-portnætter,
der skulle skaffe ham en levevej. Alligevel blev der eksperimenteret og mange af
disse fotografier er - genren taget i betragtning - meget personlige. Allerede
før århundredskiftet opnåede Sutcl.iffe en betydetig anerkendelse, og seks år før
han døde i 1941, udnævntes han til æresmedlem af "The Royal Photographic Socie-
tyrr i London.

Det er især Sutcliffe's skildrj.nger af havnebyen tlhibby o9 landskaberne fra Esk-
dale, der har bragt ham blandt klassikerne. Fotografierne er både virkeligheds-
skildringer og romantiske tabbleauer, ikke ulig samtidens maleri.

h/hilby var gennem århundreder en vigtig og travl havneby. Sutcliffe gennemfoto-
graferede miljøet med sejlskibe, sømænd, caf6er saml børn i leg og arbejde.
Eskdale var omvendt en isoleret idyl, som han lyede til, når der skulle vere om-
kring fotografiet.
rrMuseet for Fotokunstrr ska.I have TAK for deLte initiativ, som vi håber enart vil
bJ.ive fulgt op af andre klassiske fotografers arbejder!
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reBEh[
før og ntr r og aldrig

Nord for Strøget
Redaktion og billedtekster

BO BR{}TSEN

lige Bibliotek.

4'bind af det topografiske værk:
drigrf , beskæftiger sig med området.
vet. af AlLan Iønnesenr i et behagel

Billedkvaliteten i bind I-3 havde
g1ædeligt er det, at bogtrYkkeren

sværten billederne står kontrastr
rer en større oplevelse af detaljen

Af ALLAN TØNNESENI

,.,en blankpolerede dampsprøjLe er ankommet til brandstedet. Kullet skovles i
kedlen og den sorte rØg stiger til vejrs, mod den klare himmel.
Brandmajoren giver ordre med en håndbevægelse, og den første brandmanci er på
vej op ad st,igen ildløs på den tid var ingen spØg.
I baggrunden til venstre ses arkitekt Valdemar Ingeman's spirprydede german-
ske borg hvor fotograf Albert Schou havde sit at,elier i en menneskeaLder.
Den 24- årige Peter Elfelt ses stående til venstre for brandmanden, som er
ved at åbne for vandet. E]felt holder et llxl8 cm "Nellerødkamera" i hånden.
Måske finder man engang den fotografiske plade fra dette optrin på Det Konge-

En billedkamlkade

om Købnham indnfor uoldene 0g søerne

tli:i::
',tti:trii

::):::i:::::

:iilt:.ti

Repro: Poul Pedersen.

'tKøbenhavn føt og nu og af-
nord for Strøget. Det er skre-
igt og let 1æst sprog.
en svag tendens til "grås1ør"
er blevet mere large med tryk-

ige og bestemt, hvilket indebæ-
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Danmarks hidtil største billedrrærk

\\*\
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Udsigt''over den østlige og sydlige del af Kultorvet i I9o5.
Torvet har lige fået nødLørftshus, bag dette ses isenkramforretningen
T.M. tn/erner, hvis ene søn var Sigvart !/erner.
Peter Elfelt's atelier ses på kvisten af hjørnehuset ti'l venstre. Han
herfra til Østergade netop samme år.

,\u...$

NN ,l'

tilr

tt fll
hrixtrll
rx[å

ejet af

flyttede

0ver 5oo siders spændende læsning om vor b y s ' f o r v a n d I i n g , kryd-
ret med tidsepisoder, biografier, gamle stik og kort, som fu 1d en-
der oolevelsen.

Den fotohistoriske indfaldsvinkel er henlagt tiI afsnittet om
Ku.Itorvet. Dette torv, sønderbombet af englænderne i 18o7, var i
slutningen af århundredet blevet genopbygget- i klassicistisk stil,
med rrbrækkederr og runde hjørner. I disse omgivelser havde tre be-
rømte fotografer tiI huse. Albert Schou, Sigvart Uerner r og konge-
lig hoffotograf Peter ElfeIt.

Den 24- årige Peter EIfeIt startede her si.n eventyrlige karriere
den ]. j uni 189o, ved at etablere sit første atelier i Købmagerga-
de 64, hjørnet af PusLervig.

En dag i slutningen af 189o erne hørte Peter EIfeIt Iyden af aLaDm-
klokken fra brandvæsnets nye dampsprøjte - der var ildløs på tor-
vet, Fotografen smed hvad han havde i hænderne og ilede ned fra sit
høj e bo, for at overvære det farverige optrin.

At han har taget et fotografi af hendelsen er givet - derfor er
det tenkeligt, at han har leveret den kendte københavnermaler PauI
Fischer et fotogra fisk aftryk af sceneriet.
Deres fælfes interesser for københavnske moliver bLev tit diskuteret
i k æ 1 d e r b e v æ r t n i n g e n "Det hvide Lam henne om hj ørnet.

Paul Fischer har senere, hjemme i atefiereLl gengivet den dramatie-
ke oplevelse ved hjælp af pensel og farve. Peter Elfelt blev ganske
diskret anbragt tiI venstre i billedet ved siden af brandmsnden.

Det er netop sådanne opstillinger o9 situationer fra det københavn-
ske bybillede, Paul Fischer blev berømt for.
Maleriet fra Kultorvet er i privat eie' m'en blev forsøgt afhændet i
1987, hos Brunn Rasmussenr men opnåede ikke vurderingsprisen på Kr.
Jo.ooo.

Adskillige andre billeder i bogen giver den foto- og billedhieto-
risk interesserede riq J.ejlighed tiJ- at supplere sine kundskaber in-
denfor dette soecielle område.

For medlemmer som samler på topografiske billeder af Københavnr el-
Ler som agter at begive sig i kast med dette, er værkeL aldeles nød-
vendigt for at kunne identificere motiverne.
Et værk om fortiden - for fremtiden !

Københavns historie r kort fortalt
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F. Berendt
Caf6 og Ølhall-e's gode mad og behagelige betjening
krydrer læsningen af dagens "Social Demokrat" i det
stemningsfulde lokale, genskabt med stor ornhu og

ekspertise. Det har ikke været nogen nem opgavel

Bidesild, grøn.J.angkå1- og et glas fadø1 - de! var den københavnske

arbejders beskedne måtid, efter en I2 limers arbejdsdag, anno 1892 !

I kældren til Arbejdermuseet har museeL t arkitekt, Michael Freddie'

NationaLmuseet og Planstyrelsen i skøn forening genskabt en ØLHALLE -

i den gamle stiL. På grundlag af bI'a' fotohistoriske billeder udlånt

af Flemming Anholm og Flemming Berendt er det Iykkedes arkitekten' at

genskabe interiøret i mindste detalj e '
De træbeklædte vægge, gulvet og den åbne buffet er genskabt efter den

originale h å n d v æ r k s m e t o d e . Sa nd på gulvet er dog udeladt !

"Cafe og Ø1ha11e 1892 " er stedets navn ' Maden er i top - pri'sen i bund '

,!4useet har li.geledes genskabt et "F0LKEKØKKEN"t som det så ud i lo'

e'rnesKøbenhavn.Herkanmedbragtmadspises!Besøgdetteheltspeciel-
1e museum i hiertet af København og genoplev dine for fædres hverdag på

godt og ondt.
ARBEJDERMUSEET. RØMIRSGADE 22

ABNINGSTIDTR : Tirsdag-Fredag'
. 1362 København K. 01 13 ol 5?'
1o-15. 0nsdag, 1o-2o, Lørda9-Søndag' 11-16

60



-!---.--.-

l

-.{^'s)-^nt-
^\,-r|\''nt'

.A T''
^57

D'

Objektlv lrar modtaget et læserbrev fra
Fi1.dr. Henning Hansen, Museet for Foto-
kunst i 0dense, som han skriver ,tbererer
fotohistorrske central-e områder,, anled-
ningen er F-I. Anholm's beskrivel_se af vor
ekskursion til Mal-mø i nr. 42, hvor forfat-
teren skriver: "så var det tid til den lange
march gennem lilalmø tit vort ski_b, som den-
negang var fyldt tiI bristepunktet af svensk
ungdom, der åbenbart skulle over og more
sig i en by, hvor melleanøl_ er et ukendt be-
grebtt.
"NuveL, sådan forhol-d.er det sig ikke hel-t,,
-skriver, Henning l-lansen r 09 fortsætter:
"må jeg nu anfQre sorn sand.hed.ens gd.ngge
tjener i denne sag. Mell-anfl er jo Tiqeqå
kendt h6r sor"n f.eks. et andet ud.enl-andsk
udtrgk, "d beer,' - begge betegner vel_ bare
vores piTsner. Og det er netop hvad man ik-
ke kan kObe i Sverige - mel-LaneL eTler piTs-
ner e l- l-er hvad man kaLder denne O I af en be-
stemt tgpe og stgrke. Og det er netop hvad.
man kan klbe i Kbbenhavn , hvor det al-tså er
et kendt begreb.

Nu kan man seLvfQl-qeLig hævde, dt begrebet
stad.ig må sr.ges at være rel-ativt ukend.t i
Kb,benhavn f .eks. i forhoLd tiL hvor mange
danskere der kender begrebet piTsner selv-
on jeg her fremfQrer at det objekt begrebet
så at sige kngtter sig til- al-tså i hyj grad
netop er kendt i KQbenhavn og ikke i Sverige.
Sål.edes at altså begrebet skul-le være kend.t
i Sverige, men genstanden det kngtter sig
til i KQbenhavn. 5ltuatronen er konpliceret,
og kan givetvis ana-Zgseres gderligere, e f -
l-er man kan stoppe og konstatere at sLtuatJ.-
onen udgQr en ideel- .basjs for et samarbejde
mel-l-em l-andene" .

Fra Flemming Anholm har Objektiv modtaget
følgende svar:
Øl er Ql?
Jeg har med g7æde modtaget Dr. Henning Han-
sens vægtige indTæg vedrerende eJlets uran-
sageTige veje på den anclen sjde af Øresund..
-t^^ 

-{ ^+.*^. 1,,reg r{rd scraxs, med skanful-dt bejet hoved er-
kende min nanglende vi.den om den drik, d"er i
Sverige er bl-evet dent meLl_anel_.
I min naivrtec gættede jeg på, at der var ta.
Le om noget midt imel-l-em Al og ingenting, en
fej TtaqeTse, der forhåbentlig vil_ kunne tiL-
<gives. Da det altså if elge doktorens opJgs-
ninger drejer sig em eI af piTsnertgpen,
al-tså med et al-kohoL indhol_d af 3 til_ 4 pro-
cent, siger det sig se7v, at det er blevet
forbudt i Sverige. I stedet har man indferL
noget, som kaLdes folkeQf r og som er så
uskgTdigt, at sel-v indtage-Zsen af adskiTTige
fl-askers indhold ikke kan bringe et kfre-
kort i f are. Desværre har foLkeQl-l-et aTdrig
opnået samme popuTaritet som folkevognen.
Det var al-tså fol-keQf7et, jeq skul-Le have
refereret til- , og ikke nel-l-anQlLet.
Dog er ikke al-t den rene bedrQveTiqhed.
Jerl havde en hgggeJiq teLefonsamtal-e med
Henning Hansen, ( der i parantes bemætket
har erhvervet sin doktorgrad ved Lunds uni-
ye-r-s-z. tet , og derf or har et godt kendskab til
syenske forhold ) , og han kunne fortæLLe
mig , at når man ikke kan kQbe meLl-anfL der-
ovre, €r det så neldigt, at Riksd.agen har
givet Sgstem.boTaget til-Ladel-se til- at for-
handle det stærke Luksusi] (Gul-dQI o.f .),
såZedes at en rineJig spritbalance a77ige-
veL kan oprethol.des.
- Det Tgder som det rene PRIPPS, - og så
er det ikke engang LQgn..

Redaktionen byder de mange nye svenske med-
lemmer velkommen i vor midte.

:'' \
\-
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KODAK GIRL!
Georg Eastman forstoci lige fra be-

gyndelsen betydningen af reklamens

magt både som salgsargument, men og-

så som forbrugerveiledning.
Hans valg af det korte og fYndige

firmanavn "KODAK" var nøje gennemtænkt.

Bogstavet rrKrr tiltrak Eastmarl. Det var

det første bogstav i hans mor's fami-
Iienavn (Xlfburn). 0rdet måtte ikke
let kunne staves, elIer udtales f,orkert.
Det skul-1e være et kort og stærkt ord

let at huske og hvis betydnirrg ikke
kunne forvekles på andre sProg.
Forståelsen for gennemsLagskraften i
den gentagne og let genkendelige rekla-
me var et af George Eastman's marlge ta-
Lenter. Siden lgol blev "K0DAK-Pigen"
den gennemgående figur i firmaets saLgs-

kampagner.
Motiverne var altid hentet fra middel-
og overklassemiljøer, samfundsgrupper

med økanomiske midler til at erhvexve

sig de endnu ret kostbare fotografiske
artikl-er.
0mkring århundredskiftet var fastman's
virksotTrhed vokset ud over alle grænsert

mecJ salgssteder i London, Paris og Ber-

1in. Den engelske tegner John Hassen

blev i l91o tilknyttet firmaet og skab-

te den berømte "K0DAK-GIRL"r i sin nu-

værende skikkelse, med sin stribede kio-
1e, Denne figur skulle igennem mere end

3a- år optræde.i mangfoldige sammenhæn-

ge.

Seks andre kunstnere, Claude A. Shep-

person, Horace Rich, Dudley Harvey og

den berømte "Punch" tegner Fred Pegram

skabte de idylleriske strand- og skov-

Flemmirg Berendt

Fra en kodakreklame udsendt i 1925

kan vi under overskr'iften: rfDersom

De havde en K0DAK!" Læse føIgende:
"Hvad er en K0DAK? I det populære

Sprog er K0DAK og Kamera blevet sam-

me Begreb, men ikke ethvert Kamera

er en K0DAK. Derfor maaLte KODAK

Fabrikkerne i sin Tid ved et Slag-
ord fasts.Laa Kendsgernirrgen "naar
det ikke er en Eastman r Br det ikke
en K0DAKil K0DAK Kameraerne er spe-
cielt byqgede med Amatørbrug for
Øje. Aarelange Eksperimenter og

trfaringetr stadige Forbedringer
og Moderniseringer har skabt de Ty-
perr der Verden over har gjort K0DAK

Navnet berømt. At eje en K0DAK er at
være i Besiddelse af et Middel til
med de færrest mulige Forudsætnin-
ger at frembringe et fotografisk Bil-
1ede.

''TRYK PAA KNAPPEN, VI GØR RTSTEN'"

Iød et verdensberømL Slagord, der ka-

rakteriserer et af de aLmindelige K0-

DAK Apparaters ypperste Fortrin".

Konen: 'rKODAK5r'?
Manden: Aschl, de

Hvad kan det være?
mener vel det er matur's scener i luksuriØse omgivelser'

B2
lketid I
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.MØDERÆKKEN.
TORSDAG DEN 15. SEPTEMBER:

E f t e r å r s s æ s o n e n s første mødearrangement er en hyldest til KODAK' s
I'snaphot-jubilæum" l88g-1988. Claus Eigtved NebLe har været en tur
ovel rrdammenrr og besøgt Georg Eastman museet i Rochester.
CIaus vi1 fortæIIe om sine oplevelser, og særligt om besø9et på muse-
et, hvor han var husets gæst for en dag.
2'punkt på programmet er, at 5ven Hugo vil præsentere et par film bI.
a. en Kodachrome safety fra verdensudstilLingen i L939, samt en "over-
raskelse". Vel mødt tiI dette program - resten af aftenen håber vi at
medlemmerne viI f remvi.se sommerens store fund!

z4/s o Formidlitrgssalg o
LøRDAG DEN 24. SEPTEMBER KL. l4:oo - BEGYNDER DET ST0RE F0RMIDLINGS-

EMMER fra KI . L3: oo for EFTERSYN!
Man bedes bemærke sig effekternes standard - ingen reklamationer.

r/r0 Randbøldal
Formidlingssalg

LøRDAG DEN f . 0i(IqBE3_[.t-:.Æ indbyder den jyske af deling til mid-
lgende menu viI bIj.ve serveret:

"Svinekam stegt som vi1dt. Halvæble gel6 r gDØnsager, \ual,dorf salat t

brune og hvide kartofLer. Dessert: ISLAGKAGE. Pris Kr. 92.ao" .

TILMELDING: Jan Klinksgaard. 04 43 12 43. Ved Skellet 3s.64oo Søn-
derborg. SENEST DEN 26. SEPTEMBTRI Bindende tilmelding.
KL0KKEN L3:oo åbnes dørene for EFTERSYN. KL0KKEN l4:oo begynder det
store F 0 R M I D L I N G S S A L G . Transportproblemer kan drøftes med Jan KLinks-
gaard !

'j
T0RSDAG DEN 2o. 0KT0BER:

NieIs Resdahl-Jensen' s interesse for objektiver er velkendt - dette
har medført et indgående kendskab til Carl Zeiss og hans optiske livs-
værk, som netop i år fej rer jubilæum.
Med dia-bilIeder fra hans besøg på Bradford-museet i England og andre
interessante steder vil bLive visL. Medlemmer der måtte have carl Zeiss
effekter og "glasskår" at vise frem, bedes tage d.isse med!

zz/ro o Loppemarked o
LØRDAG DEN 22. 0KT0BER KL. 14:oo BEGYNDER det store L0PPEMARKfD.

Der vil være adgang for medl.emmerne fra K1. 1l:oo for opstilling. ,.
Loppemarkedet slutter KI. 17: oo I

T0RSDAG DEN 17. N0VEMBERi

G. 0. Svane. Dansk M u s e u m s t j e n e s t. e , viI demonte re r e og fortæ11e om

hvorledes man renoverer d a g u e r r e o t y p i e r . Med.Lemmer der øns ker råci og
vej ledning er velkomne til at medtage deres klenodier.
TORSDAG DEN 8. DECEMBER:

JULEMøDET består som sædvanllg af årets store "F0RMIDL I NGSSALG" -
HUSK at fremsende listen i rette tid!
JULEBAG, kaffe og Lhe serveres på husets regning. Nærmere omta.Le af
dette arrangement i 0bjektivs december nummer!
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-t !,Jpalt€-I TILLYKKE-TILLYKKT,
Hugo E. Madsen fra

Interna! ional Museum Erik Nørgaard
of Photography aE Tokkekøbvej t5
Georg Eastman House, J45o Allerød.
9oo East Ave. Roches- SLig Hansenter' U's'A' Fyrrestien 5
K0DAK DANMARK. 257o Greve Strand.
Roski'rdevej r6 ore christensen262o ALbertsrund' Gartnerhaven r.5
Alex Ingemann 28oo Kgs. Lyngby.
FresiavængeE 24
545o otrerup. !llt;[lll;dssaran 2

Mogens Rimm 2II-43. Malmij
HavrevangeL J4 Sverige.
Kr' SonneruP steen Andersen4o5o Kr. Såby. Ege.lund 54
Købstadsmuseet. Himmelev
Den Gamle By. 4ooo Roskilde.
Sooo ArhYs c' Per v. Nielsen
Bjørn 0chsner Rønne AIle 74
Kildevej ?5 7451 Sunds.
296o Rungsted Kyst,. Henning Bak
Danmarks Grafiske Solvej 6

Museum. Guoerup
Brandls Passage )7.
5ooo 0dense C.

Bent J. Kristensen
Post Box 146
TJfo Brande.
5øren Hertz-Christen-
sen.
Havbo l9A. Høruphav.
54oo Sønderbor g .

Seketariatet for Foto-
registrering.
Post Box 21.
N. OSLO 8
Norge.

Jens Christensen
Hedeboparken l5 . st.
4ooo Roskilde.
0b L. Christensen
Stolemagerst ien 9.2.
?loo København 5.

Rødding Bibliotek
Kongeve.l 6
563o Rødding.
Torben Damkilde
Ved Bellahøj 13.4.
2 7oo Brønshøj .

Ingrid i,lolff
Vestermarksvej lo
Hurup.
652o Toftlund.
Sonj a Pedersen
Vestsjellands Foto
Strandboulevarden 6J
2loo København 0.
GABS FOTOLABORATORIUM
577o T øndet .
P. Constantin Hansen
Grønsundvej I81.
Sdr . K irkeby
ItSoo Nykøbing F.

Finn Krogh
Bogø9årdsvej 9
995o Vestersø Havn.

Ida llaugsted
Laksegade Jo
Io6l København K.

Henrrk Dahlerup
Ribegade I
2Ioo København Ø.

te ukkeren
med 6o og 7o- år på bagen er Per Ask Nielsen og
HERNING at gratulere den B. oktober og 25. sept.

Det Kgl. Bibliotek og Danmarks Biblioteksforening har meddelt at rr0BJEKTIVrl

er optaget i et katalog over danske kulturtidsskrifter. 0s en ære!

Til et, kommende "KASTELSMUSEUM" er man interesseret i effekter, raderingef,r
billeder og lignende, evt. til affotografering alt vedrørende Kastellet.
Kontakt venligst Kommandantkontoret, Major f. Ørnstedt- og nyd turen ud til
det gamle Kastel en perle blandt Københavns smukkeste steder, E. Fersling.
K0DAK-MUSEET i Rochester, USA, har anmodet om tegninger flr.m. af Danmarks Fo-
tomuseums Daguerreotypikamera (replica) hvilket er tilsendt. Man ønsker at
fremstille to kopier til henholdsvis et museLrm i Canada og USA.

BEKLAGELIG EFTERLYSNING :
Ved Landsmødet omtaLte og fremviste Niels Resdahl-Jensen:"Fra det ny forsvund-
ne Lyngby-Taarbæk Kommune" af Jørgen Gregersen. DEN, som ved et uheld, fik bo-
gen i sin taske under dennes cirkulation, bedes ringe til ejermandenl

UDSÆTTILSE:
Etableringen af DANSK F0TOHISTORISK SELSKAB'S FURLAG, samt udgivelse af Sofus-
Juncker-Jensen's erindringer rrHer er mit livrrr er udsat et år på grund af at
opst,illingen af vor computer ikke er faldet på plads indenfor den beregnede
tidsfrist. F.B.

DANMARKS F0T0MUSIUM viser indtil den lB. september en udstilling af ca.7o
farvebilleder (5ox7o cm) af en reklamefotograf i Vi.borgr Erik Pedersen.
Billederne beskriver en bys (Viborg) alsidige liv og erhverv fotografier
af høj kvalitet.
FØR DAGUERRE:
Den 11- årige Christian IV overt,ager tronen i Danmark i Fåsken 1588 efter sin
far, Frederik den II. F0T0: Ib Skov. BerLinske Tidende'1988.

IB39-I989 l5o- året for Daguerre's fantastiske opfindelse vil blive fejret
over hele verden til næste åi. DANSK F0TOHIST0RISK SELSKAB vil også minde det-
te jubelår. OBJEKTIV's 3 numre i L989 vil fejre begivenheden i nogLe særaf-
snit.
MEDLEMMER der måtte være interesseret i at medvirke er velkomne. UNIKT materi-
ale omkring perioden IBlg-tB5o sØges. B1.a. daguerreotypierr danske og uden-
landske. Gode og kreative id6er skriftlige eller muncitlige. Kontakt redak-
tøren inden årets udgang. Alt materiale vil blive behandlet med diskretiont
hvis dgtte ønskes...... .. r. ...... .. .. o.... ... r. . ........ ..... . ... o... r... a..

Mangeårigt medlem af Selskabet, Arne Jensen. Næstved. fr pludselig afgået ved
døden. Hans store interesse for Selskabet vil længe blive husketl

Inge Fogsgaard
T homsen .
Hornemannsvej l, . A.
466o Store-Heddinge.
CJaes-Gtiran Hedeby
Sandviksvågen 22
S. 79I46. Falun.
Sverige.
Esbjerg Byhistoriske
arkiv.
Teglværksgade I
67oo Esb3 erg .

Mogens Kruse
Kongensgade 7

98oo Hjørring.
Nils-HaraId 0ttoeson
Hallondvågen ll.
5. ?93oo. 01of strtim.
Sverige.

VELKOMMEN TIL
33 nye medLem-
merl l:64lo Nordborg.
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