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CHARLIS LUDI^/IDGE DODGS0N bag sit kamera. Modellen er Beatrice Henley
datter af præsten i Putley.
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Frederik VIII og Alice in Wonderland
Historien om Charles Lutwid.ge Dodgson - alias Lewis Carroll

Bjørn Ochsner

Der har i lidens Løb værel adskillige inLeressante personligheder
i amatør fotogra fernes kreds; for blot at nævne to: Victor Hugo og

Charfes Lutvidge Dodgson (1812-1898).
Sidstnævnte er bedre kendt under pseudonymet Leuis CarroIl, der måske

ikke siger mange medlemmer alverden, men navnlig i engelsktalende lan-
de vil framkalde forestillingen om forfatteren til rtAlice in lrlonderf and".

Denne bog der udkom i 1855, er skrevet til en af de småpiger, ungkar-
len Dodgson med forkærlighed omgikkes. Den er oversat til mange sprog,
dramatiseret, filmet. af Disney o.s.v,, men er først og fremmest et fun-
dament i næsten all.e enoeLskmænds børnel.ærdom.

Sanlj.ng: Det (91. Bibliotek.
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Dodgson, der var præstesøn og opvokset i en flok med syv søstre og

tre brødre, længstes som voksen bestandig lilbage mod barndommen. Han

blev 1855 lektor i matematik ved Christ Church i 0xford, hvor han boe-

de fra han som attenårig blev immatriku leret i 185o til han døde j. 1898.

1861 blev han desuden ordineret som præst. Som matematiker gik han iv-
rigt op i sin undervisning, men hans store hobby siden 1856 var fotogra-
fering, førsL og fremmest af småpigerr som han elskede aL lege med og

førte omfattende korrespondancer med r men også af prominente Personer t

som han undertiden nødte hårdt tiL at lade si9 fotogra fere af h am.

Leuris Carrol-1 blandt sine el-skede småpiger. 1852.

fn af de prom.inenle, han havde lej lighed til at folografere, var pr j.ns

Frederj.k af Danmark, cjer i 1861 studerede i Cxford. Ved Frederik VII's
død og Christian IX's tronbestigelse 15. november samme år bLev han kron-
prins og straks hj emkaldt. Inden han tog af sted fik Dodgson fat i ham

I8. november og udførte to optagelser, den ene på en 5x5 tomme våd koI-
lodiumplade, den anden på en loxB tommers. Et afLryk af sidsnævnte, et
h e I f i g u r b i 1l e d e , således som Dodgson oftest foretrak, er gengivet i He1-

muth Gernsheims mesterlige bog'rLevis Carrol"l - Photographer'r, London

I949, efter et album i Gernsheims besiddelse.
tt aftryk efter den f ørst.e plade, halvfigurs, ovalt med Dodgsons egen

grove p o s i t i v r e t o u c h e , findes i Det Kongelige Biblioteks samling.
Man ser på dette kronpri.nsen siddende, en face til høj re r i studenter-
kappe. Høj re arm hviler på stolens 1æn, venstre arm på et bord, h vor
dels en bog, dels den t11 kappen hørende hue med kvasL er pJ.aceret.

Billede! er ktippet i facon, som Dodgson yndede deL, her blot en oval;
desuden brugte han tudorbue eller bl.ot afrunding af hj ørnerne foroven.
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Skal man forstå Gernsheims vurderi.ng af, Dodgson, aL han næst ef ter
JuIla Margaret Cameron antagelig er den m i d t v i c t o r i a n s k e tidsalders
bedste a m a t ø r p o r t r æ L f o t o g r a f , må man se på billeder som det af Rev C'

Barker og hans datter l'lay eller fotografiet af sønnen til biskoppen af
Ripon - hvor han dog har gjort en undtagelse ved at fot.ografere en dren9.

Portrættet af Leuis Carro11, røber den
g1æde han nærede for sin hobby, og foto-
grafierne er b1ændende eksempler på hans
f otograf iske evner.

Charles Dodgson's sans for dikterisk at
give udtryk for sine føIelser i det rimfri
digt om Hiauatha. Dennes trængsler er hans
beskrivelse af en fotografs trængsler, når
han konfronteres med uforstående og ut,ak-
nemmelige modellers opførsel og kritik I

Agnes Florence Price,
datter af professor
Eartholomeu Pri.ce.

Ali.ce Murdoch. Et al
L.C.'s tidligste por-
trætter.
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Al.:.ce Jane Donkrn po-
serer for "The EJ.oPe-
ment" (bortførelsen).

Rev. C. Earker og hans
datter May.

Xie KiLchrn, som "En ki-
nermandr' .

Cycil Bickersteth, søn
af brskoppen af Ripon.

Prins LeopoId, ynqste søn
aF dronnrng Vic[oria.

Frederrk, kronprrns aF
Danmark Io



Hiawatha som fotograf
Af Lewis Carroll

Oversat af Flemming Anholm

Fra sr.n skul-der Iliawatha
l0ftede sit rosentræs-
kamcra - s,am f a7<pf h;pnrt.:lr.f

, evrtL LqLre!, Ll*tJ yr39L

endnu 1å hel-t sammenlukket
og kampakt i s:i etui,
så det næs ten intet f g Ld.te.
Men så tog han tiL at ordne
kameraets mange de7e,
skubbet'f al-se , vipped'hængs 7 e rne
tiL det bLev en af l-ang firkant
lig en kompl-iceret tegning
fra Euklids geometri.
Satte det på et treben.
.Skiu7f bao kameraets kLæd.e**a

påøOa han ned hånd en stz Thed ,
mens han sagde "RQr jer ikke!"
Hvilken mgstisk forestilling !

Efter tur skaL nu fami Lien
tages df , sam det jo hedder.
Al-l-e har de deres mening
om hvordan det nu bQr gQre s ,
geniaLe , kfoge for s7ag .

FQrst kom fad€T r husets herre.
Han var stemt for tJAisgardiner
smukt draperet om en sQj 7e;
også l-idt af spiseåord.ets
rosentræ nå med på bi 1' d et.
I hans venstre hånd. befinder
sig en ruTLe dokumenter t
og d en hQj re hånd er stu kket
( som NapoLeon ) ind i vesten,
mens han eftertænksomt skuer
mr"tå åaf f ;--r€rne, - med et udtrgk
som en d.Qds sg g and i stormve j r .

Tanken var da smuk, heroisk,
men f iasko b l-ev det he 7e ,
og det sk7 Tdte s , at han ikke
ku'l-a'væT'at rQre på sig.
Nu hans bed.re haTvd el- voved.'
at ta'pl-ads f or f otograf en
kLædt s å knap det kan be skr ive s ,

s i J-ketQ j , behængt med smg kker ,
fLottere end nogen dronning,
gndefuLdt til siden dreiet
med et affekteret smil-.
En buket hun holdt i hånden,
stQrre end et hvidkåLshoved,
mens ust andseJig hun Pfudred
som en abekat i skoven.
n.q;.1åcr ico nu sXilfe?" sa'hun,v4sgu4 JvJ

,,Hr ieo rioifof i orofil-?uL Je> L&>1vJv

Skal- buketten hoLdes sådan
for at komme med På Pfaden?"
Billedet bJev helt el-endigt.

Først kom faderen 
'husets herrel

Nu hans bedre halvdel
voved I
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Så kom sennen, Cambrid.ge-Lapsen.
Ønskede at f l-otte l_inier
skul-Le vise hans f iEur,
medel?s bJikket skuLLe drages
mod hans brg stn åls bl-anke guJd..
J a , han havde l.æst s jn Ru skirt
men ve I næppe fattet dgbd en
af den gode dikters tanker.
Itlen hvad der så end var grunden,
al-t f orgæves , og hans bilLed'
var desværre heLt umuJigt.
Nu kom så den æLdste d.atter.
Iiendes forslag var .beskedent,
bad kun em at bLive taget
som (det sa'hun) t,stiLLe skenhed,,.
Ilendes mening om den skenhed
var at skeLe med et eje,
lukke skæLmsk det andet i,
mens det skæve sni I hun smi Lte
nåed'op til næs eboret.
Bad om Hiawathas mening.
I4en han Jod som e j han hqrte ,
ioregav, han intet hQrte.
Dog , direkte ad spurgt smi l-te
han på egen sære måd.e,
hostede og sagde: "FrQken,
det betgder ikke noget".
Bed i 7æben, skifted'emne,
oo s': m han io hawdc ventec
bLev portrættet hel-t el-endigt.
Derpå fulgte and.re dQtre
/1n 1-;7 ciåa* ånn rrnrql-,a <rÅnvw LL_L DJ-LaJL L,(Ell yJtgeee py...
Anci nl' rrtnå+ r/^Å+ -Am rÅÅhaåa*ye QEt fQOtr Svttr 4v/suuu-T1
iakkan f rzrnrtf-a f ;7 21- A.1'nn#naJqJ\/\G/r LLUlr:/Ls eLL uL LJq)L> L€)r
a)ar ttraT i n rlAr h.an /)at o
vy qLvLLy -JSa,
når hans over J-egne sQstre
kaLdte ham ved Qgenavne
såsom "Faders d.engsebasse"
eLLer " 7iLl-e skoLeunqe" .

a\- 7---^ 7--;r-,e .t!a.!rD ,.r-lLed. bl-ev'"t rædsomt
at d e andres på d en baggrund.' -
næsten sgntes nogenLunde.
Nu til sLut l-od Itiawatha
heLe fLokken stimLe sammen,
(om gruppering var ej taLe)
og som ved et Tgkketræf
iik han et f ul-dstæn diqt f oto ,
hvert et ans iqt fremstod klart ,

"t'Tignede virk'1iq det det sku77e,
:ohvorpå al-l-e, uden bLuseT,
skarpt fordQmte dette bilLed'
<a)m rlaf rtri ^qaa'J-A ^d \/æT' qf e -rvttl quL yLJ-llllllc:JLg UY v&Lavv,

væTre end de ku'ha'CtQmt ofr r
med så sære ans igtudtrg k ,
f være - rittmmc - f række mineT.
"Fol-k som ikke kender ti l os
nå d.a sgnes, at vi sikkett
er en samJinq ækfe men'sker ! "

Så kom sØnnen,
Cambricige-lapsen I

Til sidst den yngste
SØN:
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(det så ud. som Hiawatha
ikke fandt det usandsgnl-igt)
hAjt i munden , skringre stemmer
lio cf arriof hnndekOfLLY ue 4LLL>e

eLl-er som en koncert af katte.

5t a kke L s Hiawathas tå7mod ,
hOf7ighed og stiLLe tåLnod
var nu omsider til ende.
Han forl-od det rare se-Z.skab,

ikke l- ang somt to g han af sked. ,
ikke med en fotokunstners
ve Lbetænkte ove r 7æg ,
nej, han trak sig rask tiLbage
og forl-od dem sPorenstr€9sr
sagd.e : Nu er det Yj st nok !
Sagde også kategotisk
hvad. han var , ofr han tav sti 7Le .

Flux han pakked'sine kasser I
og en drager hurtigt -Z^æssed'
disse kasser På en trævogn-
Hastigt steg han oP i toget,

d et var Hiawathas af sked.

Jeg gQr ingen krav på oE)mærksomhed i
Jeg nå bede l-æserne om at indsktænke
behandlinqen af indhol-det. . - - "

Den originale engelske komplette
udgave hvorfra illustraLionerne
er hentet.

det for TObne
sin kriLik t

l-i1l-e digt.
i] at omfatte

Leruis Carrol.

Dansk udgave af Alice
in lrjonderland.
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CARROLL'S CAMERA

Oversat af Erik Secher

1 Det færdigopstil lede kamera, klar til brug!

Verdens første serie fremslillede foto grafiappara t blev konsLrueret og paten-

teret af Louis i.lY. Daguerre i samarbejde med Alphonse Giroux. Det såkalote da-

guerreoty pikamera kunne købes i Paris fra efteråret 1Bl9 til en pris af 475 franc.
Kameraet fik prædikatet rrgl idebokstype , idet to rrkasserrr kunne skydes ind i hin-

anden. Fox Talbot havde allerede i l8f5 fremsLlllet lignende prolo-typer- helt na-

turj"igt med camera obscura som forbillecie.
Flere andre konsLruktioner så dagens J.ys, bl,a. CarJ. August von SLeinheil's rør-

formede.kamera fra 1839 og Peter lriilhelm Friedrich Voigtlånder's messingkamera med

eL fir.linset objektiv konstrueret af Josef Petzval.

l'len det blev glidebokst.ypen, der i l84o- og J-85o erne forbl.ev dominerende. Det

skulle vise sig, at det.s robuslhed og modstandsdy gtj- ghed overfor fugtighed og in-
sektangreb gjorde det p.opulært i tropiske egne, i modsætning Lil det næste skud

på stammen bælgkameraet.

Et af de første sammenk lappeli ge g}idebokskameraer bLev konsLrueret af den pa-

risiske optiken Charles Chevalier i 184o. Han kaldte deL Le Grand Photographe

kamera. Det var et retangulært bokskamera med hængslede sider. Når objektivbræt-
tet samt bagstykket var fjernet kunne det klappes sammen'

Det næste årti frembragte mange varianter af denne type kamera, og i 1853

præsenlerede B.T. 0tteuill et folding kamera, som skull-e v.ise sig al være ret
usædvanligt. Leuris Carroli erhvervede srg i 1856 et eksempLar, som lige beskrevet
i "Hiawatha's Photographing", en parodi på LongfeJ.loru's I'The Song of Hiavatha".
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Digtet blev mere kendt, da det indgik i Carroll's bog "Phantasmagoria and other

Poemsr'. B.T. 0tterruil"I's kamera var udført med en opiindsomhed, der kombinerede

enkellhed med effektivitet, stabilitet oq problemfri transport. Fig.l'
Kameraet består af to sammenklappelige dele, der kan glicie ind i hinanden, som

et almindeligt gtidebokskamera. Det kan på et øjeblik forvandles tj.I en liLle
handy rrpakkerr, Den yderste del af "kassen" er fasLgjort til bundbrættet. Dens ei-
der kan foldes indad, men bliver under brug, fast. og stabil ved at man indføre

frontbrættet. med objektivet. Siderne på den indre glidende del af "kassen" kan

foJ.des på tilsvarende måde, og gjort st.abil ved at i.ndsætLe en ramme henholdsvis

foran og bagved matglasset og objektivet.
Når man lukker kameraet sammen, trækkes rammerne ud al den inderste t'kaesett, så-

ledes, at det kan klappes helt sammen. Den bliver så skubbet ind i den ydre "kas-
se", som efter aL man har fjernet frontrammen, klappes sammen over den indersbe

deI. Fio. 2+1.

Kameraet uden frontbræt og pladehol-der. Folding-kameraet delvis åbnet.

2 $ Hi"torY of Photoglaphy'

Rammen l.ægges derefLer, sammen med de ekstra rammer for kollodium og papirpro-

cesser, på den forreste halvdel af bundbrættet. Det hele udgør, når det er anbragt

i en læderkuffert, et særdel.es let transport.abelt og kompakt udstyr t.il rejsebrug.
Kameraet er konttrueret til flere forskelliqe formaler bl.a. til kollodiumplader

i formatet Bxlo (2o,3x25,4en). Glidebokssystemet gør det lige anvendeligt for land-

skab- og portrætfotograferinq.
Kameraet fastgøres t.il et trebenet stativ ved en skrue der går igennem bunden.

Den bevægelige del fastl"åses efter skarphedsind.stilling med en skrue der glider i
en slids i bundbrættet. Fronten som bærer objektivet kan forskydes i såvel lodret,
som vandret retning.

I færdigopstiILet stand måIer kameraet 3Ix36x5I cm. Et to l.inset mes-

singobjektiv fremstilfet af Edruard Burton og Compagny i Londonr tilføjer yderLigere

L5 cm til den totale længde. Den yderste I'kasserr er 27 cn lang og den inderste del

24 cm, hvilket giver et udtræk, som går fra 45 cm - 28 cm.

Man kan såLedes gøre brug af et stort udvalg af objektiver med forskellige brænci-

vidder, og næroptagelser er mulige ved hjælp af objektiver med korte brændvidder.

Fordelen ved det dobbelte glidebokssystem er indlysende, når man tænker på, at sam-

menkJ.appeJ.ige kameraer, med kun 6en 'rkasse" ikke giver megen frihed til valg af

brændvidder eller afstandsindstilling.
1()
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CUTTING & TIIRi\ER,
10 :It-tE:rÆoI{rT FLO'r7(r-

Thc largcst and most Dlegant Gallery in Åmeriea.

Ar the abovc cstablishment, PHOTOGRAPBS ere mads from the smsllest lfiniatoro to
C,\IJINET anrt LII'U SIZE, and colorcd iu OIL, PÅSTEL or'WÅTEII COLORS, in tbe highest

pcrfcctirrn,rf the lrt.
Ity this l)rocess, Dagrrerreotypes m&ybe copied opon CÅNVAS to Cobinet or LIFE SIZE, onil

with full tlcscrilrtion of cornplcrion, color of lrtir, cyer, &c- llay bo finished in Oil or Pastcl

Colors. and s I'EIiFEO'[. I.IKIiNDSS OUÅIIÅNTDED.

Also, spccial nttcution prirl to tho muking of AITBROTYPES nncl DAGTIERREOTYPES,

Yn. Crrrrrxo, the scnior partncr, being the INVENTOR and PÅTENTEE of tho beoutiful picturc

auBnoTi-Plr.

G,IILENY OPEN FNEB TO TIII PUBTIC TNOI 8 Å. )I. TO O P. il.

I sådanne fotografiske sal-oner blev dat.idens fotografier
udstillet. Det købende publikum var stort. Billeder fra
perioden sælges i dag til skyhøje priserl

Da [t|eurill-'s kamera også havde et frontbræt, der kunne st,illes både op- og

nedad, samt til siderne, tåler det. sammenligning med moderne atelier-kameraer,

omend man manglede mulighederne for at dreje- og tilt.e. Kameraet vejede 7 14 kg.

og med objektiv næsten 9 kg. Dertil kommer: Obiektiver, ekstra placieholderet

magasiner og kassetter, samt det omfangsrige udsryr der var nødvendigt for at

kunne behandle de våde kollodiumplader umiddelbart før brugen.

Fotografen måtte fortsat slæbel

LITTERATUR:
The Cornplet.e Illustra-
ted [,Jorks of Leuis Car-
roll. London 1982.
ISBN. o 9o7486 21 5.

L . Carroll-: Phantasmagori.a,
and 0ther Poems. London 1869.

Ann l,uilsher: History of Pho-
tography. I979.

Journal of the Photographic
Society. Dec . 1853.

Helrnuth Gernsheirn: Leuis Car-
ro1-1 . Fotoqraf. London 1949.
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HOW TO BE A

TAof o${i{xt}Tlqq.

SiloqqqssfasT ffiauamfqtlE

\Y. J. Ltatcaster, E:.G.S-

Oversat Niels-Ove Rolighed

England var et af de iørende lande, når det gjaldt fremstillingen

af mahogny kameraer lil professioneLle og amaLører '
IgBg var året hvor George Eastman ( Kodak ) larrcerede rulleiilmen -
det endelige gennembrud for a ma t ø r f o t o g r a f i e n ' HeIt nye konstrukti-

oner var på vej indenfor k a m e r a p r o d u k t i o n e n .

På den baggrund lod firmaet J. Langcaster og søn i Birmingham f rern-

stilIe et kombineret katalog- og vejlednirrg for amatører '

"Hvordan man bIi,ver en succesful amatørfotograf" var titlen på denne

li1le bog. Et uds n it af dette førende engelske firma's katalog ' 
gi-

ver eL ganske god t indtryk af h vad der kunne købes i året l8flBl
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OIU LAMP.

2l- LRrucesrrR's PerENr
FoI-oING LAMP.

5t-CRruoue LAMP, 3/-

Foruden kamera og Iinse er der andre ting, som amatøren skal halte

før han kan begynde arbej det, og det er nødvendiqt for os nøje at

gennemgå vore ønsker, og så få det , vi nødvendigvis må have '

Først skal v1 have en m ø r k e k a m m e r I a m p e , af dem kan vi væJ'qe mellem

tre slags: 0Iie, stearinlys, og folde lampe ' 0Iie lampen indeholder

en ofiebrænder med 1åg. Stearinlys lampen har en lyseholder med fje-

derkammer' der grver beholdning ai lys ti1 lang tid ' LancasLer's pa-

tent foldinq lamp Iukkes sammen tiI 3/4 tomme, og åbnes på et øje-

blik. Den har et fødende stear.inlys kammet og når den åbnes som på

træsn.ittet. kan døren lukkes på den ene halvdel hvi L ket gLver det

svagesLe lys ' og kan , efterhånden som fremkaldelsen skr ider frem 
'

gradvis åbnes, og på denne måde regulere mængden af lys på den be-

hageligste måde.

BY
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THE .. INTERNATIONAL'' CAMERA.
La,nca.gterts Pa,tent.

The "International" Camera Lancaster's Patent

Dette kamera har vet udbredt ti1-
fredshed og er et af de bedste, cier

laves. Det indeholder a1le de moder-
ne forbedringer og lukkes uden at. no-
gen del skal fjernes el1er skrues af .

Linsen er en øjeblikslirrse af sidste
beregning og har Lancaster's patent,
elliptiske eller øjeblikslukker og

patent-b1ænder med alle nødvendige
åbningerr og viser samtidig blænde-
diameteren åbningen i f'orhold til
brændviddenr og lukkerhastighed.
Stativet er en ny slags, en mod,if,i-
kation af Lancaster's patent stativ.
Kameraet kan forsynes med Rectigraph
linse og ny l-ukker. Hvert sæt består
af kamera, kassette, iinse og stativ.

The f888 patent "Le Merveilleux..
2

Dette kamera tager både vertikale og

horisontale bi1leder. Det er et for-
træffeligt kamera for en amaLøt, som

ikke ønsker at bruge mange penge, men

ønsker gode resultater. Kameraet er
l-avet af mahogny med gode samlinger,
f ronten f orbr-indet med bagstykket med

en 1æderbæ19, hvilket gØr kameraet
meget let at medbringe. Matskiven er
hængslet og vippen op oven på kameraet,
når kassetten er anbragt i kameraet.
Kassetten vendes på et øleblik, så at
vertikale og horisontale billeder kan

tages uden al- flytte nogen del af' ka-
meraet. Linsen er en rrreni-skus akronra-

tisk type, der giver fortræffelig dyb-
de og dækker hele pladen fra hjørne til
hjørne. Med dette udstyr fø1ger et let
håndterligt stativ med messlng top, og

1
g1

The f rst Cantera u,e

The 1888 Patent " LE
uill efiamine l.'s

M E RVE I LLE UX.''

2
T/te second AløarAtus, a nrcsl eæellent one

,f't; a begi)trter, is

The 1888 "LE MERITOIRE"

13



N EW STU DIO CAM ERA,

Lancaster's SPECIAL PATENT SETS,

SPECIAL lBBG or'l 8BB SETS.

5

Når prisen tages i betragtning, er

det uden overdrivelse, det mesL vici-
underlige kamera, der nogensinde er

blevet lavet.
The 1888 "Le Meritoire" patent

3
Hvacj der blev sagt, om Le ["1ervei1]e-
ux gælder også her, med den fcrskel'
at l-insen er udvalgt og i stedet for
at blive fokusseret i et sinrpelt gli-
derør, er den monteret med tandstang.
Kanreraet har cAså et dobbelt sving-
bart bagstykke og kan hurtigt svinges
i alte retninger, vertikalL' horison-
talt og vrides. Kassetten vendes på et'

øjeblik fra vertikalt tit horisontal-t.
Stativet, der hører til har et messing-

hoved og hele udstyret er Le Merveille-
ux overlegent.

New Studio Camera
4

Universal kamera, med forskydeligt
bagstykke til 2 optagelser, tandhjuls-
indstilling, dobbelt sving-bæ19' der

tillader brug af a1le lirrser me1lem

J og 1o tommer's brændvidde, til cabi-
net portrætter og grupper og I e11er

2 visitkort på en p1ade. Dette er et
fortræffeligt kamera til hj emmebrug,

men er ikke indrettet til turistbrug.
Det har f,orskydeligt bagstykke ' som

tillader amatØren at tage to port,ræL-

ter på en plade.

Special 1886 or 1888 Sets

5
Første klasses, fuldstændigt udstyr
bestående af Lancaster's Patent ka-
mera med dobbelt sving osv., osv.,
tre messingbeslåede dobbelte tørp1a-
de kassetter, fineste stativ, Recti-
graph 1inse, fineste 1æder taske til

mera, linse, øjeblikslukker, og tre
ssetter, vægt og lodder

1
2 rox8 | ,rxIo

Il---
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Special Studio Camera

Dette kamera har et indre forskydeliqt bundbrædt for dobbeLt udtræk

tandhju.Isdrev, patent universaf front. Kameraet er meget fet at med-

bringe, med messingbeslag, og har fin Iæderbæl9. Svingbart bagstykke
med dobbe.l"t sving, matski.ven kan bevæges sideværts, kameraet er meget

kompakt, let og Lransportabelt, og fylder kun 5 cm og har udtræk tiI
næsten tre gange p I a d e s t ø r r e I s e n , hvilket giver mulighed for brug af
a.11e .linser fra de korteste til de 1ængste brændvidder.

15



TH E LADIES' CAM ERA.
Damernes kamera I

[1eget tet og komPakt. Ingen 1øse

dele og letanvendt. Dette udstYr

er specielt udformet for damer.

Det er fuldstændigt. befiet. for
komplikationer og skønt stærkt'
er det ekstremt 1et og transPor-
tabelt. Udstyret består af et for-
træffeligt transportabelt kamera

af poleret mahognYr med sammen-

klappeligt bundbrædt, hævbar front,
osv., fin linse for Portrætter,
gruppef , landskaber, J-dobbelt
sammenklappeligt stat iv.

Nu konrmer vi til et. udstYr ' som er

det mest succesfulde, der nogen-

sinde er int-roduceret r over l-5. ooo

er solgt siden dets konstruktion.
The lBBB "Instantograph" patent
tager både horisontale og verti-
kale billeder.

Now wE COME TO AN APPNRATUS WHICH HAs BEEN THE
M9ST SUCCESSFUL EVER INTRoDUoED, oVER 16,000

HAVING BEEN SOLD SINCE ITS INTRODUCTION.

Dette udstyr er brugbart til alt slags arbejd", Øiebliksoptagelser
af bevægelige motiverr portrætterr grupper, landskaber, arkitektur
og maskiner, osv., linsen er af en meget hurtig type og har en pa-

tenb øjeblikslukker, der arbejder meget hurtigt, også vores patent

indstillelige bIænder, der på en gang viser den nøjagtige åbning på

en inddelt skala, og den relative eksponeringstid ved forskellige
åbninger. Kameraet er smukt lavet og foldes sammen til det mindst

mulige omfang. Bundbrættet svinges ned og fronten glider ud og 1å-

ser. Nøjagtige indstillinger gØres med tandsLang. Bælgen på The In-
stantograph er lavet af 1æder, og hele udstyret af hvilket der er

solgt over 15.ooo er udråbt sine qua non af The Amateur Photograp-

her. Stat.ivet er af poleret mahogny med en messing top.
16
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Cyclistos Touring (\ eYellf eklfrs. /-
Man kan tage en kl-emme og f æstne på vores h j ul ,og på få sekunder kan vi bringe kameraet på
p1ads, tage billedet og pakke sammen igen.
Cykelklemmen er fastgjort enten ti1 toppen af
hjulet, maskinens håndtag eller ti1 chassiset.
Med den har vi alle rnulige bevægelser og stor
stivhed, det store træsniL viser kl_emmen vi
skal bruge med et I/2 plade kamera, oq vi kan
se af træsnittet hvor let klemmen kan fastgØres
til enten en tricykel en 1åge, e11er en ti11e
gren på et træ. Man kan få klemmel"der passer
til alle størrelser maskine.

I
I

GOLMORD ROW, BIRMINGHAM.



Bagsiden af et cabinetsbillede fra Clemens Seeber's atelier t

hvor man reklamerer med firmaets nyeste transportmiddeL.

18
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STEREOSCOPIC CAM ERAS.
S te r e o f o t ogr a f e r i n g h e r s kede

engang over amatØrens sjæ1t

men nu synes den På trods af
mange anstrengelser, at være

uvillig t11 at blive PoPulær

igen, stadiq er der dog ert

charme i qlas stereobilledert
som irrtet andet fotografi
ejer; påljdeligheden, PersPek-
tivet og realismen i landska-
bet, bygninQerr osv.r €l me-

geL indlysende og vil vise sig
sær1i-g interessant for den un-

ge hær af amatØrer. Disse ka-

meraer bliver lavet l- tre ud-

gaver som nedenfor angivet.

The SPECIAL 1888 PATENT CAM ERA'

tJette kamera er af den bedste kvalitet, med messing beslag, 1æder

bæ1g t nØjagtig tandhjulsindstilling af frontslæcien, med a1le mu-

lige bevægelser, hævbar front, der kan vinkles både vertikall og

horisontalt, svingbart bagstykke, vendbar ramme med sidehængs1er,

det hele foldes sammen uden at en eneste del skal fjernesr og ud-

gØr det mest transportable og kompakte kamera på markedet. Dette

kamera er specielt velegnet til godt og langvarigt arbeide og ti1
varmt klima.
Det har været meget tilfredsstillende for al-1e som har brugt det

og vil uden tvivl erstatte de dyrere kameraer på markedet, af
hvilke ingen er så komplette ligesom de hell-er ikke er bedre i de-

res forarbejdning.
20
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AnratØrens kamera.
AmatØrens komplette udstyr består af et mahogny rejsekamera med pa-

ter-rt vendbar bagstykke, fin linse, tredelt stativ, kemikalier, pla-
der, patent foldbar mørkekammerlampe, klapramme, lysfølsontt papir 

'
toner- og fixeropløsninger, osv., med instruktionsbog i poleret kas-
se med 1ås og nø91e. #tr @he rF<

t t I[r adies"' (I'arner a Øets.

Disse sæt er udformet specielt til
alt nødvendigt t.i1 fremstilling af
tionsbog.
Kameraet er allerede blevet
te stativ, et overordentligt.

brug f,or danrer. lJe

negativer og aftryk
indeholder
og instruk-

beskrev
transp

et. Stativet er damcrnes tredel-
ortabelt, 1et og stærkt stativ.

The Ladi-es Camera 5ets.

2L



WIDE ANGLE LENSES.

No. 8?7.

4\UIlSIrl Lenses are very trseful in confined
I situetions and for colryir-rg full size in an
^ orclinarv Carnera. 'J'he foctts of each is

J

given bclon'.' 'I'hey are ver)' useful for Archi-
Iectural rvork in restricted rreas' but they are

not eilual to the \\ride Angle Rectigrallh
Lenses.
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Stzn,

Focus

Pntcn

Vidvinkel linser

Disse linser er

grupper: portrætter,
ler arkitektur optage
lukker, der giver en

eksponeringstid og b

6
meget anvendelige

i snævre omgivelser og til kopie-
ring i fuld størrel-se i et alminde-
liqt kamera. Deres brændvidde vises
nedenfor. De er meget nyttige ti1 ar-
kitekt.ur optagelser i trange cmråder,
men de er ikke j*vnbyrdige med trJicje

Angle Rectigraph linserne.

Instantaneous Lenses
7fn ny fornr for 1inse, med klikblæn-

der og patent b1ændeirrdstilling. Ha-

stighed indgraveret på f atni-ngen.
Lancaster's patent øjeblikslinser til

12XIO
r z-in.

30/- Focus

landskaber, el-
lser rned patent
hvilken sclm helst

1ændeindstilling.

84/-

LEN8,

No. 370 C.

HIS is a Nnrv ColrnrxalroN LrNs with Patent
f)iaphragnrs, thrce tlifferent foci.

Short as Witle Ancle.
Orrlinarv Iiocus as Ortlinaiy Anqle.

L,ong Focus as Narrorv Angle.

The I plate Cornbination l{ectigraph is 3}in., 5in.,
and 9in. Focus, thus qiving the .t\rnateur or I'rofessional
every variation o[ Focus that he nray require ; other sizes
vary in about the same proportions.

CoN.r sr r.lerrox I{ Bc'rr cRA Prt.

*, 30/- ; L, 421- - +, 50/- ; Io x8,701-; 12 x ro, 90/-

l+lål+
...1 +-ir'. lo4-i.. lsl-in.

| 10/6 I 751- | ztt-

+

5

211-

OMBI

Price

THE C

15x12

2I lns.

_{
o-

J

ry-

OR
-.'

3g
oC|q3p

r
f,

oq

-r'l
o
o
c
ln

->
c
(!

2u,
o

o ll-
L
o bJ)+., -

-Jcno;
.:P.;L

1r

åØ
r11 E

'.ø å

xt!

INSTANTANEOUS LENSES.

LnNC,tsrER's
l)rtTENT

Instantaneous
f,R,N sns

for ()roups, Por-

Shrrttcr, giving
anv le ngth of
cxl)osrlre, and
I'atent Acljusta-
ble I)iaphragms.

\ t raits, Land-
il lscalres, or Arch-
rilitcr:tural rvork,
i/r*.itlr Pate.ni
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The Combination Rectiggraph Lens

8
Fortræffelig skarphed, vidvinkel,
normal, lang brændvidde, der på et øje-
blik er ændret fra kort til lanq brænd-
vidde.
Dette er en ny kombinationslirrse med

patent b1ærrde, tre forskellige brænd-
vidder. Kort for vidvinkel. A1m. brænd-

vidde for al-m. vinkel. Lang brændvidde
for ville vinkel. Combination Recti-
graph linsen til I/4 plader er 3I/2 in.,
5 in., og 9 irr brændvidde, og giver her-
med amatØren e1ler den professionelle
enhver variation i br'ændvidde, som han

kan ønske sig, andre størrel-ser varie-
rer i omtrent de samme forhold.

Hov to be a Succesfuf Amateur Photographer
kan rekvireres fra Per Ask Nielsen e11er
Danmarks Fotomuseum i Herning............

23
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LAN DSCAPE LENSES,

TrHE,Sli Lenses are
I

of goocl quality

although lorv in irrice,

and n'ill cover the

plate frorrr corncr to

corncr. 'l'lrci' are of

the \lcrriscus fclrnr,

and elch Lens is

guaranteed tc.r clo its

rvork rvcll. t74, is a

llrass sliclirrq u)ount,

and 37 S, lrls rack-

wc,'rk adjustlllcnt.

J
o

o
o

PORTRAIT LENS WITH PATENT DIAPHRAGMS.l,21t.; tr,42|.: t, 03/.'I'hese Len.es hare lreen expressly mn,l" f"i riic u.irh anv of thc
i)r(liltar ) (.anreri(, rrr<l $ ill scr,.r! irrio tlrc sarrrr, fl;rrr;es

ns the ortlinart, J,enses.

29

RAPID PORTRAIT LENSES.
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THE RECTIGRAPH SERIES.

No. 370

RAPto RECTIcRAPH

WITH PATENT Ao.,USTABLE DIAPHRAoMS.

-l'\HESE are a series of Lenses of the highest rludlity,
I and are the result of long and tcrlious experirnents.

With them can be obtaine<l lrenutifully nrodelled
portraits, excellent groups anrl lanrlscalres, antl for
architectural work they cannot lre excellerl. 'flre Lenses
being both perfectly symmetrical rvill worl< ftrll aperture
for portraits and groups, ancl when stcllrlrcrl rlorvn a little
will produce landscape and architectural photos that it
would be impossible to surpass. They can lre harl with
Waterhouse Diaphragms, or with Llncaster's Patent
adjustable Diaphragrns at same prices.

FIRST QUALTTY

, l
rI rl

i

8 lin, r r fin.
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Raketappa rat til foto grafering
o anno f903 o

Bearbejdet af F. Berendt

De sidste to årtier af det lorrige århundrede var epokegørende
med hensyn til id6er og opfindelser, hvis fruEter vi. i dag kan
nyde godt af .

Raketter og deres f,remdrivelsesprincip blev gr und t ag t. i det gam-
1e Kina omkring år lloo. Det var i første række beregnet som un-
derhoJ-dning ved festlige Ie;-Iigheder, men muJ.ighederne, som åben-
barede sig ' for at tilfredst.ille det onde i mennesket, lod ikke
vente på sig.

I de følgende århr.rndreder bLev man vidne t.il utallige variatio-
ner af raketter, brandfakler, kugler osv, o9 ior hver gang nye op-
findelser blev 9jort, konfront.eredes man med muligheden for , at ra-
ketsystemet kunne indgå i en kombination af et nyt udfordrende aspekt..

Englændernes bombardement af København i lBoT, var en af de gan ge

hvor vi danskere sti f,tede bekendskab med raketter - endda de ubeha-
geligste af slagsen. De føJ.gende årtier blev f li.Ltigt anvendt til at
sofistikere anvendefsen ai sortkrudt, deLs dossering, sprængkraft,
samt beregning af ballistik, så Iedes, at man i s lutn ingen af århundre-
det mestrede t.eknikken ganske godt,

Den fotografiske udvikling, kameraernes tekniske ydeevne, men vig-
tigst af alt, tørpladens fremkomst i l87o erne, gj orde at f ranskman-
den Am6d6e Denisse aLlerde i 1888, f oresJ.og aL optage f otograf iske
I a n d s k a b s b j- f I e d e r i fugleperspektiv ved hjæ1p af et kamera anbragt
i et beskyttet hylster i spi dsen af en raket.

Id6en var så, at den skuLle vende tilbage tiI j orden efter optagel-
sen var gjort, ved hjæ1p af en faldskærm. Am6d6e Denisse fik dog aJ.-

drig reaJ.iseret sin id6, men der var sået et frø , som spirede 15 år
senere I

En forårsdag i J.9o3, begav en entusiastisk ingeniør, Alfred Maul,
sig op på patentkonLoret i Dresden, for at indgive en patentansøgning
på noget han kaldt.e "Raketapparat tiI Fotografering".
Patentkontorets personale har sikkerL undret sig en del over dette
"højtflyvende" proj ekL, hvis formåI man har ha f,t s vært ved at fatte,
endsioe forstå rækkevidden af.
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Rakettens spids

Rakettens spids Fig.1, indeholder en 75 em høj
cylinder, 35 cm i diameter og indeholder en kap-
seI med den sammenpressede faldskærm F:-g.Z, samt
en cylinder, hvor det skråtsiddende kamera skim-
tes Fig.3.

Det hele er anbragL, kLar ti1 afskydning på den

9 meter høj e afskydningsrampe. De Lo inge nLør-
soldater afventer kLarsignal fra deres officer o

Med en krudtladning på to kilo bringes den op i
en højde af 5oo-6oo meter.
0ptagelsen er fra 19o6. Fig,4.

En ca. lo gange højere
Apollo-raket. USA.

Rakettens spids
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Kameras gestern und Heute.
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Alfred Maul fo r tæl1e r om sit proj ekt bl.a.:
rrDen foreliggende opfindelse angår et appar'aL ved hjæ1p af hvilket
man automatisk kan optage fugleperspektiviske fotografier af landska-
ber og lignende, idet der i eL projektilformet hus er indeslutteL et
fotografisk apparat med siL objektiv på siden af, huset '
Apparatet drives opad ved antændefse af en krudtladning ' som er an-

bragt i selve apparatet I lo rm af raketter".

Princippet

"[1an har allerede ticjligere foreslået at fotografere landskaber
i fugleperspektiv ved hjæ1p af skyts- el1er raketproiektller på

den måde, at der med projektilet el1er en i det indesluttede og

på et passende tidspunkt udløst faldskærm var forbundet et fotogra-
fisk apparaL. Plan har imidlertid ikke opnået brugbare resultater
dermed.

Den foreligqencie opfindel-se adskiller sig i hovedsagen fra de

ældre forsfag ved, at det pågældencje landskab fotograferes fra si-
den og ikke todret f ra oven, idet ob.i ektivet ved apparatets om-

trent lodrette bevæge1se opad, stiller sig skråt i forhold tll det

pågældende landskab. Det frit nedfaldende apparat kommer derved at-
ter ned på opstigningsstedet, for så vidt det ikke føres bort af
virrden. Her kan det dog i ugunstigste tilfæLde kun dreje sig om en

kort stræknirrg. Indvidere udfØres fotograferingen under bevægelsen

opad eller senest i det øjeblik, da apparatet står sti11e, altså
i dets højeste punkt, før end det begynder at gå nedad. tndelig ud-

mærker apparatet sig ved anordningen af vi-nger, som under opgangen

hindre1, en drejende eller frem- og tilbagesvingende bevæge1se, der

kan fremkaldes ved opdrivningsmidlet ell-er ved vind, hvorved man

opnåro at objektivet kan stjlles i en besternt retning og optage et

bestemt landaf sn j.L".

q5.qT'T?æ79'fi;:4rfr ';fl1:j;i1"

Fotografiapparatet i to ttstillestående" positioner
hvorefter apparatet trækkes ned via et kabel '

26



DÅNSIT

Nr.

500 meter over jorden

PÅTtrNT

$353.

k

I

t6

e
ll

I
h

t
;h

d-
{ g

BESI{HiYtrLSH
]'IED TILEøRENDE TEGNI\IG,

NEKI'\DTCJORT DEN 22. I'EBRUÅ}i 190.1.

Det cylindriske hus a har f. eks. to huLrum b

med cirkul-ært tværsnit til optagelse af raketter-
ne c) indeholder krudtlaciningen. Raketternes neder-
ste encle går langt nedenfor huset. Når de antændes
driver eksplosionstrykket apparatet til vejrs f.
eks. ca. 5oo meter. 0pstigningen varer kun nogle
få sekunder. Raketternes antal er ubegrænset. I ste-
det for to kan man også anvende een, da der anbrin-
ges i mioten af appratet, eller tre eller fire, alt
eft.er apparatets størrelse og irrdretning.
To andre hulrunr d i huset optaqer to faldskærme af
forskell-ig størrelse, af hvilke hver med sine holde-
linier f er befæstet til husets indvendige væg ved
hjæ1p af en fælJ-es ring. I sammenlagt tilstand dæk-

kes og fasthol-des faldskærmene e i deres kamre d t
idet oe af f,jedre h presses op mod løst anbragte
plader j-, cjer danner delen af husets ydre væ9.

0ver det cylindriske hus a firrdes en hætte m, som

er forbundet med huset ved hjæ1p af en ringformet
liste k og skruer 1. Hætten m har form af en spids-
kugle og indeholder fotografiapparat.et o. I den ne-
derste, indtrukne del af hætt.en m er fotografiappa-
ratets ob jektiv j anbragt, idet det er stillet skråt
i forhold til det samlede apparats længdeakse. Uden

om hætten er der anbragt en ring o, som skal beskyt-
te objektivet mod stød.

Vingerne p r som er bestemte til at hindre en om-
drejende bevæge1se under opstigningen, sidder enten
umidddelbart på det cylindriske hus, som vist i fig.
3, eller de er befæstede til den fri ende af for-
længelsesstangen r, fig. l, Denne sidste består af
et tyndt metalrør og tjener samtidigt, ligesom halen
på en drage, til ved blæsende vejr at give appara-
tet større modstandskraft mod at drive af fra en ret-
nirrg el-ler kippe over. I sfedet for flere vinger, f .

eks. fire, kan man også anvende een vinge, der hol-
der apparatet i retning ligesom en vindfløj.

Antændingen af krudtladnirrgen i raketterne c fore-
går ved hjæ1p af en tænder s. Fra denne antændes
ved hjæ1p af stopiner i tændkanalerne L, fiq. 1.
tidstændere, som ved en gennembrænding af celluoici-
strimler v eller lignende, først udløser fotografi-
apparatets øjeblikslukker \u' derpå den 1ille fald-
skærms lukkeplade og til sidst den store faldskærms
lukkeplade "

I stedet for tidstænder kan man også med fordel
anvende et urværk, som bevirker udløsnrngen af de

omtalte tre dele til fcrudbestemte tidspunkter.
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rampen
Stativet z hu iler på en transportabel lavet x og kan ved

hjælp af vinde y 1ægges ned og rejses op, samt stilles un-
der en vilkårlig hældninqsvinkel. Stativet tjener til at
styre apparatet under den første del af opstigningen, ioet
vingearmene glider på føringsskinnerne.

Efter at apparatet er bragt hen på det pågældende sted og
anbragt færdigt til afskydning i stativet, idet fot.ografiap-
paratets objekt.iv er blevet rettet mod det punkL, som skal
være midtpunktet i det pågældende landafsnit, antændes ra-
keLterne, som i løbet af få sekunder driver apparatet ud
af stativet op i en betydelig højde. Kort forinden appara-
tet har nået det højeste punkt eller netop da, bliver fo-
tografiapparatets øjeblikslukker udl-østr 0g et landskab'
som ligger langt fra apparatets udgangssted, fotograferes,
idet det tages i en skrå retning fra oven, således som det
ville ses for en beskuer, der stod på et højere punkt.
Det. er altså ikke noget fugleperspektiv i almindelig for-
stand, så1edes, at det landskab fotograferes' som ligger
omtrent lodret under fotografiapparatet. Man kan tværtimod,
når man stiller objektivet under en lille vinkel rned appa-
ratets akse, optage langt fjernere punkterr offi fornødent'
kan man også, ved at still-e objektivet i en omvendt skrå
stillirrg, fotografere højere liggende punkter. Fig. 2 -

Faldskærmslanding
Så snart apparatet har nået sit højeste punkt, vil den

tunge forpart dreje sig ned mod jorden. I dette øjeb11k
eller kort forinden er intidlertid den mindste af faldskær-
mene blevet ud1øst, og idet den nu er udfoldet' hindrer
den apparatet i at falde ned. Nedstigninqen foregår dog
altid så hurtigt, at etfjendtligt prcjektil næppe vil træf-
fe apparatet. Først når apparat.et befinder sig loo eller
5o meter, eller mindre fra jorden, bremses det kraftigt af
den store faldskærm, der nu udfoldes, så at det langsomt
daler ned Lil jorden, hvor det rnodtages af betjeningsmand-
skabet.c:s

2
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I stedet for at anvende en hale i form af en lang stang
kan man under visse omstændigheder anbringe et slæbetov
el-ler en line. f ndvidere kan der med forcjel indskyf,gs et
kugleleje, således mell-em hovedet a og hætten m, at disse to
dele kunne dreje sig let og uafhængigt af hinanden.
Stangen r føres da løst gennem huset a og bindes fast med
hætten m, så at en drejning af huset a, som kan opstå ved
en ikke nøjagtig lodret ildudstråling, som føIqe af raket-
ternes skrå stilling eller ulige stærke krudtladninger, ik-
ke overføres på hætten m, og en l'orrykning af objektivet fra
den indstillede retning hindres.

Til transport og betjening af hele apparateL behøves der
kun een el1er højst to personer.
Patentkrav. 1. Raketapparat til fotograferrng, karakteri-
seret ved en hætte m, som indehoi-der fotografiapparatet n
og har et objektiv J på sidenr og et hus a, som indeholder
de til opdrivningen tjenende raketter c og er forsynet med
vinger p, der hindrer apparatet i at dreje sig under opstig-
ningen.
2. Udførelsesform for det i krav I omhandlende raketapparat,
karakteriseret ved anordningen i huset a af faldskærme e, $om

frigives til bestemte tider ved åbning af husets vægge.
3. Udførelsesform for det i krav I omhandlende raketapparat,
karakteriseret. ved anordninqen af en som en haleformet for-
længelse af huset a dannet førtngsstang r, som på sin fri
ende er forsynet med vinqer p, og som samtidigt tjener til
vægtudjævning. Fi g. 3-5 .

fn menneskealder senere, tages .id6en op påny - denne gang af den t.ys-
ke raketekspert I erner von Braun for NASA i LJSA.

1
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HOS FOTOGRAFEN
- fotografi ens socialhistorie

i Aalborg 1843 - 19OO

Bent Nicolaisen

I løbet aI den sidste halvdel af det 19.

århr:adrede blev det et egen0igrt er-
hvenr at være fotograt I derute pe'
node bragrte den fototekniske udnk-
ling og en øget købekraft blandt folk
fotogrrafiet indenfor ræIckevidde for
langt de lleste danskere. Siidan var
udrnklingen i Ådborg og i resten aI
hndel I l84&erne var de omrejsende
dagruerreotfpister en yndet ogr ænsa-
tionel forlystelse, som tiltrak foik dene
i kalt af deres sælsomrne maskiner og
magriske frembringelser. En menne-
skeJCer serere',rar fotografiet et po-
pulært og betaleligrt forbrugsgrode ogr

m.rnge familiers levebrø<L Det er ud-
vikJ.ingen mellem disse to yderpunk-
ter. de0handler om her. Vi kigger larst
i fotogralernes fagblad:

"En ttriterende Wlowg af det røde
Lys pa Stemnrngs- og Newelivet lant
vel forekornme, men aI langt a]vorF-
qere Betydnng er Fordæruelsen aI
Annosphæren ved eller flere Merute-
skers Aandedrær, samt forbrændingen
al Lys i det æm oftest s/ef iJcke ventile'
rede.Rum"

Citatet er sakset ha "Beretninger fra
Dansk fotografisk Forening", som i
I 883 slqev om arbejdsbetingelserne
for "Kopiersker" og "Medhjælpere.
under overslqiften 'Farer for Sundhe-
den ved arbeider i det mørke Kam-
rr€rc. Længe !ør nogren havde tænl<t

på "arbejdsniljø" berenede tidsskrif-
tet, at overgangen ha den våde koilo'
diumproces til de t-ø$e plader havde
medfcnt en væsentlig mindskelse af
sundhedsrisiko€n - rnan var sluppet af
med de æterdampe, som kollodrum-
processen gav ha sig. Anderledes
forhoidt det sig med selve produktio-
nen aI de nye tz,rre plader.

"furimod arbeider de Petsoner,
æm tilberde Emukion q overhæhde
Plader dermd, wtder langt uguttso-
gere Omstændighder, som .londe
unde r grav e Sundlreden. "

$i vidt l88$årgangen aI forløberen
for Darsk fotogrralisk fidsskift

I l880erne var mange fotogrrafer
blevet arbejdsgtvere. Især ttar mange

unge krrinder beskæftig"ds sorn ,Ko-
piersker" eller "Retoucheusern. Den

telaiske udvikling havde eft erhånden
banet vejen for begyndelsen til den

måde at bruge billeder På, vt kender
idaq. Med de nye tørre plader var det

blevet væsentligrt enklere at fotogrra-

fere udenfor atelierel Op6ndelsen af

diss€ nye plader og få år senere rulle-
flLmen bragrte denrdover fotogrraferutg
urdenJor arnatetrens ræIckerndde. Det
var begryndelsen til enden på foto'gra-

fiets barndorn- Denne barndom be-
gryndte i l830'erne og 40'erne.
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Gadeoptagelse fra Alborg. Ca- 1897-98.
Foto: K.V. Momberg (f8ee-f913)-

Samlj-ng: Jysk Arkæologisk Selskab.

+\$r,S1.\gp5i

"T'tJ Publictuns Moro"
I forsomrneren 1943 lnutne aalborgen-
ærre for fenste gang ved selvq6t stifte
bekendslGb med en aJ tiders mest
omtaite og fascinerende opfindelser -
dagruerreotypiet. En annonce i AaI-
borg Stifstidende bekendtgorde, at

"Heinrich Weninger, Chemiker ka
Wien, under sit 14 Daqres Ophold her
på Stedet optager Dagrueneotylpport-
traiter ved nok saa ugun-stiqrt Veir i
Løbet af 6 til l0 Secunder". Det har
ikke været i Fk. Hvemsomhelst i
1840'ernes Aalborg, som "blev taqet"
aI hos den omrejsende dagruereoty-
pist Byens borgere måtte erlægge 6

Rigsdaler, hvis de ville opleve denne

30



#t

A
W
BE

A
W
BB

0otD [rcr p00 €tcl'st oF!,1rler ^Sntlufrrsrtf t)ttpurl
iroiter trtb nof [,rtr uqun iti11t [irir- i l]rrl,'ct ai 0
tit t0 gccuttffr. .prrn6 Qftt'firu eu i gttffrrfr1'f

,,$oucningenri" Socnlc i €furipitltlfel: Qeitil,
linncu moDtrtrlcf'lirnt'c[ i nrT[ntc Qftetit'r iorn i
dlr: Scrnb. $idc'ri tlo$- 0g .ftunifbsnuling, Po,l

1ir'ilfr t't'11nc Øtetrcr brntirl11e Slrotrer. ril !q[rnrJr[.
Gircrnrll. *lriiE fttr bt'crf Surfr*it 6 $ltrl,[r.;
itir finrni{iru cficu $[tre i $orcrtin$ mttr $iu'
b tr*rtt I Ll ll.

, 
HH: ?#

ryfl#ffi
æå; ffiffi

Annonce fra Arhus Stiftstidende.
24. december LB43 .
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Jens Bangs stenhus. Daguerreotypi optaget af Johan Bijlour Birk. Tidlige-
re tilskrevet Heinrich h,leninger 1843. Bjørn Ochsner side 163.
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Hjuldamperen "Iris'r, (Københavnsruten) i Alborg havn. Daguerreotypi af
Johan Brilour Birk (fefg-f858). 0ptaget 185o. Tidligere tilskrevet Hein-
rich ln/eninger IB43. Findes i to udgaver. B jørn Ochsner side L63 .

fonurderlige lrunst, som de nok havde
hørt et og andet om. Det havde årene
forinden forlydt i de danske aviser, at

fuanskrnanden Dagruerre i 1839 havde
udvikiet en metde, som grjorde det
muligt at fastholde billedet i "Camera
Obsqua". I l84il kunne Åalborgen-
serne så selv prø'le at sidde at kigge

ind i en trælcasse i nogle selunder og
kort efter se deres eget åsyn på en
blanlgoleret kobberplade. Dagnrereo.

ryrpiet blev dannet direkte positivt på
pladen. Man måtte altså "sidd€a er
gang for hvert billede man ønskede.
At dagruerreotirpierne var unika satte
granske $ræwe grrænser for den kom-

mercielle udnyttelse af denne nye op-
tindelse. I løbet af den halve snes år,
som dagruerreotlpiets periode varede,
nåede prisen at falde til 2 Rigsdaler,
som stadig var bekosteligt. Dagruer-
reotlpien nåede aldrig, at blive en
vedvarende levevej for fætboende
aalborgenserne, dertil var markedet
for lulcrusartikler som dagruereotlpier
for beskedent blandt byens 7000 ind-
byggere. Der skulle gå tre år efter
Weningers korte visit i 1843, inden Aal-
borg igen fik dagruerreo$pistbesøg.
Fra 18,16 og nogrle år frem var gæstgi-
veriet i Bridager Hdlings Palæ det se-
nere Hotel Phønix - cenbrum for da-
gruereotlfpisternes foretagsomhed i
Aalborg. Gæstgiveriet, som i derure

periode var byens fcnende forlystelses-
etablissement, annoncerede med, at
der hver uge ville ske noget nyt "til
Publicurns Moro". TII denne oMoro.
hente blandt "trengalsk Bellæning",
saelckevæddeløb 09 "smukt chinesisk
transparent-Fyrværkeri" ofte i et par
uger om sonrmeren en dagruerreoty-
pist som f.eks. ,'professorn Sasse fra
Amsterdam. Det geruremgående for
de dagruerreotlæister, som fandt vej til
Aalborg var, at de enten var udlært i
et finere håndværk med et vist l<trnst-
nerisk præg, eller at de havde en tek-
nisk akademisk grrad

"Photograpfu'ske Visitkort til
JulepressenterK
Op til julen 1857 skrev fotogrral C.
Falck i en annonce: "Tillige maa jeg til
Julepressenter anbefale photognaphi-
ske Vrsi&ort". Det var meget tidligrt, at
aalborgenserne blev præsenteret for
det påhit, som i løbet aI 1860'erne for
alvor skulle bane vej for fotogrrafiets
komrnercielle gerutembrud I løbet aJ

1850'erne blev daguerreotlpiet alløst
aI den våde kollodiumproces, som var
en negativ/positiv-proces. Det var mu-
Iigheden for mangrfoldiggenelse i det
uendelige, som gjorde at disse glas-
pladenegrativer tik afgenende betyd-
ning for udvidelsen af fotografiets an-
vendelsesområde-og spredrdngen af

fotognafiet til sten:e dele af samfr:ndet.
Det viste sig i Åalborg vd. at byen
altid havde mindst en fastboende foto-
grral efter introduktionen af 'Photo.
grraphier" eller "tlrsbilleder paa Pa-
pir" i 1855. Aaret efter siog "Hr. Mder
ogrPhotognaph H. Tønnies. sig ned i
Aalborg. Denne tyske glasrnaler skulle
blive en af landets iørende fotogrrafer
ograbsolut ru. I i Aalborg i mere end
en menneskealder. Hars familie førte
forehingen frem til 100 årsjubil^æet i
1956. Noget ligmende er nst ikke pas-
seret ntange andre steder i verden
thrnnies var - som hans samtidige kol-
leger - meget iwig for at b[ve leve-
ringsdygdg i de nyeste fotog6a-fiske
fr embringelser med fantasifulde
navne. I den første aalborg-vejviser,
som kom i 186I, præsenterede han sin
forening som: 'Åtelier for Photogm-
phie, Panotypie. Litho-Photogrraphie,
Stereoskop, Visi&ort og Medaitlonsn.
De fotografske visi&ort havde endnu
ikke vej til Tønnies'repertoire. Fdck
havde været lige tidligt nok ude, da
han forsøgrte sig med visitkort i 1857.

Et visi&ordotoqrrafi er et kontaktaftyk
aI et ko[odiumnegativ i formatet ca- 6
x 9 crn. Målene var ganske
afgcnende, for standarden var med ui
at gøre disse små billeder til en zuc-
ces. Der blev i stor stil produceret
samlealbum, som passde il formatet
Derudover udviklede man særlige

"0erøjede. kameraer, som gjorde det
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muligt, at tage almindeligrr,ns 8-12 bille.
der på en plade.
Vrsitkordotografierne, som begryndte
som et modelune i de højere cirkler i
Paris i slubdngen aJ 1850'erne, blev
den mest udbredte type fotogrrafr ude
I løb€t af den sidste halvdel aI det 19.

århundrede blev det et egen0ign er-
hverv at være fotogrraf. I derure pe.
riode bragrte den fototeloriske udrnk-
ling og en øget købekraft blandt folk
fotogrrafiet indenfor rækkevidde for
langt de fleste danskere. $idan 'rar
udviklingen i Aalborg og i resten a.f

landet. I l&4O-erne viu de omrejsende
dagruerreotlpister en yndet og sensa-
tionel forlystelse, som tilrak folk alene
i lsaft af deres sælsomrne maskiner og
magiske kembringelser. En rnerure-
skealCer senere r.rs;'f6rrqgrrdet et po-
pulært og betaieligrt forbrugsgode og
mange familiers levebrød Det er ud-
viklingen mellem disse to yderpunk-
ter delhandler om her. Vi kigger fiarst
i fotognafernes fagblad:

"En irriterende Virløing aI det røde
Lys på Stemnrngs- og Nervelivet ]a.n
vel forekotrrme, men af langrt alvorli-
gere Betydning er Fordærvelsen aI
Atnosphæren ved eller Bere Merute-
skers Aandedræt, samt forbrændingen
d Lys i det som oftest sJet rlcke ventile-
rede.Rum"

Citatet er sakset fra "Beretninger fra
Dansk fotografisk Forening", som i
l8&3 slcrev om arbejdsbetingelserne
for "Kopiersker" 09 "Medhjælpere"
under overskriJten "Farer for Sr:ndhe-
den ved arbeider i det mørke Kam-
mer(. tænge iar nogren havde tænkt
på "arbejdsrniljø" berettede tidsskrif-
tet, at overg.rngen tra den våde kolio-
diumproces til de tør;.e plader havde
mediørt en væsentlig mindskelse af
sundhedsrisikoen - man var sluppet af
med de æterdampe, som kollodium-
processen gav fra sig. Ånderledes
forholdt det sig med selve prodr.rktio-
nen af de nye tøne plader.

"Derimod arbeider de Petsoner,
æm tilbered/e Emukion q overhælde
Plader dermed, under langt ugurcd-
gere Omstændigheder, som .lrunde
urtde rgzave Sundåeden. "

S.å vidt 1883-årgangen af forløberen
for Dansk fotogrrafisk fidsslaift.

I l8B0'erne v.u mange fotogrrafer
blevet arbejdsgivere. Især var nrange

unge lorinder beskæftigeCe som ,Ko-
piersker" eller "Retoucheuser". Den
tekniske udvikling havde efterhånden
bar.et vejen for begryndelsen hl den
måde at bruge brlleder på, rn kender
idag. Med de nye tørre plader var det
blevet væsenthgrt enklere at fotogrra-
fere udenfor ateleret. Op6ndelsen aI
disse nye plader og få år senere nrile-

flmen bragrte denrdover fotogrraJerurg
indenfor arnatørens rækkevrdde. Det
var begyndelsen til enden på fotogra-
fiets barndom. Denne barndom be-
gryndte i 1830'erne ogr 4O'erne.

"Til htblicrrns Moro"
I forsomrneren l94i! huure aalborgen-
serne for izrrste gang ved seivsyn stifte
bekendtskab med en af tidens mest
omtalte og fascinerende opfindelser -
dagruerreogpiet. En arrnonce i Aal-
borg Stiftstidende bekendtgjorde, at

"Heinrich Weninger, Chemiker ha
Wien, nnder sit 14 Dages Ophold her
på Stedet optager Dagrueneorypport-
traiter ved nok saa ugrunstigft Veir i
Løbet af 6 til l0 Secunder". Det har
ikke været i Hr. Hvemsomhelst i
1840'ernes Aalborg, som "blev taget(
aI hos den omrejsende dagruerreoty-
pist. Byens borgere måne erlægrge 5

Rigsdaler, hvis de ville opleve derme

fonurderlige hrnst, som de nok havde
tsrt et ograndet om. Det havde årene
forinden forlydt i de danske arnser, at
fuansircnanden Daguere i 1839 havde
udvillet en metode, som gjorde det
muligt at fastholde billedet i oCamera
Obscr:ra". I l8,B kunne Aalborgen-
serne så selv prøve at sidde at bgge

ind i en trækasse i nogrle selrrnder og
kort efter se deres eget åsyn på en
blankpoleret kobberplade. Dagnrereo-
rypiet blev dannet direkte positilrt på
pladen. Man måne altså "sidde( en
gang for hvert billede man ernskede.
At dagnrerzeotlrpierne var unika satte
ganske $raewe gnænser for den kom-

mercielle udnynelse af derure nye op-
tindelse. I løbet af den halve mes år,
som daguereot!æiets periode varede,
nåede prisen at falde til 2 Rigsdaler,
som stadig var bekostelign. Dagruer-
reotypien nåede aldrig, at blve en
vedvarende levevej for fastboende
aalborgenserne, dertil var markedet
for luksusartikler som dagruerreotypier
for beskedent blandt byens ?000 ind-
byggere. Der skulle gå re år efter
Weningers korte visit i 1843, inden Aal-
borg igen [k daguereotlpistbesøg.
Fra 1846 og nogle år frem var g6estgn-
veriet i Bridager Hallings Palæ det se-
nere Hotel Phønix - centrum for da-
gnrerreotllpisternes foretagsomhed i
Aalborg. Gæsgiveriet, som i derure
periode var byens førende forlystelses-
etablissement, annoncerede med, at
der hver uge ville ske noget nyt ,til
h$Iicums Moro". Til denne "Moro.,
hsrrte blandt "trengalsk Belysning",
sækkevæddelab og "smukt chinesisk
transparent-Fyrværkeri" efts i et par
uger om sonuneren en dagruerreoty-
ptst som f.eks. Dprofessorn Sasse fua

Amsterdam. Det gennemgående for
de dagruereotlpister, som fandt vej til
Aalborg rrar, at de enten var udlært i
et finere håndværk med et vist lcturst-
nerisk præg, eller at de havde en iek-
nisk akademisk grad.

"Photographiske Visitkort til
JuJepressenterK
Op til julen 1857 skrev fotograf C.
'Fdck i en armonce: "fillige mila jeg til
Julepressenter anbefde photogrraphi-
ske Visi&ort". Det var meget tidligrt, at
aalborgenserne blev præsenteret for
det påhit, som i løbet af 1860'erne for
alvor skulle bane vej for fotogrra.Eets
kommercielle gerurembmd I Lab€t af
I850'erne blev dagruereoty?iet alløst
af den våde kollodiumproces, som var
en negativ/positiv-proces. Det var mu-
ligheden for mangrfoldiggenelse i det
uendelige, som gnorde at dlsse qrlås-
pladenegativer tik afgenende betyd-
rung for udvidelsen af fotografiers an-
vendelsesområde og spredningen af
fotogrra.fiet til større dele aI samfundet.
Det vise sig i Aatborg ve4 at byen
altid havde mindst en fastboende foto-
grraf efter introdtrktionen af ,Photo.
grraphier" eller "tlabilleder paa Pa-
pirn i 1855. Aaret efter slog ,Hr. Maler
og Photognaph H. Tennies" sig ned i
Aaiborg. Derme tlnke glasrnaler skulle
biive en af landets fcrende fotogrrafer
og absolut ru. I i Aalborg i mere end
en menneskealder. Hans familie ferrte
forreuringen frem til 100 årsiubilæet i
1956. Noget ligmende er vist ildre pas-
seret nrange andre steder i verderr
Ikrnnies viu - som hans samtidige kol-
leger - meget iwig for at blive leve-
ringsdy€fbg i de nyeste fotogrraliske
fuembringelser med fantasifutde
navne. I den fenste aalborg-vejviser,
som kom i 1861, præsenterede han sin
forreming som: rAtelier for Photogrra-
phie, Panotypie. Li&o-Photognaphie,
Stereoskop, Visitkort og Medarllons".
De fotogrra-fiske visi&ort havde endnu
ikke vej til Tenuries'repefioue. Fdck
havde været tige tidligt nok ude, da
han forsøgrte sig med visitkort i 1857.
Et visi&ordotogra-n er et kontaktafu.,/k
aI et kollodiumnegativ i formatet ca. 6
x 9 cm. Målene var ganske
a-fgcnende, for standarden var med til
at gøre rli"ise små billeder til en nrc-
ces. Der blev i stor stil produceret
samlealbum, som passede til formatet.
Denrdover udviklede man særlige

"tlerøjede" kameraer, som gjorde det
muligt, at tage almindeligns 8-12 brlle-
der på en pliade.
Visitkordotognafierne, som be.g:yndte
som et modelune i de høtere cirkler i
Paris i sluuungen aI l850'erne, blev
den mest udbredte type fotogrrafi ude
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To almuebifleder. H. Tønnies.

omlcing i Europa helt op 6l l. Ver-
denskrig. Også i Aalborg medførte de
våde glasplader ogr deres komrner-
cielle anvendelse i visitkordormatet en
idnefaldende fremgrang for fotogrra-Een
som erhvenr. I 1865 mente fotognos-
sisdirmaet BudE-Mtller & Co., at det
hrnne svirre sig at oprette et kommis-
sionslager i Aalborg. Der var på dette
tidspunld omlqing fem fastboende fe
togEaler i byen - få ar 0an havde Terr-
nies været ene fÅ skansen De små
visr&ordotogna.6er, som var disse fote
grralers levebrød var naturligvis ho-
vedsagelig portrætter af de aalbor-
gensiske familier. Men denrdover
lar.nne fotogrraferne tilbyde: o Photo-
grraphiske visi&ort af de forskellige
L,andes irrstelige Personer, Digrtere,
ComponiSer, Kunsilnere etc.( Vrsitkor-
tene var begfndelsen til de fleste af
de måder, at bruge billeder på vi ken-
der idag. Det trar nu muligrt for den
jævne borger at få billeder af sig selv
og familien, af tiderrs berønrtheder ha
varieteskuespillerinder til kongehuset
samt billeder ba fierne himmelstøg,
som folk måske krap havde trent orn
Ålt dene var samlet i loutsdærdigrt ud-
frrt dbum, som herte til hmiliens lcæ-
reste eie, og som dtid lå fremme i den
6ne snre. I l860erne og ?Oerne bm

Samling: H. ThestruP Nielsen.
fotogrraliet inden for rækkevidde for
0ere og flere aalborgensere. I 1869
hune man hos en af byers billigere
fotognaler - Dokkedahl - erhvewe et
åtsin portrætter i visidormat for ?
Rigsdaler, som l5 år frn rrar prisen for
et enkelt dagruerreotypt Rt samme
tidspunlfi forlangrte thrnnies, som altid
mr den dyreste i byen, 3 Rigrsdaler for
12 visir Men der rrar endnu måde med
demohatiseringen af portrædotogrra-
6erne. I be$fndelsen af l870erne
havde en arbeiler i Aalborg en dag-
Irarn pa mellem I og Wz Rigrsdater. Hvis
tran ofrede en hel dagløtu var det mu-
ligrt for en sådan arbejder at komrne til
fotograf. Hvor mange billeder, hån Ek
med hiem alhang så af, hvor dyr en
fotograf, han vovede sig hen til

"Amerilantske
Gjemmefotografrer, som
aldrig forgaao

De nide plader havde hjulpet fotogrra-
6en et stort slqidt frem ved deres
fremkomst i 1850'erne. Men der var to
generende hager ved dern, som man
sogrte at alhjælpe i de følgende årtier.
Det ene problem rar eksponeringrsti-
de& som fortsat trar pa flere seknnder

- hovedholderen var en uundtrærlig
relnrisit for den tids portræfotognaIer.

Det andet problem rrar "det våde ele-
mentr, som bestod i, at pladerne
slrulle gydes med emulsionen umid-
delbart fen eksponeringen ogr kemkal-
dæ umiddelbart efter. Det var derfor
nødvendigrt at medføre meirkekam-
mertelt, hvis man ville fotogrralere
udenfor atelieret Disse to varskelig-
heder blev alhiulpet af de trrre pla-
der, som blev taget i brug i beg,/ndel-
sen af l880erne, Fta 1882 begryndte
Heiruich tbaudes at producere geleti-
neemulsionsplader i sidehuset til de
store atelier, som lran året feir havde
åbnet gÅ Nyton i Aalborg. Disse nye
plader, som gjorde det muligrt at få
eksponeringstiden ned under I se'
!xrn4 blev derfor hurtigt taget i brug
af de aalborgensiske fotogrrafer. Over-
grmgen ul de tørre plrder havde ikke
umiddelbart samme store indflydelse
få fotogrrafieæ kommercielle mulighe-
der, som introdnktionen af de våde
plader ogr dermed negativ/positiv-
princippet havde haft i sin tid Den nye
fotogrrafiske proces banede vejen på
arnåtcrr- ogr pressefotogrrateq men det
er en lidt anden historie.

I l880erne ogr90'erne var det især
den generelle økonomiske udnlkling i
byen - særligrt helt op mod århundre'
deskiftet - som bragrte stetrre dele af
byers befolkning i kontalc med foto-
grrafiet Det søre marhed for fotogm-
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fier medferte en øget konlnurence ogr

etableringsiver i 90'erne. Ved århun-
dredeskiftet var der omlcring tolv fote
grafatelierer i byen, som med forsta
der efterhånden var vokset ril 37.000
indbyggere. Et af de mere muntre ind-
slag i denne periodes fotognafannon-
cering stod N. Nielsen for. I 1885 til-
bød tran 'Amerikanske Gjemmefoto-
gnafier, som ddrig forgaa 5 Stk I Kr.
og 25 Øre'. Der var tale om 'gem(-
fotografier (gem:ædelsten), som i det
engelske navn ikke er forsr;net med
nogen lefier om holdbarhed Det rrar
derimod sruå bilige fotognafier på
bblq som bla rrar popul,ære hæ om-
rejsende fotognafer pa markedsplad-
*r.

"Det store P.rblila;r;r. er i
Søtdagstøjet"

Selvom det blev økonomisk gennem-
&rrligt for flere ogr llere at blive foto-
grraferet, var det for langrt de Beste
stadig en begivenhed at komme til
fotogrraL Denne @ivenhed udviklede
sig efterhånden til en hel lille teaterfo-
restilling med veludviklet scenognafi
og en geruremferrt iscenesænelse.
Overskriftens'Klipper med Papmachå
Overuæk og et fingeret Piano. tra et
katalog med atelierrekvisitter ba 1885,

som bl.a ogsa bød pa

'Universal-Meubel" og ,Baad med
Aarer". Heiruich Tørudes kan give os
et indEyk af samtidens opfattelse af

besøget hos fotogrrafen- Den på det
tidspunld meget veletablerede
aalborgrfotograf slqev i læ? et indlægr
pa søndagslulpring i 'Beretrdnger &a
Dansk fotogrralisk Forening. Han får
det sidste on*

,Det store ftbltkilm er i fundags-
tøiet, er m,aa*e i Stemnrng q ht
Penge på lrlmmell" faar Ifi til at lade
sig fotqralere md det samme. Men
om lulandagen allerede er Stemninger
åone, Penqene i Reglen ogrsaa, q laa
os årlske, at Fotografrer er bliver Lr*-
ssarakfef var det en Ndvendighe4
n7de Sagen *iIIe sg anderledes..

8etrt Nicolaiæn
canÅpttil

Den 26- årige BENT NrCOLAJSEN,.er netop blevet færdig som cand. phil fra AlborgUniversitets center. som fot.ohistorisk interesseret liar han meldii. sig ind i voit
SeIskab,
Bent_ havde som eksamensopgave valgt aL skrive om Ålborg-fotogra fernos socialhi-
stor.re fra 1841-r9oo. skri.ftet er en guldgrube af oplysninger, dækkende den om-talte periode' vi har her va19t, at rade ham serv forlærle, om sit omfattende ar-
bejde og specialet's i.ndhold. Hans systematiske gennemgang af indholdet giver kunet beskedent indtryk af værkeLs store værdi, for den f;tohistorisk inter6sserede.
Det social-e aspekt omkring folografernes liv og levned, er her for førsto gang
gennemgribende analyseret. Bogen kan anbefales på det varmeste, og vil sikler[ gi-
ve mange inspiration, tiJ. at begive sig ud i deL fotohistoriske siudie.
?"1_1i1 :ld"l_:!9!u- gpgave, kan rekvireres ved at fremsende Kr. t5o.oo på giro Nr.
9 t6 95 46. FOTOGRUPPEN |',IIDTBYEN. Vestergade 42. 976o VRA. (Begrænset oplai). f .B.

H ugo VI atthi es s ens A alb org
fotograferet september 1916

Hugo Matthiesen, s ( fAg I_Lg5l ) ansæt_teLse som museumsinspekLør: på NaLio_nalmuseet's Z'afdeling i l9lo, skul_le få en fotohistorisI befydning vikan g1æde os over idag.
Den_2'bog i en planlagt række Lopo_
graf iske bøger om voD; købst.æder,
handler om Alborg. Jan Koek og hansmedarbejdere har udvalgt lBl Uift"_der i formateL IZxI6r5 cffi. Billeder_
ne er trykt i Duplex og gengiveL l:1i en usædvanlig fin reproduktion.
Hugo M, anvendte et "NelLetød-kame_ra" nr. 29o, til sine optageLser.
For. at opnå maksimal skarphed, gjor-
de han tit brug af de lange ekspo_
neringstider, hverved de uskarpe per-
soner på en del bi1leder. Han fs""_
trak tidlige morgenopt.agelser, der _

f f " en periode, som vi net.op har
fået beskrevet så fint af Bent Ni_
colaj sen.
Fra Afborgs storhedstid f,ornemmer
man det trængte købmandskvartef,.
her fik man ørene døvede af den evin-
delige klapren. på stenbroen af bøn-
der - og t j enest,ef olks træsko.
Mange detailoptagelser beskriver æL_dre tiders bygningsstil med en ar-kitekts akkurat.esse. Billederne af
Jens Bangs Stenhus r opførL i L62o
erne suppLerer fint daguerreotypiet
fra cå. 185o.
En gennemarbejdet og flob bog_, som
vil pynte under juletræet.
Format 2ox2o cffi r 136 sider . Kr. LLT r -Alborg historiske rnuseum. oB LZ45ZZ.
eller i boghandelen.

for de lanqe slagskygger.
Det er en nydelså "l U"-
tragte disse gamle huse Jun Kock
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Niels Resdahl'Jensen

Erstes einf øcbcs Mikroskop oon Carl Zeiss

Navnet Carl Zeiss kender all
1ere, men hvem var denne mand,

død er lige aktuelt?
Carl- Zeiss bl-ev født 1 1815

forretning r og var 1ærer i kun

Carl i 1ære på et finmekanisk
også i Stuttgart og !'Jien.

I året IB45 etablerede han s

mekanisk værksted. ReParation
instrumenter skulle være grund

år havde han konstrueret et si
Zeiss begyndte også at korrstru
de var ikke bedre eller dår1ig
der.

1816 -1888

e fotointeresserede og især fotosam-
hvis navn stadig loo år efter hans

i tl'Jeimar, hans far havde en legetøjs-
sten at dreje. Efter gymnasium kom

værksted i tn/eimar. Han arbe j dede dog

ig i universitetsbyen Jena med et fin-
og konstruktion af naLurvi-denskabelige
laget for virksomheden. Efter ef par

mpelt mikroskop, som kom i produktion.
ere mere sammensatte mikroskoperr men

ere end dem fra andre optiske værkste-
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I 185 5 kom CarI Zeiss i kontakt med Ernst Abbe ( lB4o-19o5 ) . Abbe var
u n i v e r s i t e t s u d d a n n e t i matemat.ik og fysik. De to mænd dannede et fuld-
endt makkerpar ' som skulle erobre en spændende verden indenfor optik
og mekanik.

I året 1865 kunne man fejre fremstillingen af mikroskop nD. looo,
i r873 nr. 2ooo ag L876 nr. Jooo. I l879 fremkom homogen immersion mi-
kroskopet. Antal-ret af medarbejdere kom op mod 5o og brev hurtigt etør-
re' I L88o erhvervedes et grundsLykke i byens udkant, hvor nye værkate-
der og lokaler opførtes:

Zeiss og Abbe arbej dede med nogeL de kaldLe fantaeioptik, det var
optik som blev konstrueret med hypoteti.ske glassorter, som sret ikke
eksisterede,

Samtidigt med dette, arbej dede en ung mand , 0tto Seott ( lg5I-1915)
med nye glassmeJ.ter med lithium i. Hans fader havde et gJ,asværk i l,'lest-
falen. 0tto schott ønskede at få undersøgt de opt,iske egenskaber i det
nye lithiumglas.

1879 sendes prøverne ti1 Abbe, som konstaterede at de ikke var gode
nok. Der var for meget schlieren i, dvs. spændinger, men de havde nog-
le egenskaber, som var nye og anderledes.

Et samarbej de blev etabLeret, nye forsøg blev sat i gang med bor og
fosfor. Abbe konstruerede et spektrometer tiI at må 1e brydningen i de

nye glassorter. I lB86 udsendte firmaet Schott det første kataJ.og med

de nye glasprøver.

Dette udviklingsarbe j de blev grundlaget f,or at. man kunne kon6tru-
ere de første anasLigmater, som fremkom i 189o.

Carl Zeiss stod som eneejer af virksomheden frem til 1875, hvor
Ernst Abbe kom ind som medejer. I l8 8I kom sønnen, Roderich Zeiss
ind som den tredie part. Carl Zeiss var nu svækket af aLder og syg-
dom, Abbe og Zeiss j unior kunne ikke samarbej de, hvilket medførte at
han trak sig helt ud kort efter at Carl Zeiss døde den 3. december
1888.

Ernst Abbe stod nu som eneejer af en virksomhed med Joo ansatte.
I l8 9l oprettede han C a r 1- Z e i s s - S t i f t e 1s e n , som overtog alle h anE

ejerrettigheder samt gav medarbej derne mange social,e rettigheder,
sygekasse, folkehus, p e n s i o n s o r d n i n g e r m.v.. Ernst Abbe ønskede der-
med at sikre virksomheden for fremtiden. Dette lykkedes, idet f ir-
maet nu gik ind i en meget hastj-g udvikling, som bragte medarbej der-
staben op på J.5oo ved Ernst Abbe's død i 19a5.

Berømte objektiver, som planar og tessar så dagen€ ly 6, men det er
en anden historie, som vil komme i uort april-nummer I

Artiklen er et uddrag af et foredraq hotdt i SeI- Litteratur:
skabet den 2o/II-BB. Kan rekv. fra redaktionen.
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STERE0SK0PKLtJBBtN stiftedes i januar 19o8. Foreningens erklærede
må1 var at rekruttere, interesserede personer, amatører og professio-
nelle hvis interesse var at dyrke det stereoskopj.ske fotografi.
På dette grundlag dannedes 'rMøNSTtRSAML INGEN" . Ici6en var at rundsen-
de fotografiske frembringelser og ved hjæ1p af et diskussionshæfte,
at bedømme hinandens bilLeder.

Klubben valgte af praktiske grunde, et standardformat Pe LZXL6r5
cm, hvilket vår i o v e r e n s s t e m m e L s e med, som skrevet står: tten sned-
ker (?) i Nellerød var flink tiI at fremstille kameraer".

Der var visse regler for optagelse af billeder i stereskop-klub-
bens "MØNSTERSAMLING," bI.a. at mere end halvdelen af samtlige medlem-
mer skulle stemme derfor. Det f,ørste billede, som blev sendt i cirku-
Lation var optaget af en Hr. [. Mynster, "Parti ved Gurre sørr, det
skete den lJ. november I915.

Ved gennemsyn af "MØN5TERSAMLINGENTT, forbavses man ovet den meget
svingeide kvaiitet, hvilket må bero på en akut mange I på gode og vel-
funf ungerende s t e r e o s k o p a p p a r a t e r .
Det fråm9år af referateine, at raster og kornproblemet var en alvor-
lig trusse 1 mod det gode resultat.
F1åre kendte fotogra ier har igennem tiderne væreL medlem af den ædI e

ktub, b1.a. kongelig hoffotogiaf PeLer EIfelt fra ca ' L9L3-22'

1 d i s k u s s i o n s h æ f t e r n e kan man Iæse om medlemmernes besværIighedeD.
Hr. Asger Nielsen replicerer føIgende til eL ældre medlem ( indmeldt
i 19t 7 ) :

"0m de gamle amatørers oppakningl Ak ja! Men ærlig talt: Dengang
var det pladerne, der vejede mest !
De gamle trækameraer var nu forbavsende lette i forhold tiI dimen-
sionerne. I vore dage (1962) et filmen seJ.vfø1ge1ig Ietterer og
optageI sesformaterne er b.l.evet mindre, Men selve kameraets væ9!?
Har de aldrig set en LEICA-MAND i fuld krigsmalingt med to kamera-'
huse og tre fire objektiver?! - "Løflt engang, hvor den er tung ! "
undskyld, hvis jeg har trættet. dem, med denne Iange udgydelse !
TAK for synet. af billederne. Jeg håber vi e fterhånden får flere af
disse gamle billeder at. se! ".
Arhus den 2I. oktober I952.

De tre biIleder, vi har valgt at præsenterer fra " M Ø N S T E R S A L I N G E N "er et udt.ryk for de bedste optagelser. Det skal retfærdigvj.s BigeB at
mange optagelser af naturmotiver, hvis gengivelse vj.lle vere unf air
i den t r y k k e k v a I i t. e t , vort blad kan byde på.

Medlems tilgangen og interessen har svinget igennem tiderne. Maksi-
maft har ca. 2o-3o været indmeldt. I dag har klubben et meget begræn-
set medlemstal men håber oå en renæssance . idet ffere entusiastiske
medlemmer af Dansk Fotohistorisk Selskab fo"""g"" at få mere gang i
st.ereoskooklubben,

Behovet,
drer formanden
se af apparater
@relct'ræIESæE\z

for stereoskopisk mateiel er også stort i dag hermed opfor-
ERICH KIRSCHNER medlemmer af D.F.S. der er i besiddel-
og tilbehør ved eventuelt sa1g, at kontakbe denne!
Materialet til
af redaktionen

denne artikel er bearbejdet og skrevet
på grundlag af f,remsendte dokumenter.

D.F.S.'s første temanummer "Stereoskopi, at se rumligtrl
kan endnu .Leveres tiL Kr. 75: oo inc. stereobriller.
Efter en beskriveLse af stereoskopiotograferingens prin-
cip fø1ger de bedst kendte kameratyper og beLragtere fra
begyndelsen af 185o erne og frem til vor tid!
Herefter kan man betragte 5o stereoskopbilleder. Disse
er udvalgt som en bytur i kongens KJØBENHAVN for cirka
Bo år siden.
Underteksterne er en kulturhistorisk beretning set med
samlidens øjne. Hæftet kan bestilLes ved at ringe tiJ.
redaktionen eller et andet bestyrelsesmedlem.
UD5[T IKKE DIN BESTILLING. RESTOPLAGET ER LILLE OG EF.
TEPSPøRGsLEN STOR. DET KUNNE VÆRE EN FLOT JULEGAVE!

F.B

Dansk Fotohistorisk Selskah
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Flemmitg Anholm

Rundt om i verden findes der sto-
re samlinger af fotograf;ier. En af
de helt store findes i Det Kongeli-
ge Bibliotek, med millioner af bil-
leder.

Sådanne samlirrger dækker i almin-
delighed alJe aspekt,er af tilværel-
sen, og er af største værdi for.
kendskabet til det sidste havlvan-
det hundrede års samfundsforhold,
kLædedragter, arkitektur, bolig-
forhold, politik, krig og fred, så-
vel som til studiet af ældre tiders
fotografiske processer.

0g så er der de specielle saml-in-
gerr som oftest er mindre af omfang,
men ikke derfor nødvendigvis mindre
j-nteressante . En af disse r er den,
som det engelske kongehus har op-
bygget gennem det meste af de halv-
andet hundrede år.

Det er ikke rlogen lille samling,
for den rummer mere end 5o.ooo bil-
leder, som til daglig befinder sig
på Windsor Castle.

, i\'\. .

.S
\
S:l'--:\\s

To enge.lske fotohist.orikere, Ftances Dimond og Roger Taylor, har fået til]adelse
til at udtage et. betydeligt antal af de mest. interessante bil.Ieder, som nu kan ses
på The NationaL lYuseum of Photography, Film and Television i Bradford, loo kilome-
ter nord for London. lJdstillingen forLsætter gennem det meste af 1989, så der vil
være mulighed for at aflægge den et besøg.

I juli måned i år besøgte N.ieLs ResdahL udstillingen og har fra denne hjembragt
et flot katalog med et betydeligt antal fremragende reprodukt.ioner af de udstille-
de bil1eder, Det er faktisk forkert blot at omta.Ie det som et katalog, for der er
tale om en boq på 223 stder på glittet papir, og foruden bi.l'lederne er der talrige
oplysende tekster ligesom ethvert billede er forsynet med fyldige oplysninger om

såvel motiv som onr fotograf,
I IB4o blev den unge dronning VicLoria gift med prins Albert af Sachsen-Coburgt

og allerede samme år stiftede de bekendskab med daguer reotypiet , idet de købte et
pår eksemplarer der var importeret fra kontinentet, sandsynligvis Frankrig, o9 et
par år senere Lod Albert sig under el ferieopho.ld i Brighton afbilde på daguerreo-
typier.'i 

den kongelige samting (men ikke med på udstillingen) findes et eksemplar på

en tidlig uånyttelse af fotografieL Lil et praktisk formå}.
I Ig4Z, ved a'fslutningen af åen såkaLdte opiumskrig, blev der indgået en aftale mel-
lem KiÅa og Storbritanien, der bt.a. drejede siq om, at Hong Kong indtil slutnin-
oen af det 2o. århundrede skulle være en briLisk kronkoloni. Traktaten var affattet
[å kinesisk såve] som på engelsk. I Enqland ville man gerne have en kopi af det ori-
ginale dokument, og man kaldte derfor på Henry Col1eq den kongelige miniaturermaler,
der for nylig var begyndt at arbejde med fotografering efter Fc.rx Talbot's kaloty-
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Collen fremstillede uden vanskeJ-lghed den ønskede
med hånden ville have beredt store vanskeligheder
ke skrifttegn.

kopi, medens en afskrift udført
på grund af de uvante kinesis-

En kongelig fotograf
Kongeparrets interesse for fotografier blev dog først rigtig vakt ved den sto-re internationaLe udsti.lling i London 1851, et arrangement som prins Albert nav-

de lnteresseret sig meget for.
Det var ved den J.ejlighed del berømLe Krystarpalads brev opført i. Hyoe park somet led i udst.illingen. På denne udstil].ing bLev for første gang vist en scørre
mængde fotografier, ialt ca. 8oo, og det satte gang i forståelsen for dette nye
medium. Også Fox Talbot blev påvirket af successen og besluttede at opgive sin pa-
tentbeskytt.else og eneret på kaloLypiprocessen i England, hvilket var en medvir-
kende årsag ti1 at Photographic Socj.ety of London blev dannet den Zo. januar lg5j,
og ved selskabets møde i juni samme år kunne præsidenten Sir charles Eastlake med-
dele, al dronningen og prins Albert havde påtaget sig at vare Selskabets protek-
torer.

I det royalistiske England blev alt hvad dronningen og hendes ægtefæJ.le foretog
sig et. eksempel til efterfølgelse, og da Vj.ctoria på den slore udstilLing køble
et eksemplar af en nyhed, et Stereoskop med tilhørende billeder, der var,udstil-
let af et fransk firma, banede dette naLurligvis vejen for en hurtig udbredelse
af dette legetøj, der i det næste halve århuncirede var at finde i de fLesce oor-
gerhjems dagligstucr.
Medvirkende til suecesen var i høj grad Scott Archers collodium proces, der gjor-
de det muligt al frembringe bi1leder af hidtil ukendt skarphed og kvalitet.
St.ereoskopmanien skabte nok de første store formuer i fotografiens historie, og
st.ore forlag, der solgte millioner af stereobilleder, opstod i mange lande.

Af ægtefællerne var prins Albert den, der var mest interesseret i den ny kunst,
han forsøgte sig endda selv som fotograf, men der er vist ikke bevaret prøver på
hans duelighed. Indtil sin død i 186I, kun 42 åt gammeL, samlede Albert mange bil-
Ieder ti.l den kongelige fotosamling. I begyndelsen var en væsenLlig del deraf, foto-
grafiske reproduktioner af berømte kunstværker, men siden blev motiverne meDe og
mere det levende li.v, - fami.lie og venner, berømtheder indenfor kunst og kultur,
politik, samt Landskaber, arkitektur etc.
Fotointeressen i den kongeJ.ige familie var ikke begrænset til forældrene. Deres
næstældsle søn, Alfred, blev selv en fremragende fotograf, der megtrede den ometæn-
delige vådpladeproces. Hans læremester var en tysker, Dr. Ernst Becker, prins AI-
berts bibliotekar der bistod kongefamilien med køb af kameraer og t.ilbehør.
Becker var en kyndig amatørfotograf, og da prins Albert i. 186o, t6 år gammel fik
et komplet fotoudsLyr, levereL af firmaet Murray og Heath, var det Becker, der sat-
le ham ind i brugen af dette.
Alfred gik op i fotografering med liv og sjæI, og 224 bilLeder optaget i perioden
186o-65 er bevaret i et aLbum. Fra sit ophold i Tyskland sendte han eenere L4J af
sine optagelser hjem til dronninq Victoria.
Tiden og teknikken taget i bet.ragtning er dette jo ganske imponerende, - det varjo længe før rrtryk-på-knappen-æraenr' .

Prinsesse Alexandra
En anden kongelig person, der med iver og talenL dyrkede fotografienr var AIex-

andra (1844-1925), daLLer af Christian den niende af Danmark og dronning Louiee.
I 185f var hun b.Levet gift med den engelske tronarving Eduard, prinsen af ly'ales.
Allerede på dette tidspunkt spillede eL foLografi en rolle i hendes tilværelee.

Da tiden var kommet, da man skulLe finde en passende ægtefæIle Lil prineen af
ldales, udbad man sig fotografier af europæiske prinsesser og fyrstedødtre, og i
den konkurrence val den kønne Alexandra en sikker vinder. Det var dog føref da
hun var op i fyrrerne, at Alexandra blev aktiv fotograf.
Som så mange andre på den tid, slutningen af flrserne, kom også for Alexandra in-
spirationen fra George Eastman, der havde lanceret det første amatørkamera i 1888.
Alexandra's første fotografiapparat var et Kodak Nr. I fra 1889, og på det bille-
de af hende, som vi her gengiver, ses hun med dette kamera i hånden. Iøvrigt var
Kodak hendes stadige levårandør, og man vedr.at hun er ejet et Bulls Eye 2, eå-
ve1 som et Bulls Eye 4 special
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MademoiseLle JennY Linci.
DaguerreotYPi 1848.
Foto: Kilburn . 9xLI '6.

Alexandra var en habi] fotoqraf med øje for moLiver, et udvalg af hendes opta-
gelser udkom i 19o8 i bogen rtQueen Alexandras chrisLmas Gift Bookrr, og den blev
åolgt i et meget storl op1ag, og indtægterne herfra blev benyttel til velgørende
formåI.

I vor her omtalte bog 'rcroun and camerart giver en seks si"der lang artj.kel et.

indgående portræt af denne begavede kvinde.

vor begrænsede plads har kun muliggjort at gengive nogJ.e få at bogen9. mange il.-
lustraLioner. De mest bemærkelsesvæiå:-qe af disse er t illiam Edruard Kil-burns da-
guerreotypi fra 1848, af Jenny Lind, "den svenske natterqal"' Ikke blot er det
åt skønt billede med en fremragende udnyttelse af Jennys spejJ.billede' men det sy-
nes jo også at sætte et spørgsmålstegn ved myten om da guerreotypiprocessens ex-
tremi laige belysningstidu" , . SuLu bågens kyndige forfattere omtaler andetsteds
i rchrovn and camera" beJ-ysningstiden for en daguerreotypioptagelse tiL en halv
time .
Billedet. af Jenny Lind viser ikke den mindste anLydning af bevægelse, o9 så stil-
le kan man kun stå i ganske få sekunder.
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Kodak Nr. 1. lBB9. Den store jæger.

vi bringer et. bil]ede af wirliam cody, kendt under navnet "BuffaLo Birl'r. Det erfremstirLet af fotograferne tlriott. og Fry i- J.892. cody havde deltaget i indianer-
kri-ge og var en stor jæger, så da man i. L85o'erne uyggbde jernbaner tværs over det
amerikanske kontinent for at nå ud tit sLillehavet, blev han af Kansas pacific Ra-
ilu,ay engageret som bøffeljæger for at skaffe mad tir de tusinder af jernbane ar-
beJdere, der var beskæftj.geL, og det er derfra hans navn stammeD.
senere startede han verdens første wild-tJesl-sho!,, som han med stor succes rurne-
rede med, j.kke blot i U.S.A., men også i Europa, hvor han bl.a. to gange preaenEe-
rede sin forestilting for dronning Victoria.

rrJesse og Thomas". Dronning Victoria 1897.

I 1851 udbrød der krig meLl.em Rusland og Tyrkiet, bl.a. på grund af en strid om
pilgrimmes adgang til Jerusalem, og i 1854 stillede England og Frankrig sig på Tyr-
kiets side, - ikke af sympali for tyrkerne, men for at beskytte deres egne interes-
ser i den nære Orient, som kunne blive truet, hvis Rusland fik større indflydelee
i den del af verden.
Krimkrigen, som den blev kaldL, fordi den største del af krigshandJ.ingerne fandt
sted på halvøen Krim i Sortehavet, er formentlig den første krig, der har haft
sin egen fotograf, Roger Fenton.
Det bj.lJ-ede, som vi her bringer, er dog ikke e! Fenlon-billede. Det er laget i Eng-
land af Cundall og HouIeLt, og viser to hjemvendte, sårede soldater, Jesse Lock-
hurst og Thomas 0'Brien, der blev modtaget af, dronningen.

,.#:

tn.
lt -
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Dronning Victoria beskæftiget med jordiske
sysler en optagelse af sjælden art.

Billedet af den strikkende dronning, der sidder
dagllgstuen på lr/indsor Castle r er taget i 1895 af
der havde et meget kendt og anerkendt fotoatelier
dra blevet anbefalet til denne opgave.

sammen med prinsesse Beatrice i
den danske fotograf MarY Steen,
i København. Hun var af Alexan-

,,Croun and Cameratt er en fremragende bog, som sikkert vil interessere mange af
Dansk fotohistorisk Se]skabs medlemmer.
prisen er IZ.g5 pundr og for at gØre det, lettere at erhverve et eksemplar, vil
redaktionen påt"g" sig åt hjemfoiskrive det antal af bogen, der måtte blive be-

st,ilt. Skriftfi-g"ellei teleionisk meddelse til redaktionen inden den 31. janu-

ar 1989.
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En foto-laps 600 år!
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Jeg må ha'et minde
om det søde barnl

Frihedsgudinden, Eiffeltårnet, Den Lille Havfrue og Manneken Pis
er for filmfabrikant.erne nogle indbringende fotografiske motiver!
Siclstnævnte kan i år f e j re 5oo- årig f ødselsdag med evig f orvi-s-
ning offi r at knipseriet vi1 f ort.sætte.

Siden llBB, har Manneken Pis, stået på hjørnet af Rue de Le't,uve
bag byen Bruxelle's store torv. StaLuens oprindelse er lidt uklart
men i llBB, henvises der til den som en ud af 3o offentlige ste-
der, hvor byens borqere kunne hente drikkevand.

Mange historier er fortaltr orn den lille herre, ån af dem, går
ud på, at. en sØn af en meget t'cirif tig" adelsmand r som f orsøgte at
forfØte den fromme Sainte Gudule.
Vor'herre straffede ham, ved at dømme hans sØn til evigL, at for-
blive barn: Arkiv: Ole Knudsen.

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

Tekniske Artikler.
RøDK.1DLI(EVBI 118. DK 2600. Tlf. ol245 6585

ajluorscÅers "rQis
tfnu; r:/A's'

g4l*iry?rnr" 
'qFfi[\ffiv|t*f\e"'ffi
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O K:ØLN T988 offi
- intet nytfra fotofronten

Per Ask Nielsen
Koln 1988

Køln am Rhein de nye
r"s""*"UYgninger t .v. ned dorn-
kirken åot baggrund. På broen
anes den een kilomeEer lange
billeduds l111ing.

Hriii ******i$SS-r*S*t
rlttt^ffifr*;båm'ri

Den 20rde verdensfotoudstllllng i Kø1n er allerede histori.e. Publikumstallet
Eteg med 247 til godt 150.000 fra lalt L23 lande fra Danmark kom L 2 L 7
fotofolk. Stigningen er opnået lkke mindst på grund af at man i år ophævede
adgangs-begrænsningen og indbød også amatørerne. Som messe for fotografien
er dens betydntng af flere grunde nok på retur, også på grund af
elektronlkkens eks-plosive fremmarsch. Det er da også indenfor dette felt de
vlrkelige nyheder kan flndes.

,,'. ' .,,,, iil,
S , i' ,li' ,,

''.,siil*;:

J,.$,'

Verdens største foto-udsLilling nogensinde 150.000 fotografier opklæbet i
medla-orden (udvalgte efter div. bladkonkurrencer) på en mere end 1100m lang
frise mellem LUDWIG-MUSEET (bl.a.HfST0RAMA) og messehallernes hovedindgang.

:il:::::i:::l

i,:ii:,t,,,

:i.::::i:ir:
J.i:ii:
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Koln 1988

FREMTIDENS PORTRÆTATELIER
litet hos

japanske HITACHI i hal 4.1/C10. Her
kunne man, siddende i et seål-
rørstativ, løbende blive "EageE af"
hjulpet af et par charmerende vid.eo-
aisistenter, der umiddelbart efEer på
en TV-skærm "bladrende" kunne fremvise
et sLørre antal øjebliksoptagelster.
Efter valg af den rigLige grimasse t
fik man efter ca. 3å min. udlevereE en
perfekt udprlntet farvepapirkopi i
postkort.format. PrinLteknikeren frem-
viste med stolthed systemets indrnad
b1.a. et cellophanlignende tricolor-
filter a'la farveprinterbånd. På bil-
ledet t.h. ses til venstre et nyt
offer i vente-position, medens den
netop videograferede YenBer ved
printeren bagest. Til højre assistent-
årne under det vægmonterede kamera.

ål6lnzl4esse

r passagen mellem hal 2 og 5 var arrangeret en fOrnem
otåtimei udstilling med sjåldenheder fra AGFA HIST0RAI'!A
(bl.a. et originalt DAGUERREOTYPE kamera), sam-t- fra
iansjørg LORSBATH og K1-aus STORSBERG's private samlilger
(begle ilCO). Ved siåen af udstillingen kgnne man opleve
iåsEiy"t TV "live", hvor et permanent -arbejdende studie
sørgede for en vis publlkurns-tllstrømning.

HW

Var man heldig kunne man blive
præsidenten i CLUB DAGUERRE
giver herlighederne et par ord

'l:,,, 
j,':i,,,.,.,,.,.r\],,tljij

guidet gennem udstillingen.
- Matthias-Josef ZIMUERMANN
ned på vejen.

fier er det vice-
(fuldskæg), der
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HISTORAI{A.RARIIETER PÅ RAD!

Fra venstre 1) Rejsekamera'
13xL8, i træ og messing
udsnykket med indlagt ædeltræ
ca. igzo. - 2) orroMAR ANScIIUTZ
berømte trækanera ned sPalte-
lukker fra 1888 fremstillet
hos GOERZ. - 3) 13x18 oPtisk
bænk-kamera (1895) fra H.
MATTSCHEK' WIEN efter design af
DAVID I{ATZEK.

Et flot indslag I Ludwlg-museet var en
næsten komplet samling af AGFAs
kameraproduktion (HIST0RAITA) udstillet
på væggen L cateterlaets noellemgang.

Fra STORSBERGs samling var ud1ånt
denne flotte kopi efter verdens første
snåbilledkamera STEINHEIL MINIATURE
DAGUERREOTYPI-kanera (format 8x1lmm),
hvorned de fleste af medaillonfoto-
graf ierne 1 STENGERs saml-ing i
Historana er optagne. Ved siden af
minien en kopi af betragteren med en
original ALPHONSE GfROUX, Paris
daguerreotypi.-kamera sorn baggrund.

ili::rr;

:.lt,:$,

:l:i$

:ilii*

i..lti$
ir*Ss,
'i::4.

En fornem koPi efter Daguerreo-
typi-karnera frenstlllet hos
gbilnQurN i Parls. (Historama-
Ludwig museet).

Hvad der mangl-ede af oldtimere
på messens stande, fandL man i
fu-ldt mål i Kølns f ashionable
gågade, hvor det specielt i
node- og juvelerbutlkker var inn
at garnere de-luxe tingene med
flotte gamle kameraer.

K6ln r988
PH0ToKINA - nu kaldet "Billedets Verdensmesse - sLartede i 1950

og forrsærEer nu hvertandet år (lige tal) i den 2000 år ganle
Rhinby KØLN, siden starten har den stadig udvlk^l_et^^^"ig i

"irrråf"en 
ril "" "t fylde 13 kæmpehaller med ialt 137.000 kvm'

r den 20'de "a"tiiii"!mere end 1200--;Jsfiliere fra 35 lande repr-æ-senterende a1le
verdensdele. Foruden de omfattende billedudsitllingel-y11-e-s der
åi- t-"rp""pu"a indenfor FoTo, FrLM' vrDEo, LAB6RAT9RTEUDSTYR

samt PnorrrssIoNELT MEDIA ?,qN. I
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Ånnrs
JULEGAVE !

l{cx.lål{ Camt:ras
r II[:. eIE9'r HtiXt)RE$ YEÅnS

En næsten komplet beretning om samtlige
KODAK-kameraer gennem de første 100 år
skrevet af den engelske kender BRIAN COE.
300 sider med over 600 emner og et hav af
illust rationer.

NU EXTRA

DANSK
INTRODUKTION
VEJLEDNING
samt sPecielt
INDEX.

Kr. 385.-

DK 74OO HERN ING. BREDG. 13 -15 . T LF.O7'12 5514

4g
November 1988.

ASK-O-RAMA slutter året
kameraer under et portræt
mange andre kan ses:

med at udstille 100 Kodak
af George Eastman. Blandt
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No.1A FOLDING POCKET Model B.
Første til A.116 rl.film. 1905.

No. 4 PANORAM KODAK Model B.
1420 billedfelt 85x300mm (Rro:) r9oo.

No. 4 CARTRIDGE Model F.
Plade- & rullefilmskamera fra 1904.



POLAG}< 1g3g-1 ggg
En præsentation

Dansk Fotohistorisk Selskab kippede med flaget den l. november tiL ære f,or
et dansk fotoimportfirma der på dagen fejrersit 5o- års jubilæum. Firmaet P0-
LACK GRUPPEN, som det hedder i dag, var blandt de førsl-e fotogrossistfirmaer,
som indmeldLe sig i vorl Selskab. F0T0- INGEN FREMTID, UDEN F0RTIDI
. Firmaet startede den l. november 1938, i København på adressen Vest.ergade
l-2A - på dørskiltet stod der JAMES POLACK A/S. Stifteren aF virksomheden var
James Polack, som på dette tidspunkt var 45 år, og allerede havde gjort karrie-
re i fotobranchen. Med en aktiemajoritet på 25o.ooo startede han nu eget fir-
ma, med sig sel"v som adm. direktør.

Polack var begyndt i fotobranchen 2o år tidligere hos KODAK, og ud over den
forretningsmæssige uddannelse, satte han sig også ind i de grundlægggende foto-
kemiske o9 tekniske grundregler på Polyteknisk .Læreanstalt, som han se.Lv har
skrevet på forsiden af et duplikeret hæfte, som blev fundet ved en senere flyt-
n1n9 .

unge Polack havde fart på fra starten, og efter lo år i branchen sad han som
direktør for den t.yske fotokoncern Agfa's afdeling i Danmark. Polack's hoved-
.interesse var røntgenfilm, og qennem den fik han mange personlige kontakt.er på
landets sygehuse, hvor der var røntgenafdeling.

I begyndelsen af Jo erne skete der sLore omvæftninger i Tyskland. Naz.isterne
kom til magten, og raceteorien om den ariske races overlegenhed førte til uhyg-
gelige pogromer , j-sær mod jødiske statsborgere, som blev fjernet fra offentli-
ge og prlvate topstillinqer. Disse love gjaldt ikke kun i Tyskland, men også
for tyske lirmaer i udlandet., og James Polack, der hele sit liv havde væreL dansk
statsborger af jødisk slægt, blev fyret på grål papir i l9l8.

Po.Iack satte sig imidlertid ikke med hænderne i skødet, men var få måneder se-
nere klar til at. fortsætte med siL eqet firma: James Polack A/S.

I9lBz I september af,h. stiftende gene- 19652
ralforsamlirrg, og i november åb-
ner James Polack A/S fotoimport I95Bzog engros i København.

1942: Maj-Bestyrelsen j- iames Polack A/S 19592

udskiftes efter besættelsesmagtens
krav og i september flYgter James
Polack til Sverige. I97Iz

1945: Fred i verden og i juni vencler Ja-
mes Polack hjem og den gamle be- 19742
styrelse genindtræder i firmaet'

1947: James Polack A/S bliver dansk agent
for ANSCO (GAF) USA. L9BB:

I94B: James Polack får agentur for John-
sons kemikalier.

l95o: Photokina starter i Køln. Importør
for b1 . a. Schneider , Balda , Rotui- ,

Chremer, Metz m. f l- .

1963: Generationsskifte Tage fnkelund
køber James Polack A/S og fører
virksomhecien videre uncier samme

navn.

1964: De første 0lympus gastrokameraer
kommer på markedet.

J . P . bliver agent for Olynrpus me-
dico endoskopisk udsLyr.

Hasselblad agent i Danmark.

Firmaets stifter James Polack dør.
Samme år overtages Polaroid agentu-
ret af Kodak.

Polack bliver agent for Pentax 0g
flmo.
Bolex agenturet cpgives efter 36 år.
Polaroici opretter eget dattersel-
skab.

Firmanavnet ændres til POLACK GRUP-

PtN " med 6 selvstændige afdelirrger.
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Vi skal i denne sammenhæng blot bringe en kronol-ogisk oversigt af f,irmaets hi-
storie samt historien omkring det famøse duplikerede hæfte der bærer titlen
"Fotokemisk-Fotografiske Øvelser" Zden udgave af Chr. lrlinther 1916 herom for-
tæl1er Sigfred Løvstad, Danmarks Fotomuseum:

Dette lil1e ydmyge hæfte på godt og vel et halvt hundrede sider ef, at flnde
på en bibliotekshylde på Danmarks Fotomuseum i l-ierning.
På to led har den sin historie og er et gocit eksempel på hvordan tilfældig-
heder redder bevaringsværdige ting.
Hen over forsidens ti1el. er skrevet med pen: "Dette er den bog jeg startede
Foto med hos Prof . [-hr. Ur/inther. Den Folytekniske Læreanstaltt'. (Chr. hlinther
var dog endnu ikke professor endnu). Håndskriften er James Pol"ack's. Denne bog
gav ham altså den første indsigt i fotograferingens mysterier.
Jeg havde egentlig søgt denne bog længe, da jeg kom t,il at omtaLe et speeielt
forhold mellem hr. J.P. Hansen (Norka-Hansen) og forfatteren til omtalte lære-
bog for Hans 0tte. (James Polack).

I museets ret omfattende samling af Norka-Hansen-papirer, har jeg bl-.a. og-
så dele af en korrespondance melLem J.P. Hansen og professor H.I. Hannover,
(dengang Chr. lnJinther's foresatt,e på Den Polytekniske Læreanstalt),
I et 15 sider langt brev fra april 1918, redegør J.P. Hansen, med hans flotte
håndskrift, for en række efLer hans mening alvorlige fejl i 2, udgaven.
Han fik ikke noget tilfredssLillende svar fra professor Hannover. Hansen skriver
igen og direkte Lil Chr. tn/inther. En nærmere granskningl forefaget af ln/erner
Ol-sen i I9B7 kan kun give J. P . Hansen ret ubegribeligt, at Chr. lnlinther ikke
har bøjet sig for kendsgerningerne.
Dette hæfte er givetvis sjældent. i dag net,op fordi det er duplikeret. Den 3,
udgave er også i museets samling. Den er bogtrykt og udgivet på G.E.C. Gads

forlag i L9L9 og fejlene er her rettet eLler udeladtl

J. P. Hansen's smukke sirlige håndskrift. . . .
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MØNTtrRGÅRDEI{
ODENSE - som fotografen så det!

Udstillingen i den lange gang og de tre vægmontre på trappeaf-
satsen består af billeder fra de endnu uregistrerede negativsamlin-
ger fra fotograferne Bi.ering, Brandt, Davids, Lønborg ' Lykke og 0t-
to Nørmark. Man har bestræbt si9 på at finde motiver, som lkke tidli-
gere har . været vist. Bi.lIederne er delt op i tre grupper: Gader og stræ-
der i 0dense. På arbej de i 0dense. Livet i 0dense oq på indkøb i 0rjense.

Under gennemgangen af negativerne har man fundet mange spændende moti-
ver, som man slet ikke kunne få plads ti1 på plancerne. For at udvide
u d s t i I l i n g s a r e a I e t har man samlet en del b j.lleder i nogJ'e ringbind ' som

ligger på bordet på trappeafsatsen.
Denne de.I af udstiilingen er udarbejdet på basis af en udstj.lling fra

J.983, tilrettelagt af cand. mag. T ove Lehrmann.

I montrerne vises eksempler på fotografernes protokolLer m.m.. Desuden

ses forskellige fotoalbums, bl. a. en enestående samli.ng fotoqra fier fra
0dense politi af arrestanter.

At.e.lier. Med nogLe af de ting, som fotografer har afLeveret til muse-

pt, gives her et indtryk af , hvordan en foLografs aLelier tidligere kan

have set ud. I et hjørnemonLre fortæl"les om den specielle teknj.k, ste-
r e o f o I o g r a f e r i n g , og i en vægmontre ses objektiver, kameraer m'm"

udstillingen er tilrettelagt. af L ene B. Pedersen o9 Kirslen Jørgensen.
Fotograf: Carsten Dalegaard.

19oo.
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Overgade i Ocjense, ca. fotograf Carl Brandt.



Oprydning efter havnebranden på Munke Møl}e, iuli 1925.
Fotograf Edv. Biering.

Billedsamlingen Præsentation

Møntergårdens billedsamling blev grundlagt omkring år L9lo i det daværende Fyns Fol-
kemuseum i tiler Rønnovs gård i Nørregade, Derefter er samlingen gradvis blevet ud-
videL med afleveringer fra fotografer, offenLlige institutioner, nuværende og tidli-
gere beboere i 0dense, og mange andre.

I de sidste lo-2o år er der sket et vældigL opsving både i interessen for gamle bil-
leder oq i afleveringerne, og Møntergårdens billedsamling er i dag en af landets stør-
ste .

Samlingen består af lotografier og skilderier fra 0dense-området. Den er opdelt i
tre grupper:
Billeder fra Odense by, registreret efter gadenavne, billeder registreret efter emne,
oortrætter i alfabelisk orden.

En del af byens fotografer har af.Leveret kameraer, objektiver, ateliermøb1er- og
bagtæpper, saml en række andre genstande, brugt i det daglige arbejde med fotografe-
ringen. Ligeledes har 5 af byens foLografer afleveret deres store samlinger af nega-
tiver, så1edes at Møntergården nu er i besiddelse af negativer og protokoller fra fo-
tograferne Carl Brandt, Edvard Biering, Harald Lønborg og Herluf Lykker E. Chrietof-
fersen og Otto Nørmark.

Problemet med disse store negativsamlinger er, at der endnu ikke er blevet bevil-
get tid og penge til den registrering, der viLle gøre samlingerne brugbare for publi-
kum.
l4an kommer i kontakl med Møntergårdens arkiv på o9 l3 13 72, IokaL 4624. Det er Lene
Birkelund Pedersen der står for billedsamlingen, hvis enestående indsats er en pryd
for museet.

'r0dense - som fotograferne så det" fort.sætter hele 1988-89. 0m søndagen er der gra-
tis adgang.
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o Nyt dansk fotografisk tidsskrift o

lfitAl0[
Museet for Fotokunst

&
Forlaget Brandts Klædefabrik

Odense

KATAL0G hedder det, og udsendes af Museet f,or Fotokunst og f orlageL
Brandts KLædefabri.k, 0dense , f,ire gange om året.
Redaktionen er langt i hænderne på Finn Thrane og Henning Hansen,
sidsnævnte står som ansvarshavende. Tidsskriftet skal både vere kata-
log for den omfattende udstillingsaktivitet på museet, samt or j.ente-
re bredt og fyldigt indenfor dansk og udenlands fotografi, nutidigt
som historisk.

Det første nummer lever fint op ti1 disse bestræbeLser. Af særtig in-
teresse for læsere af 0BJEKTIV vi1 nok være Robert Meyers artikel -rrLa Maison BonfilsIi forbindelse med museets udstilling af en række
af FeLix Bonfils optagelser. Udstillingens undertitel er: ÆGYPTEN,
SYRIEN, PALÆSTINA, 1885. Fotografierne sLammer fra museets egen samlj.ng.
Det er Iidt gådefuIdt, hvad årstallet 1886 henviser tiL. Umiddelbart
viL man tro det må være o p t a g e J. s e s å r e t , men det fremgår af Robert Mey-
ers artikel., at Felix Bonfils er død 1885, så optagelserne er nok ve-
sentlig æ1dre.
Familien Bonfils flyttede fra Frankrig til Beirut i Libanon IB67 ag
startede her et fotografisk atelier. Felix Binfils var egentlig uddan-
net som bogbinder, men havde I85o deltaget i en militær ekspedition
til Libanon, hvor der også dengang havde været svære urol.igheder mel-
lem druzerne og krislne. Under opholdet var han blevet så betaget af
landets skønhed, og det eksotiske orienten, at familien besLuttede at
f1y tte dertiL.
FeLix Bonfils skal have lært f oLogra feringens finesser hos Abel Ni6pce
de 5t. Victor ( nevø af en af foLografi.ens opfindere). Denne oplæring
skete i årene 1865-57.
Felix rej ste i årene here fter rundt til Ægypten, Syrien, PaIæetina og
Grækenl.and med sit våd-plade udstyr. 187o vendte han tilbage tiI Fran-
krig og åbnede et atelier i AIås, hvorfra han også forhandlede sine
orientalske bilLedserier. 18 7I skrev han en længere rapport tiI Soci.6-
te Francaise de La Photographie, hvori han nævner 591 motiver fra ori-
enten.
Hans kone Lydie blev i Bei ru t og drev her det fotografiske firma a1ene,
efter Felix død 1885, dog hjulpet af sønnen Adrien indtil 1895. E fter
fru Bonfils død bliver det foLografiske firma drevet videre i Bonfils
navn helt frem til 1945.
Felix BonfiJ.s fotografier i KATAL0G- der er otte helsides gengivelser-
er a.lle nummererede. På nær et enkelt har de numre under 5oo ' og je9
har indtryk af , at det må være nogle af de optagelser, han omtaler i
1871.
Nu kan det måske synes lidt pedantisk, at interessere sig så meget f or
om optagelserne er I5 år yngre efLer ældre, men er de opLaget før ca
188o, må de være t.a9et på våde kollodium plader, og det indeberer, at
pladerne skal præpareres, eksponeres og fremkaldes indenfor ca. 2o mi-
nutter,
Felix kunne aLtså ikke sende et. par dusin eksponerede plader hj em til
Lydie i Beirut tiI fremkaldelse, men måtte medbr inge mørkekammertelt
og fuldt I a b o r a t o r i e u d s t. y r på sine rejser, der mere måtte have karak-
ter af ekspeditioner.
Hvis min fornemmelse er rigtig, så sy nes jeg det gør optagelserne no-
qet. mere j-nteressante, i hvert fald set fra et foLohisLorisk synspunkt.
UDK0MMER -4.; GANGE
SIDER. PRIS, KR.
HENVTNDELSE TIL:
ODENSE C. TELEFON

ARLIGT. A4 F0RMAT TRYKT PA GLITTET PAPIR. Ca. 56-72 PoulPedersen
55too (LØSSALG). AB0NNt[ltNT: Kr. lB5:oo. TEGNES VED
MUSEET F0R F0T0KUNST. BRANDTS PASSAGE 37-43 5ooo
og rj 78 97,,... r, .....,.......,....,,..... ..... Kvartalstidsskrift for fotografi
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To Kaivasser eller tyrkiske politisoldater
i de fremmede konsulers Ljeneste. Nr. 77J.

En koptisk kvinde med barn. Ægypten.
Nr. 242.

Cheopspyramiden med den brudte spids t 233 m høj
Chefrens med beklædnine. Nr. L9l-.
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reBEN
før og nu og aldrig

Det er et København under stærk
forvandling, der fortæLLes om i
bind 5 af værket KØBtNHAVN føt og
nu og aldrig. 0g det er da også
bLevet til et digert bind med man-
ge spændende illustrationer fra
kvarLeret mellem Kongens NYtorvt
Rosenborg og Nyboder. Ikke mindst
Borgergade-kvarteret har ændret
sig gennemgribende siden 2. ver-
denskrigs afslutning På godt og
ondt. Kvarteret VAR ned,slidt og
uegnet til beboelse i den forelig-
gende stand i første halvdel af
deLte århundrede. Nu er charmen
og livet i de gamle gader til gen-
gæ1d næsten for strømlinet og ef-
fektivt. Men her i bogen findes
altså bevaret en lang række af tid-
ligere tiders gadepartier og ejen-

Dc 0cste aldc påviste fcjl drejcdc sig om upr'æcise datelinser af'Ibtogralier. Blandt cle

[jælpsornruc licscrc fancltcs clcr arlskilligc rnccl sirrligc lirrutisictnirrgcr pir hvclt sit lclt
indcn lor klædedragter, bil- og rnororc,vkelnrodcllcr, nunttrtcrplatler, parkcringsskilte,

vejbelægning oe malede liærdselsstriber, der rnuliggjordc nøjagtiterc datering. Det cr

dissc dybt engagcrcdc læscrc, vi skyldcr tak lbr cle t lorcløbige rcttclscsblad.

domme i f'ot,ograf ier og tegninger r

der viser at en del burde og kunne
være bevaret i restaureret form.

Sys og Godfred Hartmann, som i en
årrække seLv boede midt. i kvart,eret,
færdes hjemmevant i området og for-
tæller hist,orien om bygninger, an-
1æg og personer med tilknytning ti1
dette smukke, men altså stærkt æn-
drede stykke København.

Det siger sig selv, at gennemgri-
bende forandringer er sket på bag-
grund af mange forskellige projek-
ter og planer gennem tiden. Derfor
kan man også i ciette bind finde man-
ge "aldrig-eksempler" planer, som
aldrig bl-ev realiseret af den ene
e11er den anden grund, som omLales
i billedteksterne til illustrat,ioner-
ng.

Kgt.Nytorv,

Rosenborg

og Nyboder

Kort før >Det skarpe Hjørne< ved Helsingørsgade lå Adelgade 22. Fra

gaden adskilte huset sig ikke fra de ør'rige, men i gårderr kutrne man se

en åben svalegang med trappe til de ør'rige etager' Det var et hus fra

tidligt l?00-tal, der var som skatrt ril krrlisse til en Holberq'komtdie -
Tegning af Allred Larsen I BB l.

De t 6ar lia begr.ndclsen værcr redaktionens klarc mål at givc lvldigst mulige billedtek-

sre r, anbrasr uildcr elle. r'ecl sidcn af r,ærkcts 7.500 iilustrationcr. NIåske var vore ambi-

tioncr på jerte punkr større, cnd vi i startcn havde sikret os tilstrækkelig dæknirrg lbr.

Fra kritiske og l1'ncligc læscrc cr vi - na,"nIs vedrøretrde bincl 2 - i hvcrt lald lllcvet

gjort oprnærk.unr på-.n rækkc størrc og mindre unøjagtigheder og cnkelte grovc lcjl.

også i gården til nr. 26, som lå endnu nærmere 'Det skarpe Hjørne1 rar der slaleg:rng

-åd ,r^"pp"t op til sidefløjene. Ilan spildte nødigt plads i det smalle forhus til trapper. -
Tcgning af,\lfred Larsen 1884.

l)ct er nok de l'ærreste af vore 12.500 læserc, der har bemærket ret mange af urrøjagtig-

hcdcrne, lor kun et låtal cr nreningslorstyrrcnde. iVlen hvis ct så cclttralt vær'k skal r'ære

err vigrig kilde for flenrtidens byliistorikerc, må værket sch'følgelig ikke være bcliæltct

n.r.d luirtotercde fejl. Derfor har redaktioncn behand]et alle dc nrodtagtie læserbreve

I
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CHRISTIAN IV PAA RUNDETAARN
t\lotto: I{old nu fast, Iiresjan, fald nu bare intc a' paa den t - llcl.: }tetructten tf' Elvcrhøj.

E" Morgenstunci vi s[ejlede

Hvad'\'ar cler dog paa Færde?

ifirld vi ikke fejiecle,

Stod l(ristian den F'jercle

I-,yslevencle paa llaamets ToI,

i\'led SværdeL ved sin Side I

Hvordan itan konrmerl Yar deroll,

Det var: ej godt at vide.

'*Z

F'rernlidig tjdsigt fra F. Zachar:iae's Magasiners Vinduer.
I,leeu cfler l)annehrog. fra den 12. Januar 1895.

Under den bramfri parole "Hold nu fast Kresjan" inddrager fabrikant Franeis
Zachariae (fg:Z-f %6), salig Christian IV i en reklame for sin konfektions-
virksomhed der 1å på Kultorvet..

Tegneren forsøger at visualisere
de Tårn, Kresjan og Peter ELfelt.'
med adressen Købmagergade 64.

IJan kencler ej sit.Folk igen,

Nerar Stimlen han lretragter,

I{an ser dern, hvor han sktrer hen,

I ganske nye Dragter.

Da faar vr;rt Hus han Øje paa

0g peger frem fornøjet -
Nu har han Gaaden løst: , HaA, haa I

Det er derfra de har Tøjet !u,

.4
Ta
ZMt

4

v

udsigten f,ra Zacharias's magasiner med Run-
s første atelier på hjørnet af Kultorvet

ffi,':ffi

H:FET-F /- /=l-1
'3 I - L_l=:
-t-t-l

/'./ /-1 t r:=/'/ -/-.f /:,
lll'""rlr

57



"Dit og Dat<
.JULEMØDE. O

o KLOKKEN 19.30 o
o DEN 8. DECEMBER o

O MØDEREFERAT O

MARTS MØDET:

Det lykkedes på et hængende hår, at, få dansk kortfilm's ubestridte
mester til at holde et foredrag om j,konografiske film, dvs. f i1m
som bygger deLvis på originalfotos og fi1m.
Jørgen Roos viste nogle af sine fiIm, som a].Le bar præg af "meste-
rens " hånd der både kan skrive, fotografere og klippe.
Roos fortalte levende om sine trængsler på vej en til de ønskede
må1. Hans muligheder for at rejse økonomiske midLer har i de senere
år været a1t for ringe, og dansk korlfi.lm fører en hensygnende
tilværelse, som man ikke kan være bekendt..
Efter f j. I m f o r e v i s n i n g e n var spørgelysLen sLor b.landt de fremmødte
medl-emmer. Til sidst fik vi en spændende beretning om hans store
arbejde, med at 1øse gåden omkring lokal"iseringen af endnu en konge-
qrav, som man mener befinder sig i Keop's pyramiden.
Stort fremmøde tiI en aften med en stor dansk f i.Immand.

SEPTEMBER MØDET:

claus Eigtved-Neble har som bekendt været en tur i Amerika. tt af hans
måI var international Museum of Photography at Georg fastman House i
Rochester.
Tekniske vanskeligheder med et kamera havde nær givet "sort skærm"t
men Lakket være en diaserie optaget af Mogens Koeh fra Konservatorsko-
Ien, få dage før vort møde, og en ældre serie, optagel af sigfred Løv-
staå , fik ii en farverig gennemgang af museet's store samling, samt
af museet, s tilbygning, -som placeres under jorden - for ikke at ødelæ9-
ge Eastman H o u s e ' o p r i n d e l i g e udseende.
6laus Neble fortalLe om sine egne iagttagelser på stedet, og efter næs-
ten to timers orientering, fø1Le vi det som om vi se lv havde været en

Lur derovre. TAK til CIaus for en fin beretning.
Herefter viste Svenn Hugot
filmen var i farver, og det
var at hente ud af strimlen

en film fra verdensudstillingen i 1939

.u"" 
utroligt så friske ku1ører der stadig

En sor L/hvid f ilm optaget i maj 194.5 vistes som af sl-utning
program. Filmen indeholdt mange interessante optagelser t o9
get-levende bilLede af de dramatiske mai-dage.
Mange medlemmer havde medbragt sommerens fund, og snakken gik livligt ti1 det
var tid. at siqe tak for en fornø.ieLiq aften.
,+. srprr*rrn. o FormiOtihgssatg o

Det store f o r m i d I i n g s k a t a I o g med billeder var b.Levet flremsendL i god

tid tir medlemmerne, som på 
-denne måde kunne orientere si.9 behør i gt.

Det store fremmøde og den gode stemning, formidlede at salget 9ik stry-
gende . Mange medlemmår fik-si9 det appårat, som længe havde . 

stået på

ånskesedlei. MEKANI SK-MUStUM århvervede sig mange fine Lekniske kleno-
dier , som vi engang i fremt iden kan gense på museet '
Klokken I7: oo vår åfle bordene T0MME og en rigtig "i.senkramdag" var
sl-ut I

på aftenens
gav et me-
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]-. OKTOBER.

Efter den store interesse, der har været, for formidlingssalget i København, ugen
før, var det ventet at det ville gentage sig i Randbøldal. Det viste sig at hol-
de stil<. Kontrollen ved indgangen det er også mig meLder, at der kom 32 med-
lemmero hvoraf ? meldte sig ind på stedet.
Vi startede med at spise en udmærket middag der
også laver god mad, bl.a. hiemmelavet is og kl.
for eftersynet.
Kl. 14:oo startede formidlingssalget, der, som det er tradition i Selskabet,, hav-
de Andreas Trier Mørch som en god og levende auktj-onarlus.
Til at holde rede på, hvem der købLå hvad, sad Nj.els Resdahl-Jensen og gle Knud-
sen , med spidse blyanter og papir, og Jan Klinksgaard futtede som sædvanlig
rundt og flandt de rigtige ting på det rigtige tidspunkt. Efter en mat start' kom

der gang i budene, og resultatet blev at næsten alt blev solgt. Intereasen var
stor] iåær for de goå" og spændende timg, men også mere almindelige ting fandt de-
res købere til qodå priser. N'O'R'

22.0KT0BER. o LoPpemarked o

er kommet nye værtsfolk, der
LJ:oo bLev der officielt åbnet

loppemarked. 58 medlemmer lagde dog ve-
lange baner, samt en serie ægte aLbumin
helt nye medlemmer dukkede op!

ANNONCE:
42 stk. fotolitteratur ønskes byttet med an-
det "fotografiearr. EMNILISTI tilsendes mod

SVARKUVERT t.il: C .0 . LASSIN . Almindingve j 1l .

372o Aakirkeby.

INDHOLDSFORTEGNTLSE Iil IIOBJIKTIVII

frem til nr. 43. F0RTIGNILSIN er
opdelt i EMNIR. KAMERAER, BIOGRAFI-
ER, HISTORIE M.M..
0PDATERING foregår LØBENDE. F0RTEG-
NELSTN kan rekvi.reres hos NIELS-0VI
ROLIGHED. TERPETVEJ 585. 9B3a TARS.
ELLER PA TELIF0N 08 96 1541.
KR. 15.oo. CHECK ILLER INDBTTALING
AF BELØBIT PA STLSKABETS KONTO.

GIR0 NR: 1 50 G4 4T

Blivmedlemaf

tfterårsferien lagde en dæmper på sæsonens
jen forbi Østerbro Medborgerhus. Mekanik i
billeder til spotpris blev handlet,. fn de1
VEL MØDT NÆSTE GANG:

FAo a Fof 0
Y/ SVEND illELSEt

AUKTIONSNYT FRA UDLANDET:

C0RNLilALL , KøIn sept. L9BB.
[t Voigtlånder messingopt,ik nr. 23o6, ca.
1845-48. Stand C, blev solgt f,or DM. I.375.oo.
Vurdering DM. .Loo. oo.
[t andet V-optik nr. 1o61]r cå. 186o med stik-
bl-ænde, blev solgt for DM. 66o.oo, men var
vurderet t.il DM. 5oo. oo man har sikkert
fået byttet om på de to effekter til glæde
for køberen.
Et Zeiss lkofLex III L939, tessar 2rB, med

albadasØger fik hammerslag ved DM. L.54o.oo
vurdering DM. 5oo.oo.
Auktionshuset Christie. Juli i.9BB.
[n st,or specialauktion for Leica-folk gav b]..
å. følgende priser:
Leica I nr . 2L7, anastigmat. €. 6,05o.00, var
vurderet til å 7-9.ooo. Luxus Leica nr. 348L3
ca. I93o, vurderet til [ 6-9aoar blev ikke
solgt. Her er SUPTRCHANCENI
Et sæt 0HIK0-M, Stenar komplet i æske fra 1954,
solgtes for den nette sum af å 3.52or vurdering
I r5-25ao.
[ndelig kan det nævnes, at d,er på SHOTHEBY's
blev solgt et he1-p1ade daguerreotypi af Mar-
gam 1841 af Fox Talbot's hjem det sprang for
å 14.3oo, var vurderet til 3-5. ooo I

Store lande, store priserl !

BRUGBART FORSTØRRELSESAPPARAT EFTERLYSES.
FORMAT: llxl8 IBx24. GERNE ÆLDRE TYPE.
SKRIV VENLIGST TIL COTE CUCULIZA.
ØSTERGADI 35. 956o. HADSUND.

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

DAI./M.4RKS
FOTOMUSEUM

Museumsgade 3 . 7400 Herning

59



- Skvnd Dig nu at k)'sse mig. medens

han har Klædet over Hovedet.
"Klods Hans" I9a2.

- Hvis Fotograf er det,
j.g har fundet her i Din
Skrivebordsskuffe I

- Min Faders.

- Men Du har dog altid
fortalt. at Du var saa ked af,
at Du iååe havde noget Billede
af Din Fadcr.

- Ja, oæh, det vil sige,
jeg har ladet ham fotografere
efter Hukoomelsen.

wtEiEa clntCATTREri.

nillulAll ll 
'$ 

foto$Brttlce
ABEL CATHRINES GADE 25

TLF. (O1) 24 6270

. 1654 KøBENHAVN V

GIRO 09 - 11 25 37
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Samling: John Philipp.

Kolding ca. l-9o8.Atelier Cent,ra.L.



n,J

|[
!

IIt
\
i

i

: 0g Du har ikke en Gang
Nej, tænk hvor tristl

mig med min Salig Mands

et Fotografi af Din afdøde Mand?
Plen naar Sørgeaaret er omme, gifter jeg
Fætter, for han er næsten hans udtrykte Billede.

K8]H
KODAK&H-COLOR

DE FORENEDE FOTOIABORATORIER A/S

f'Klods Hans't 19o3.
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Crofaft bos fotografen.
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Apparater lra tiden

FAG-FOTO
Frb. Allå 29

KøB-SALG-BYTTE
01-22 44 91

Alfred Smidt.

Sam}ing: FJ-emming Anholm.
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Fot.o: Alfred Pet.erson. Goteborg.



.MØDERÆKKEN.
TORSDAG DTN 19 JANUAR

l q/l Dansk Fotohistorisk Selskab byder velkommen til den først e mødeaf ten
-l'a,r, - r !>6>. usKar Barnack's tro oå aL småbilledfilmen havde en fremt.id

for sig, sa tLe hans 'rmekaniskerr livsværk på skinner.
Leica'en og andre s m å b i I I e d a p p a r a t e r bærer en st.or del af æren, når
vi fejrer l5o- året for fotograliets opfindelse.
0le Schelde vil f,ortæfle nogle b a g g r u n d s h i s t o r i e r , som bygger på

hans mange besøg i letzlar. Hans utvivlsomt megeL indsigtsfulde beret-
n.ing om disse tekniske vidundere, vil blive suppleret med en 1ysbi1-
1ed serie.
LAD OS GØRE DET TIL IN RIGTIG LTICA-AFTEN MED TEKNIK PA BORDETI

TORSDAG DEN I6. FEBRUAR

l6/ZBaIlet-piger 
oq Moqens von Haven. Kan man tænke siq noqet mere interes-

sanf, r

Hans oplevelser ( alt så f otograf iske ) , med disse, vil vi andægti gL på-

høre i god ro og orden!
K0RT SAGT: Lidt om en pressefotografs 1iv og færden og oplevelser på

godt og ondt. Bø9er med og om pressebilleder vi.L være fremlag t tiI gen-

nemsyn fra F.B.'s bogsamling. K014 SELV MED BØGER 0M EMNET l:

TORSDAG DEN 15. MARTS.

Selskabets 2'TEMANUMMTR: "LYStTS SP0R" - en hyldes t på f otograf iets
l5o- års dag, er grundlaget for aftenens møde.

HisLorien er publiceret samLidig i FRANKRIG ' ENGLAND ' TYSKLAND oq AMt-

RIKA, hvor f orhånds int eressen har været stor. DeIe af historien vil
indgå i en særudstilling på byrnuseet i PARIS tiI oktober l-989.

Denne fantastiske histories opdukken arbejdet med indsamling af ar-
kivalier, renskrivning af de gam.Ie breve, frems kaffelse af billedmate-
riale og bearbej delse af de tte, vil blive forelagt oq vist på dias.
Mag. art. IDA HAUGSTED og FLEMMING BERENDT, hvis samarbej de har-
gjort det muligt, at præsenterer materialet , vi1 stå for præsenLat io-
nen.
På grund af mødets sær Lige karakter, foregår dette møde i det store
lokale i medborgerhuset. En kreds af særlig indbudte, vi1 f orhåbent-
Iig gøre aftenen ekstra f estlig.
I\4ØD TALRIGT OP TIL DETTE FOTOHISTORISKE MøDE!

TEMANUMMERET''LYSETS SPORII OMHANDLENDE GENERALKRIGSKOMMISSIONÆR FALBE'5 KORRE-

SPONDANCE MED LOUIS DAGUERRE 0G CHR. VIII I 1819. BLADET FREMSENDES CA. lo-f.

t6/3
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SPALTE
I HUNDREDARET for den store Industri- Landbrugs- og Kunsfudstilling i København
har der været en del- interesse omkring den genfundne samling udstillingsfotogra-
fier, optaget af udstillingens officielle fotograf Sophus Juncker-Jeneen. Indu-
striforeningen bestiLte i sin tid et sæt af de f,ine optagelser, men de har hen-
stået i ubemærkethed indtil de sidste år blev fundet af Flemming Berendt på Dan-
marks Tekniske Bibliotek. Danmarks Tekniske Museum i Helsingørr Eikrede Eig et
sæt kopier af de ca. 8oo fotografier.
Den Kongelige Porcelænsfabrik, Bing og Grøndahll Kastrup Glasværk og hofjuveler
A. Michelsen deltog i I88B med betydelige udstillingsstande i den industrielle
afdeling. Fra disse stande findes en række billeder, der floruden dereE kultur-
og udstillingshistoriske interesse også er kunst- og induetrihistoriek spænden-
de. I dag er disse virksomheder saml-eL i en 6n: Royal Danish r og denne kunetin-
dustrielle gigant, har nu med teknisk museums mellemkomst eikret sig en rekke
forstørrelsår af disse fotografier, med henblik på en udstilling senere på året.
JENS JøRGEN THORSEN har produceret' skf,evet' instrueret, klippet og fotograferet
samt kommenteret en kortfiln på 42 minutter med titlen "LYS". Et åfBnit omhand-
ler "fotografiens anvendelse af sollyse!" - optagelserne hertil er foDetåget på
Danmarks Fotomuseum. Resultatet kan nok give anledning til en del diskussionl
Udlejning StaLens Filmcentral.
THE MUSEUM 0F MOVING IMAGES'er indvief i London. De levende billeders historie
kan nu genopleves på 4o udstilli"ngsområder, ialt Jooo kvadratmeter- prie 1o mil-
lioner pund. Bygget, drives og financieret uden offentl,ige midler.
Adresse: South Bank Arte Centre, ved I'Jaterloo Bridge.

SVEN-010V SUNDIN, afholder en udstilling af sit folografica i BURLØV og LOMMA

udenfor Malmij i december og begyndelsen af januar 1989. VELK0MMEN !

0BJEKTIV's redaktør flytter den 1. november til større og bedre loksler på adres-
sen TEGLGARDSVEJ lo8. 3o5o Humlebæk. 6o'årsdagen den 5. marts 89 vil blive fej.'
ret i nye omgivelser.
KVADRATMETERP RIS. På Sotheby's auktion den 5. maj blev der solgt et fotografi
af Edvard Steichen fra L933 med titlen rrBroadvay Lighttt, 4or5x34t5 inches for
den nette sum af 4oo.ooo danske kroner. Danmarks Fotomuseum undlo-d et byde.

HVEM HAR GODE RAD OG TIPS OMKRING RENOVERING AF GAMLE KAMERAER. HVORLEDES KAN MAN
LETTEST NPYNTE'' PA SIT TRÆKAMERA. REDAKTIONEN INDSAMLER OPLYSNINGER OG ERFARIN-
GER MEDLEMMER MATTE LIGGE INDE MED. SEND ET PAR ORD OM HVAD DU VED OG DIN ERFA-
RINGER PA NÆVNTE OMRADER. EN SERIE ARTIKLER OM EMNET ER IJNDER FORBEREDDELSE, MEN
UDEN KVALIFICEREDE OPLYSNINGER FRA DYGTIGE MEDLEMMER HAR VI INGEN MULIGHED FOR AT
SPREDE NOK VIDEN OM EMNET..

ANNONCE: llf visitkortbilleder fra København og provinsen - byttee med visitkort
billeder optaget af bornholmske fotografer..
MIGN0N STERE0. 47 stk. plader 6r5x3 med motiver fra forskef,lige hovedstæder og
f'Boudoir Scenerrrfi byttes med rrisenkramr'. C. LASSEN o7 97 47 L8.

GOD JUL OG GODT NYTAR øNSKES AF SPALTE-LUKKERENS REDAKT]ON!

LUKKEREN

.JULEMØDE o
o KLOKKEN 19.30 o
O DEN 8. DECEMBER o

Per Hørning
Hørning Foto
Farum Bytorv 53
J52o Farum.

Gert Petersen
Abjergparken t
266o Brøndby Strand.
Flemming Sv. Jensen
Muskathaven 10.1.
27Jo Herlev.

Dennis Rosenfeldt
Nygaardsvej 2 ,

2Loo København N.

rl

I\Ve meolemmer
Danske Kvinders Fo-
toarkiv
Nyhavn 22
1o51 København K.

Nie]s J. Pedersen
Humlevænget 25
459o Haslev.

Peter Theill
Mindevej 3.8.
3o6o Espergærde.

Mogens B. Pedersen
Alrunevej 15
29oo Hellerup.

Bent Nicolaisen
Nørregade 3o
9ooo Albprg.

Albertslund Foto
Stationsvej 17
262o ALbettslund.

Alex I. Knudsen
FresiavængeL 24
545o 0tterup.
GUnther Nielsen
Per Døvesvej I
23oo København 5.

Lars 0Lesen
Høeg Guldbergsgade 71.A.
Booo Arhus C.

Henrik Andersen
Marstraqdsgade 21
Sooo Arhus C.

Holte Bibliotek
Holte Midtpunkt 2)
284o Holte.
Bent Hertz
Dybedalsvej 14
f52o Farum.

Kjeld Sørensen
Brøndby Vestervej 5o.
26o5 Brøndby SLrand.

Hans 0. Larsen
Smakkevej 7
4o4o Jyllinge.
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Med ven lig h ilsen
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