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Arc de Triomphe de L'E Toile a Paris.
Der kom en beretning fra bgetnes bg,
som vakte i verden furore
og skabte Daguerre et ud.QdeTigt rg
som en af århund.red.ets store.
Han havde jo vist, at han kunne farmå,
hvad videns kab h j emme og ud.e
i sek Ler forgæves bestræbte sig på,
han l-Qste den gordiske knude.
At kampen var hård., at han aTd.rig gav tabt,
for stod man i akademiet ,
og navnet på b i l Ledet han havd e skabt
bl-ev retteTig daguerreatg piet .
2

med hukommefse" hed det dengang
om sQfvpLade.n,s magrske roLl-e.
Det var et forståe7igt
res onnement ,
når menignand så, man ku I hoLd.e
et bi1l-ede fast, som fal-d.t på et spej7

'tEt spejl

og aftegne huse og s lotte
med al-l-e detaTjer og uden en fej7,
ja , daguerreotgpier er fLotte.
Oq hædersbevisnirtger, båd.e privat
bl-ev resul-tatet
og of f entligt,

samt l-ivsvarig fQn fra den franske stat
som vedtoges glat i ^senatet.
Den he le metode bl-ev straks g ivet f r i ,
for skranker og forhud befriet,
så aLLe, d.er Qnskede det, kunne vi
deres kræfter tiL daguerreotgpiet.

Og rundt em i verden b Lev det en mani ,
som dgrkedes deLs can amore,
deLs som profes sion, ag for fotokemi

og optik blev Daguerre nu en spore.
Et startskud for mange bLev daguerreotgpi,
og grundlaget som de fik arve
har fQrt til vor tidsaLders fotografi,
der bLomstrer i sort-hvid og farve.
Men d.et må d a nævnes , at også i kunst
var mester Daguerre b Tandt de store
og al-tid stod hAjt i befoLkningens gunst
for den indsats som mal-et han gjoxde.
Med bl-ændende fLot iLlusionsmaleri
han skabte Daguerres diorama,
geni
d er vi ste , at han som et scen isk
og drama.
beherskedt historie

Trod.s svundne hal-vandet hund.red.e år,
trod.s tid.er d er sgnes så f j erne ,
på fotografiens
hinnel står
Daguerre som en fgsende stjerne.
Flemming Anholm
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mere ophidset mand farende ud og
skreg, dt det var jod og kv i ksøl v. Ti I
s'idst var mØdet forbi - og hemmel igheden
var ikke mere nogen hemmelighed.
Efter denne bevægede efterm'iddag i videnskabernes akademi bl ev verdensbi I I edet totalt ændret.

Den 19 . august 1839 var bestemt t'i I at
bl ive dagen, hvor de sØlvspejlende daguerreotypi er bl ev freml agt ti I beskuel se
i aud'itori esal en på 1 . sal i vi denska-

bernes akademi, midt

i

endnu

storbyen Paris.

første gang skulle den franske offentlighed stifte bekendtskab med denne
sælsomme opfindel se. Selskabets formand,

For

Dagen derpå blev l igeså f orv'i rret og begivenhedsrig. Straks fra morgenstunden
blev de parisiske kemikal ie-forretninger

den berømte astronom, videnskabsmand og
po1 itiker, Franoi s Arago, havde med
stor dygtighed og timing opnået, dt han

bestormede og hylderne ryddet for de kemiske substanser, man formodede indgik i
den alkymi, som skulle anvendes for at
skabe et daguerreotypi.

selv, Louis Daguerre og ikke mindst den

franske nation fik optimal udnyttelse af
offentl i ggØrel sen.

Som ved et tryl 1 es'l ag var årti ers f orsøg
og hårdt arbejde blevet kronet med he1d,
og den i kke hel t ukendte teatermal er,
Lou i s Jacques Mande Daguerre, p1 udsel i g

Den 19. august 1839

Mange gange tidl'igere havde der været
offentligt møde i akademiet, men aldrig
mindedes man en stemning, som på denne
dag. De agtværd i ge med I emmer var urol 'i 9€, irritable, gestikulerede og talte i

berømt.

Den store gevinst
OpfindeIsernes historie er fy1dt med tragiske skæbner og martyrer, kun sjældent
forenes opfinderen med forretningsmanden,
men her var en undtagelse.
Det franske parl ament havde um'iddel bart
i forbi ndel se med offentl i ggørel sen af
daguerreotypi processen vedtaget at yde

munden på hinanden. Vagtbetjentene havde

hele formiddagen været beskæftiget med
at opstille ekstra stole til de forventede pressefol k og ti I hørere fra hel e
verden. Sekretariatet havde arbeidet ihærdigt på, at alIe som "var noget" i
Paris blev behørigt orienteret.

Daguerre

ter k I ok ken 0 begyndte de f Ørste
nysgerrige at stj'l le sig i kø foran sideindgangen ti1 akademiet. I en fransk
journal i sts dagbogsoptegnel ser for den
19. august 1839 kan vi læse:
"Selv om jeg kom to t'imer for t.idl igt,
kom jeg for sent. Det lykkedes mig ikke
at komme indenfor. Jeg ventede i menneskemængden - nysgerri g efter at få al t
at vi de-. Pl udsel i g kom en mand f arende
L'idt

ef

1

en

år1 i

g

Ii

vsti

dspens i

on

på

6000 guldfranc, ca. 170.000 kroner i dagens nønt.
Al I e retti gheder var hermed overdraget
den franske stat, således at Arago, dvs.
Frankrig, havde skænket verden denne eventyrl i ge opfi ndel se, hvorved begejstri ng, hy1 dest og agtel se strØmmede

ikke mindst Louis Daguerre
Hans atel i er bl ev hurti gt hjemsøgt af
det begejstrede gode borgerskab, som var
villige t.i I at betale 120 guldfranc (kr.
3.400) for et daguerreotypiportræt, hv'i s
i ghed med "dØden f ra Lljbeck " var s I åenFrankrig, o9

i

ud af huset. flan blev omgående omrjnget
og udspurgt. Han svarede med bedrevjdende kundskab, dt asfal t og I avendel o I i e
var de vigtigste hemmeligheder. Man overf al dt ham med f I ere spørgsmå'l , men
han blev bare ved med at snakke om asfalt og lavendelolie. Snart efter kom en

møde.

1

de.
Han

var sandelig blevet en lykkens

filius.
4

pam-

husker<<
der
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Avislæserne - et pseudo-snapshot daguerreotyPJ
optaget af !\l. Thomson. Paris 1849 (14x1 1 inc.)
Det største kendte daguerreotypi '

€!

Daguerre's aftale med den franske stat

Kunstmalernes mareridt
Mange af Daguerres kunstnerko'l l eger bl ev
opskrænte og følte at deres kunstnerjske

Daguerres

metier var alvorligt truet - vel heller
i kke uden god grund. Kunstner'l augets
talsmand Dalaroche erklærede patetisk,
at NU måtte man forvente, at maleriet
var afgået ved døden. Umiddelbart var
panikken nok større, end der var be1æg
for. En del malere tog umiddelbart konsekvensen af den nye opfindelse ved hur-

"Hr. Daguerre har opfundet særegne plader, hvorpå det opti ske bi I I ede fæstnes
fortræffel i gt, p1 ader hvorpå a1 t, hvad

billedet indeholder, lige indtjl

i nstrument.

fotografiske atelierer skød op ove-

ka.

Andre kunstnere begyndte simpelt hen at
kol orere daguen'eotypi erne med en gu 1dbe1ægning. Halssmykker og øreringe hos
damer. Ordner, guldsnore, kæder og knapper hos herrer. Navn'l ig var det de min-

ge, dt der .i Daguerres b i I I eder, igesom i en blyantstegning, et
kobberst'ik, el I er et sort gravure i aqua
ti nte, kun er sort , hv"i dt og gråt , kun

mi

en le-

g at'l

er lys,

måde.

Nu måtte man

s.i

skygge og

halvtoner.

forvente, at maleriet var afgået
ved

de

mindste enkeltheder gengives med en utrolig finesse.
Det vil ingen overdrivelse være at sige,
at opfinderen har fundet midler tjl at
f asthol de daguerreotyp'ikameraets bi I l ede, hvis hans metode bevarede farverne;
men, for at bringe en del af mine tilhørere ud af vjldfarelser, må jeg skynde

ralt, først i den franske hovedstad og
andre større byer, men "epidemien" bredte sig hastigt til hele Europa og Ameri-

vevej på denne

stat.

anerkende daguerreotypiprocessen som en

tigt at erhverve sig et daguerreotypikaog en håndbog i brugen af de i kke
helt ufarlige kem'i kalier, hvorefter man
regnede med at kunne mestre dette nye

dre talentfulde, som fandt sig

med den franske

opfindeise, samt hædre opfinderen L.J.M.
Daguerre, skal vi overvære mØdet i videnskabernes akademi den 7. januar 1839,
hvor F. Arago giver en fuldstændig redegøre1se for den nedsatte komit. Arago
siger bl . a:

mera

De

aftale

et indblik i begrundelsen for
og bevæggrundene til beslutningen om at

For at få

døden

6

!

Med andre

ord, i

n'ingstider, arbejdsmetode m.m. RedegØrelsen afsluttes med at Arago beskriver

Daguerres kamera reproducerer 1y-

set selv de ydre genstandes form og indbyrdes forhold med næsten matematisk nØjagtighed - de fotometriske forhold j de
forskel 1 i ge hvi de, sorte og grå parti er,
er nøjagti g bi behol dte, men i kke de
halvtoner, som repræsenterer rødt, gu1t,

par'l amentets begrunde I se f or honoreri ng :

"Daguerres

o.s.v., thi metoden skaber tegninmen i kke farvede bi I I eder" .

grØnt

ger,

, Humbo I dt , B'iot og
får derefter forel agt en række daguerreotypier ti I bedømme1 se, og det

Ak adem'imed I emmerne

1

Arago

hedder videre:

uafvisel ig nØdvendigt, dt regeringen direkte belønner Daguerre, og at Frankrig
straks ædelmodigt skænker hele verden en
opfindelse, som kan bidrage, Så meget
til fremme af kunst og v'idenskab. I denne hensigt henvender ieg mig med et andragende t i I mi n'i ster i et og k ammeret, s å
snart Daguerre, der har foreslået, dt
sætte mig ind i sin metodes enkeltheder,
har bevist mig, at der foruden de øvrige
beundringsværdige egenskaber, processen

"Vi så en udsigt over det store ga1leri,
forbinder Louvre og Tui I lerierne, efl
udsigt af kvarteret med Notre-Dame kirsom

ken, udsigter over Seinen samt flere af
d'i sse bi I I eder tål er at
blive set med en lup, uden at tabe noget
af deres renhed e'l I er f i nhed, i det
mindste hvad de genstande angår, som var
dens broer. Al I e

ubevæge1 i

ge".

Herefter beskrives

i

opfindelse er frugten af et

flerårigt ihærdigt arbejde med sin ven
og nu afdøde medarbejder Hr. Ni6pee. Det
måtte snart blive den udnærkede maler
Daguerre indlysende, når han overvejede,
hvorl edes han sku I I e bl i ve bel ønnet for
dt et
s i ne an streng-e ser og udg'if ter ,
patent på opfindelsen jkke ville kunne
f øre til målet.. Når hemmeligheden engang
er afsl Øret, så vi I fremgangsmåden stå
til enhvers rådighed. Det synes derfor

enkeltheder belys-

-c€).r--
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l,'/

\/ r
/.,-/
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Som

fotografen så sin fremtid.... r...
7

vist sig i besiddelse df, endnu kan
tilføjes den af opfinderen påståede, dt
fremsti I I i ngen er Økonomi sk så et, at
har

"A'l dr i

enhver kan anvende den på rejser".

ter f ø1ger nogl e fore'lægge'l sesprocedurer med fø1 gende konkrete op-

Heref

stillinger:

"Dateret den 14. iun'i 1839. Der bevi l ges
Hr. Daguerre en årf ig livsvariq pension
af 6000 gu 1df ranc; t'i I Hr. Ni6pce,s søn
en år1 i g I i vsvari g pensi on På 4000
guldfranc. Disse pensioner vjl være at
'indføre under skatkammerets off entl i ge
civile pensioner, med nydelse at regne

fra den dag, nærværende lov vedtages;
vi I i kke kunne bl i ve ti I genstand
for nægtelse ved civile love, den vil gå
over med halvdelen til enkerne efter Daden

guerre og Ni6pce' søn".

fremme

i

dokumentet hedder det

vi

den

ov i kke kan garanteimidlertid ment, dt der ved

følgende skridt i denne nye retn"i ng burde vi ses, med hvi I ket forbehol d og betænksomhed dette kammer handler. At underkaste det genis værk, over hvilket vi
i dag skal træffe lovgy'ldig bestemmelse
offi, en alvorlig og småf ig prøve, det er
at tage modet fra den ærgerrige middelmådig[ed, som også kunne finde På at
i ndbii nge s'ine tarvef ige f rembri ngel ser

noget

af

andres

ret.

fremhæve Daguerres opfindelse,

gengive - nu

i

iubilæumsåret!

Aragos slutbemærkninger

"Jeg v'i I gerne fremhæve daguerreotypi billedets finhed 'i modsætning til Niepces mekani ske pressetryk. Forskel 1 en,
mi ne herrer, €F io det samme' som om man

g1ans bortødsIes".

Videre hedder det:

vi I le be1ægge en sommerfugl med bogtryksværte".

opfindelse vil yde arkæologien og
de skønne kunster værdifulde tienester,
om den kan blive almindelig og endel'ig.
"Denne

dt

em, som 'i n -

havde det næppe været nødvendigt at benytte N'iepce som baggrund. Arago var en
. person som nØd stor agtelse i videnskabel i ge kredse, derf or er hans af s'l uttende benærkninger ved dette mØde værd at

i denne forsamling, det er
agter kun at anbringe de
de
at vjse, dt
afæskes dem i den nader
bel ønn'inger,
i meget høie regionavn,
t'ionale æres
g
v.i I gi ve deres mi na'ldri
de
ner, og at
ned derfra, ellen
drages
de
at
de til,

0g man kan håbe,
ge nytte deraf".

1

ønni

For at

uden fremtjd

at deres

med

forhØjet

almi ndel i ge patentl

F€, have

ar det

ng for opfi ndel sen af Di oramaet
tiI 6000 gu1dfranc".
Aragos sprog fordrer sjn egen stil, han
måtte finde pikante modsætninger tjl,
hvad han ønskede stærkt fremhævet, så
det stod klart på en afpasset baggrund,
men herved undgik han ikke altid at ofre
1

" Idet v'i bi f al dt den smukke tanke at
ti I kende nati onal e bel ønni nger tj I for-

del for opfindere, hvis interesser

h

denrigsministeren havde givet fuldmagt'
t i nget med Daguerre. Deres forhand 1 i ng
har udelukkende drejet s'ig om det punkt'
hvorv'idt den bel ønni ng, som den dygti ge
kunstner, så vel har fortjent, sku I I e
være en indprotokolleret pension, eller
en sum een gang for alle.
Daguerre indså fra første færd, dt en
fast sti pul eret sum fi k et gni eragti gt
udseende af et sa1g. Det samme vi I le
derimod ikke være tilfældet med en pension. Det er med en Pension, at de belønner krigeren, som er blevet lemlæstet
på slagmarken, embedsmanden som er grånet i sit embede, hædrer enkerne efter
Cuvier og de Champollion.
Li gnende mi nder kunne i kke undl ade at
præge s'i g ved Daguerres navn' han valgte
at andrage om pension. Det var for Øvri gt i f ø1ge mi ni sterens påv'i rkni ng, at
Daguerre selv satte denne til 8000 guldfranc t"i I lige deiing imellem sig og Niepces søn. Daguerre er s i den som be-

1

Længere
bl . a. :

g

Det var fint sagt, og unægtelig har tjden bekræftet denne påstand. Arago siger
også at "fotografien er vjdenskabens ægte barn".

videnskaben kan dra-

Herefter følger en 1ængere uddybning af
faglige argumenter hvorefter der konklu-

Ti I lykke Daguerre! a

deres:

8

Om Daguerre!
Overs: Svenn Hugo

Daguerres Diorama,
Panoramabygning

Træsnit.
Hvor

fra ca.

i

baggrunden oberst Langloi's

.

lBJo.

underligt det end kan lyde - og i

"Jeg vil gå 1ængere. Jeg vil fastholde
disse flygtige billeder for altid".

til de andre pionerer inden
fotografiet:
Lrledgwood, Niepce og
Io!
Tal bot - fi ndes der i ngen på1 i de1 i ge i nformationer om de motiver, der fik Daguerre til at tænke på fotografiet. Selv
forblev han tavs på dette punkt. Men efter hans død bl ev et par svage ',gæt,' sat
i omløb af hans venner og blev hurtigt
fortalt videre som facts.
modsætning

Begge disse udtalelser lyder sande, og
vi rker som en overbevj sende fremsti 1 1 i ng

af Daguerre's karakter.
junior, som nedskrev de mund-

Mentienne

igt overleverede historier, han hørte
fra sin fader, beretter følgende:
"Daguerret s gaml e ven, borgmesteren i
Bry, fortalte detal.ieret offi, hvorledes
Daguerre en sommeraften i 1823, mens han
hvilede sig i et mørklagt rum, obsenverede en solstrå1e, som kom ind gennem en
sprække i skodderne, og på et maleri ,
han vari gang med, proj i cerede et bi I lede af et træ. Den følgende morgen var
han overrasket over stadig at finde svage spor af bi I I edet på mal er i et. Daguerre prøvede fl ere gange at gentage
1

Hr. Peron, præsident for Societe libre
des Beaux-Arts, hvor Daguerre var. med1em, så Daguerre's fremgangsmåde fra den
psykologiske side ved at citere ham for

fø1 gende:

"Mjt store arbejde, mit Diorama, er let
forgænge1igt. For at opnå udødelighed
behØver

se".

jeg en

mere permanent berømriel_

Figuier, der kendte ham som en skrydende, men allerede da beslutsom mand, la-

der Daguerre udbryde, efter at have overværet en forelæsning af professor
Jacques Charl es (17 46-t e23 ) :

I

forsØget, men forgæves. Derefter forsØgte han med Camera 0bscura og huskede ti I
sidst, at han havde blandet jodid j farverne. Han udførte en lang række eksperimenter med lyspåvirkning af jodid, og
disse fØrte ham til fotografiet".

0ptiker Charles Chevalier (i804-1859) sammen
med en ven.Daguerreotypi ca. 1843-44.
Denne maleri ske myte berettes første
tyve år efter Daguerre's død og er
for fantasti sk ti I at fortjene en detal jeret t.i lbagevisning. 0g som vi vil høre
senere , €r al I e op l ysn'i nger i mod det .

En kendsgerning er det, at Daguerre var
hjemsøgt af lignende visioner.

Højst sansynligt lærte Daguerre først at
værdsætte camera obscura-s værdifulde
hjæ1p til
at tegne perspektjver gennem

ten

gang

sin

ansættelse

hos Prevosts

En dag

1

807-1

1824 kom han i nd

i

V'i

ncent

og

den ti d besøgte Charl es Cheval i er
(1804-1859), som iøvrigt var søn af Vincent, ofte Daguerre's hjem for at afprØve nye objektiver. 0g hver gang, medens
hans beundrede bi I I edet på cameraets

Panoramaer

. Man ved i kke, on han I avede
de originale camera skitser, eller hans
opgave var begrænset til at kopiere Prevost's arbejde j en kraftig forstørrelse. Der er en lille sandsynlighed for at
tro, at Daguerre - ligesom de fleste
kunstnere 'i den peri ode - brugte cameraet ti I de topografj ske bi I I eder, han I avede til Voyages Pittoresqes, såvel som
til de udkast til skitser, som var nødvendeige for ethvert D'iorama.
Det
ville i'virkeligheden være nærke'l
igt, onikke pået ellerandet tidspunkt den ide var faldet ham ind, som
den var faldet Fox Talbot ind i 1833:
(

i

Charles Chevaliers butik, som var berønt, ikke kun i Paris, men i hele Europd, for at udvæ1ge nogle objekt'iver. [f-

6)

bundpl ade,
spørgsmål:

p1

agede han med

det

samme

"Mon det nogensinde lykkes for nogen at
fasthol de dette perfekte bj I I ede? "
Hans bestræbelser på at ville forbedre
camera obscura dannede hurtigt et bånd
imellem dem, og der gik næppe een uge,
uden Daguerre besøgte Cheval i ers butr'k
for at få en snak om cameraer og linser.
En dag kom han i en tilstand af kraftig
oph i dsel se og udbrød:

"Jeg har f undet en måde t'i I at f astholde
cameraets bi I I ede. Jeg har grebet det
flygtige lys og fængslet det. Jeg har
tvunget sol en ti I at mal e bi I I eder for
mi g".

"Hvor kunne det være charmerende, hvis
det var muligt at lade alle disse natur1 i ge bi I I eder aftrykke si g sel v permanent og derefter forblive permanent på

papir".

10

t-ler kl argØres daguerreotypi -passepartouts

ng og afprØvni ng af daguerreotypi kameraer. Billederne er fra Amerika og

Saml i

tegnet i ca.

1854.

"For at tro at Daguerre virkel i g havde
fundet, hvad han fortalte - og for mig
selv har jeg ingen grund tiI at tvivle",
skri ver Charl es Chaval i er og s I utter:

"Enhver, som ikke kendte manden så godt,
som vi gjorde, " kommenterede Charles
Cheval ier, "vi I Ie bestemt have troet, dt
han var blevet ramt af galskab". Daguer-

"så er det sikkert, at han har bekendtgjort sejren for tidl'igt, el ler
snarere, efter at have opnået billedet,
var han i kke 'i stand ti I at f asthol de

re vari et letsindigt humØr og meddelte, dt han jkke ville tage t'i lbage
til Djoramet mere den dag:
"Så meget værre er det for Paris-s indbyggere, de må undvære deres måne i aften, for ieg agter mig ikke derhen".

det".

Professor Jacues Charles (1746-1823) siges at have demonstreret, hvordan man
laver portrætter i profil på sØlvcloridpapir i sine forelæsninger på Louvre og
på Conservatoire des Arts et Metiers.
D'i sse var imi dl erti d uf i kserede ! a

Daguerre f orl od but'i kken og gi k hen for
at fortælle den gode nyhed til sin ven'
Paul Carpentier, Peron og andre. ImidI erti d hørte man i kke mere ti I dette
v'idunderl i ge camerabi I I ede.
11

D.goerre's metode til at fæstne
camera obscurarets billeder på papir
D o g u b r e'å 9)lctflobe bie Eilber frr ber Catnera obscura ouf rltopier
lu firir crt.
.pr. U r c g o bot in bcr 9i;ung bcr parilrr ?ttqbrnric brr mificnfrlnften onr
7. Son. fibcr bic lrbbnc Gntbctung br0 Srn. Os0uårc brrisnt, ncuon bic
{Bclt, bie Jtfinltlcr unb bic $Jsttfrtcn ficl; [cit ciniger 3rit rnit Sntrrrflc untrr:
goltcn. Srbrrmonn trr:nt bit IBirtHngcn btr Camc.ra obscrrra unb bic sprintt'
lidttrit, .rnomit fidt' bic åu$rrcn Dbirctc 0nl gc$6rigen Drtc nittcl[t rincr Gonurp,
Augsburg
"Dinglers polytechnisches Journal"

Overs: Fl. Anholm

I "D'inglers Polytechnische Journdl", Augsburg 18. januar 1839, kan man læse
f ø1 gende j en art'i ke I om Daguerres metode t'i I at fæstne camera obscuras bi I -

grunde ikke noget om. Da gætter han og
kommer med tågede benærkninger ofr, at
Daguerre overtrækker papi ret ( ! ) , med en
"kompositiofi", som kan "modificere" 1y-

"Hr. Arago har i det parisiske Videnskabernes Akademi den 7. januar berettet om
Hr. Daguerres smukke opfi ndel se, som
kunstnere og lærde i nogen tid har be-

I øvri gt skri ver han, hvi I ket erinteressanto åt kunstnere og lærde allerede i
nogen tid har kendt til Daguerres opfindelse. Noget må nØdvendigvis være s'i vet
ud offi, hvad det var, Daguerre gik og
puslede med.

lede på papir:

skæftiget sig med.
Enhver kender virkningen af camera obscura og den nøiagtighed, hvormed obiek-

aftegnes ved hiæl p af en konveks
linse. Man kan ikke give en bedre id om
Hr.Daguerres opfindelse end ved at sige,
at det er lykkedes for ham at fæstne på
papiret denne camera obscuraets så nØjagtige gengivelse af naturens og kunstens objekter med streng overholdelse af
form, p€rspektiv og de forskellige lysschatteringer. Hvor stort et motiv, der
end måtte være tale offi, behøver han til
at fastholde dette kun 10 til 15 minutaf dagslysets styrke. Da
ter, afhæng.igt
det er 'lyset selv, der er den virksomme
faktor ved denne vi dunderl i ge frembri n-

sets stråler.

Ved denne specielle fremstillingsmåde

ter

se, V i rker det ef ter s'i n 'i ntens i tet
hurtigere el ler 1 angsommere.
Sål edes var Hr. Daguerre i stand ti I
stående på Sai nt Peres de I 'Archeveque'
broen at afbi I lede det nægti ge Louvre
kunstmuseum med al I e detal jer, I i ge1 edes
at optage et bi I I ede fra Notre Dame fra

(gravure) erstattes farverne af nuancer
skyggerne og i schatteri ng som i aqua

i

tinte

ætsning.
Hvad er nu det geniale middel, som Hr.
Daguerre benytter for at opnå et sådant

vidunderl igt resultat?
Han overtrækker sit papir med en sammensætning, som er påvirkel ig af lysets
strål er .i f orhol d ti l di sses større el

-

ler

mindre intensitet, således at der
opstår fuldkomment hvidt, hvor lyset er

krafti gst,

medens

ge1

vil forstå, at hvis objektet er ubeigt, så l'i nsen kan danne et korrekt
bi 1 lede, vi I man kunne se detaljer, der
er så små, at de kun kan ses med lup.
Genstande, som ikke er fuldstændig ubevæge'l

billeder, som
tilfældet var med en hest, hvis krop var

væge1ige, Vi1 give uskarpe

m

produkter, for han taler
det
er lykkedes Daguerre at fæstofr, at

p uteretkammeret,

af

Daguerres

ne camera obscuras bi I I ede t'i I papi r, og
processens hemmeligheder ved han af gode

bl i ver mere el I er

Man

Pont de L'Archeveque.
Det er benærkelsesværdigt, at man efter
så f å dage har været 'i stand ti I at referere mødet-i Paris den 7. januar, hvor
Arago fremlagde sine oplysninger om Daguerres opfi ndel se.

Forfatteren af artiklen løber dog med en
halv v'ind. Han ved noget om daguerreotypi, men har åbenbart 'i kke selv set et

der

ndre dybe skygger på de steder af bi I ledet, som svarer til schatteringerne på
obj ektet.

mi

gengi

vet

med forbavsende nøjagti ghed,
og hal s var ganske ud-

medens hoved
v i sket.

en af Hr. Daguerre benyttede samskal være så enke1, at enh ver skal kunne fremstille den. Derfor
k unne et patent næppe yde opfinderen den
n ødvendige beskyttel se, 09 Hr.Arago vi I
d erf or nu f ores I å m'i n'i ster i et og deD

e
S

\2

ensætning,

dt man køber Hr. Dagughed, så at offentl i gheåen
narest kan drage nytte deraf." I
rres

hemmel i

Daguerre's liv i kronologisk beskrivelse
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Født 18. november
17

El
1

i

1

Cormei I

92- 1 801

ev 'i den of f enti i ge skol e

801

El ev
1 804

hos en ark'i

i

0rl

eans

1837

tekt i 0rl eans

fi kseri ng af bi I I edet ved hjæ1 p
af salt og genforhandler påny kontrakten

0pdager

Elev hos Degotti, pariser operaens teatermal er
1807 -15
P

13. juni
1

stent hos
t

As s'i

panoramama I

eren

P

i

erre

1

Arago bekendtgør opfindelsen i
Det franske Akademi
B. marts hans diorama brænder ned juni
eller juli, Daguerre udnævnes til officer i æreslelegionen.
30. jul i. Den franske stat køber Daguerres proces og tildeler Daguerre og Niepce I i vsvari ge pens j oner
14. august patenteres daguerreotypiprocessen i Eng'l and, t,rlal es og de bri ti ske

november ægter Louise Georgina Smith

1814

gang

et maleri

på

sal onen
181 6

Designer ved Theatre Ambigue-Comique
begyndel sen af 1822
1

til

-1822

B1 9

Designer ved operaen.
1822

11. juli åbner i kompagni med C.M.
ton et panorama j Parj s

kol oni er

19. august offentl i ggør Arago daguerreotypiprocessen ved et offentligt mØde
i Vi denskabernes Sel skab og Kunstakademi et
Ca.20. august udkommer Gi roux' s udgave
af Daguerres håndbog om daguerreotypi processen og dioramaet

Bou-

1823

29. september oprettes et diaorama i
gent's Park, London

Re-

1824

10. februar. i sin svogers ndvn får han
patent i England på sin fremgangsmåde
ved fremvi sni ng

af

1

flytter ti I Bry-sur-Marne
Daguerre maler j k'irken 'i Bry et "Øjenbedragsmal eri " - (trompe-1 'oei 1 ) der får
kirkerummet ti I at synes større
1844
Daguerre offentliggør et skrift om en ny
metode t'i I f remsti i ng af den l ysf ø1 somme be1ægni ng på de fotografi ske pl a1841

Begynder på si ne fotografi ske eksperi menter
1825

10. januar modtager æreslegionens kors

I januar
med

begynder

N. Niepce,

he1

han at

840

Daguerre

di oramabi I I eder.

Ca.1824

1826

839

7. januar

1810

Udstiller for fØrste

B3B

Daguerre og Niepce søger at finde Økonomisk støtte til daguerreotypien

revos

10.

835

0pdager fremkal del sen med kvi ksØl vdampe
af det latente - billede qg genforhandI er 9 . ma j kontrakten med I s'i dore N i epce

les-en-Paris

korrespondere

11

iografiens opfinder

1827

der

1829

Daguerre dØr den 10.

August, mØder første gang Niepce

14. december indgår aftale med Niepce

samarbejde om
1

1851
om

fotografiske eksperimenter

830

Samarbejdet med Bouton ophører
1

833

Ved Nipces død den 5. juli indtræder
dennes søn Isidore i faderens sted som
partner
1

834

20. marts. I

samarbejde med H'ippolyte
Sebron fremvises det første d'iorama

18

juli

åndebilleder
ske
Daguerre'
',

<<

Hovedtræk i forklaringsforsøgenes historie
(Daguerreotypi-proces sens teori)
Ved Rudi Hass
opdaget,
i 1831 havde Daguerre
'lysf
øl somt. Han
stof f et iodsøl v er
fremstillede det ved i mørke at dampe en
forsØl vet kobberpl ade med jod. Herved
bl ev der dannet et tyndt I ag jods Ø1v ,
hvorpå man efter flere timers eksponering i et kamera kunne skelne et svagt
billede. Det vigtigste trin i opfindelsen var, da han fire år senere tilfældigt opdagede, at dette svage bi I lede
kunne forstærkes med kviksØlvdampe. Den
nødvendige eksponeringstid kunne nedsættes væsentligt. En eksponering på få mi-

ng af 50-året for offentl iggørel sen af Daguerres fotograf iske opfinde'l se, vil ieg forsøge
at fremkal de et bi I I ede af opfi ndel sens
kemiske side. Et "bjI1ede", som de lærde
ivrigt har karnpet om at g'ive et sandfærd'igt udseende l ige siden den franske astronom, fysiker og pol it'iker Franois
I

an1

edni

Allerede

1

at

Arago offentliggiorde processen den 19august 1839.

Disse

spændende

teorier til forklaring

af den fotografi ske proces som hel hed og
daguerreotypi-processen i særdeleshed er
ofte meget videnskabelige og derfor vanskel i gt ti 1gænge1 i ge for 1ægf ol k med al mi ndel "ig kendskab ti I fys i kkens og kemi ens love.
Tag

f.eks.

følgende

nutter var tilstrækkelig til' at man
bagefter kunne fremkalde det skiulte,
såkaldte I atente bi I lede. Sidste skridt

Sål edes at det
ng 'i 1ys . I
betragtni
i kke f orsvandt ved
1837 fandt han frem til, at det ubrugte,
stad'ig lysfølsomme iodsølv kunne vaskes
af i en varm og stærk opløsning af kog-

var at f i ksere

citat fra et fore-

dråg, holdt af den Østrigske kemiprofessor Josef Mari a Eder i an'ledni ng af en
daguerrefest hos Det fotograf i ske Sel skab

i

'lysf

Øl somt

jn-

teimolekylære egensvingn'ing i det belyste legeme, indvirker lysbø1gen på det
svingenOe rnoiekyle (atom) og forstærker
svingningens amplitude. Herved kan lysbø1gån Øge styrken af atomets egensvingning så meget, dt der ved overskridelse
af en vis grænse indtræder en sønderrivning af molekyleforbandet, d'V.S-,
at der i ndtræder en fotokemi sk nedbrydn'ing".

lledpartierne (høi lysene) virkelig
indeholder kviksØlv i form af små dråber, er der ikke tvivl om. Den franske
professor A. Brongniart målte allerede i
i 839 di sse små kug'l er under mi kroskop og
fandt et tværsnit på 0,08 mm.

At

Dette nu hundrede år gamle forsØg på at
forkl are sel ve påvi rkni ngen af et lysføl somt stof som en resonansforekomst

knytter sig im'idlertid kun til den del
af daguerreotypi -processen, hvor p1 aden

i

Franskmanden A.F.J. Cl audet, der arbeisom købmand 'i London, havde lært

kameraet. Det sensationelle

fotografi ske proces, var

lertid hans

proces.

opdagelse

af

bi

dede

daguerreotypi -processen af Daguerre personligt. Han købte den første licens til
udøvel se af processen i Engl and og fandt
ud df, at man ved at opvarme det færdige
b'i llede kan frigøre nok kviksØlv til at

ved Daguerres opfi ndei se, og det som
gjorde den ti I den f ørste 'i praksi s an-

vendel i ge

i

Aragos redegørelse over for
videnskabel ige Akademj i
han med de første teorier
fremkom
iB39
billedes opståen på
latente
det
om både
p1
dets fremkal del se
og
aden
daguerreotypi
Man
antog, "at iodmed kviksØlvdampe.
til mereduceres
lyspåvirkning
ved
sØlv
tal I i sk søl v, som optager kvi ksØl vdampene under dannelse af et hvidt sølvmalgåffi, der danner de hvide steder, medens
det uf orandrede jodsø1 v b I 'i ver f j ernet
ved efterføl gende f i kseri ng" .

Allerede

Det franske

legeme og bø1gen svinger med atomets

eksponeres

edet,

salt.

Wien 1BB9:

"Når en lysbø1ge rammer et

b.i I I

imi d-

en fremkaldeL4

Destillationsapparat

Samtidige forsøgsopstillinger.

fremkalde det latente billede på en plade, anbragt ovenover.

Alfred Donn6
En fransk professor i medi ci n, Alfred
Donne der allerede i 1839 anviste den
tidligste metode til at trykke efter ætsede daguerreotypier, opdagede, at den

joddampede

sØ1

vpl

ade i

væsent1 i

g

#ffi

grad

ændrer struktur ved lyspåvirkn'ing. Han
fandt, dt de be'lyste steder b'l iver pulveragti ge og I ader s.i g f j erne ved f orsigtigt at gn'ide pladen med vat. Donn
arbejdede med processens teori og antog
- i modstrid med Arago - at den sammenhængende iodsØlvhinde gennemhul les (pulveri seres) ved lyspåvirkning, Således at

Forsøgsopstilling
hvorigennem

kviksØlvdampene trænger ind til den meI i ske sØl vp1 ade, mens den ueksponerede jodsØ'l vh j nde på grund af dens ensar-

tal

tede tæthed beskytter sØlvpladen

Donnaog

Moser

glaskolbe og kulrør
kan gennemføres.

m.fl. forklarede

daguer-

reotypibilledets herkomst som værende af
ren fysisk karakter. I 1840'erne forlod
man im j dl ert'id 'igen di sse antagel ser, i det mere toneangivende v'idenskabsrænd

mod

kvi ksØl vdampenes i ndtrængen.
Ludwig Ferdinand Moser

at daguerreotypi p'l adens iodsØlv nedbrydes kemisk. Man antog heref-

Ferd'i nand Moser, der var prof essor i fys i k ved un i vers i tetet i Køn'i gsberg, påstod, dt daguerreotypi bi I I edet
var af samme herkomst som de af ham påvi ste "åndebi I leder". Disse sensat'io-

Ludwi

med

filtrering

f ormodede,

g

ter, at det lysfølsomme jodsølv (sølviodid) ved lyspåvjrkning afgiver små mængder jod, der igen optages af sØlvpladen.
Herved omdannes det belyste iodsølv til
en mere jodfatti g forbi ndel se, kal det
hal vjodsøl v el I er søl vsubjodi d ( - søl vunderjodid - sØlvfotojodid). Når bi I ledet fremkaldes med kviksØlvdampe, foresti I I ede man si g et kemi sk forl øb, hvorved der på p1 adens eksponerede steder
udsk'i lles et hvidt amalgam af metallisk
kviksØlv og sØlv, medens der de ueksponerede steder kun udski I les sort, findelt sØlv. Denne teori, om det hypote-

nelle billeder frembragte han ved at lade en mønt el I er 1 i gnende 1 i gge nogl e
timer på en renset glas- eller metalplade for derefter at fremkal de et bi I I ede
af mønten ved vandddflF, blot ved at ånde

på pladen. Moser fandt neml.ig ud df, at
det I atente bi I I ede på joderede sØ1 vp1 ader ikke blot tiltrækker og kondenserer
(fortætter) kviksØlvdampe, men også
kortvarigt kan gøres synligt med vanddamp.

15

blade og bl-omster
menler kan iagtages.
Træramme med

Daguerreotypiet fikseres
t i ske sØl vsubjodi d, havde s'i ne i vri ge
tilhængere til langt op i vort århundrede, selv om det a'ldrig lykkedes at
f remsti I I e stoffet 'i fri
ti I stand og
hermed føre bevi s for dets eksi stens.
Først i 1925 underkastede to tyske forskere i Hamburg, H.P. Koch og H. Vogler,
henholdsvis ueksponeret og stærkt ekspo-

lyseksperi-

glasskål.

syntes yderst ejendommeligt, blev gentafranske amatørfotografer A.
Davanne og H. Bayard. Efter nogen overvejelse kom Davanne frem til den konklusion, at processen kunne forklares
ganske enkelt. Ved eksponeringen reduceres en ganske I i I I e nængde af sØl v-

get af de

tratet ti I metal I i sk sØl v, der udsk i I små kim på de lysfølsomme krystal I er. Under den fysi ske fremkal de1 se,
f.eks. dampning af daguerreotypipladen
med kviksØlv, fastholder disse sØlvkim
så kv jksØlvet ved molekylær ti ltrækning.
Kimene vokser og bliver ti'l synlige dråber (korn). Youngs forsØg gled jmidlertid hen i glemsel. 0g selv om den tyske
kemiker R.E. Liesegang i 1893 gravede
den frem og som den første gjorde vel lykkede forsØg med fysisk fremkaldelse
af ge1 ati netørpl ader, bi drog forsøgene
dengang i kke ti I en endel i g afgørel se
mellem de to teorier: subjodid-teorien
og sØlvkim- teorien. Først efter Kochs
og Vogl ers strukturanalyser i 1925 har
sØl vkimteori en dannet grundl ag for den
n

neret bromsølv en strukturanalyse med
røntgenstrål er. ( Broms Ølv - sØl vbromi d,
der er nært beslægtet med jodsølv, er på
grund af dets større lysføl somhed det
mest benyttede lysfølsomme stof i dag).
Koch og Vogler fandt såkaldte interferensringe fra bromsølvet og udskilt metal I isk sØlv, men ingen antegning af
ti I stedeværel sen af en el I er anden sub-

i

les som

forbi ndel se.
H. Young

Så tidligt som i slutningen af 1850'erne
havde nogle videnskabsmænd (Yong, Davanne og Bayard ) gennem prakt'i ske f orsØg

med

i

så

såkaldt fysisk fremkaldelse faktisk

v'idere forskning.

ført bevis for, at Aragos oprindel ige
teorj var nærmere sandheden. Englænderen
H. Young opdagede i 1858, dt det var mul igt at f remkalde et b'i I lede på en eksponeret p1ade, efter at man havde op1øst
alt det lysfølsomme sØlvsalt i et fikserbad. Dette forsØ9, der i begyndelsen

Albert Einsteins lov

I århundredets begyndel se opsti I I ede Al bert Einstein sin såkaldte fotokemiske
ækvivalenslov, der baserer sig på Max
Plancks kvanteteori. (En lyskvant - den
16

Daguerreotypikamera
landskabsbilleder .

Verdens første metaLkamera

konstrueret af F.trd. Voigtlånder med PetzvaL objekt,iv.

Photogenische Ktinste.

184o.

C,T. Fischer. Leipzig 1844.

mindste energidel

af

af en lysstråle).

tallet er blevet fremkaldeligt.

På

i teori en opsti I I ede
lov arbejdede bl.a. vor egen professor

grundl ag.

til optagelse af

Aragos

halvandet århundrede gamle sØlvkimteori
er hermed bekræftet !

denne

lm:l00Km!

Christian t,rlinther ved Polytekn'i sk Læreanstalt .i København med bevi sførel se df ,
hvor meget lys der skal ti I at danne
ti I strække'l i g store sØl vkim og hermed et
fremkaldel igt, latent bil lede.

At andre teorier har kunnet dominere de
første hundrede år efter Daguerre, for-

klares måske gennem et lille regneeksemFel , der beskri ver størrel serne i den
for os abstrakte mikroverden, hvori både
daguerreotypiets og flertal let af vor
t'ids f otograf ier har deres herkomst . Et

I nyere tjd har kendskabet til de lyssomme stoffers krystal gitteropbygn.ing
gjort det mu i gt, at opsti I I e en mere
detal jeret fotokemi sk teori . Kort fortalt går den ud på, at sØlvbrom'idkrystallet bindes sammen af et stort antal
posjtivt elektrisk I adede sØlvioner og
negativt ladede bromidjoner. Afhængig af
temperaturen vil et v'i st antal sølv'ioner
vagabondere (vandre) i krystallet. Når
krystal I et belyses, vi I hver absorberet
(opsuget) lyskvant I øsrive en elektron
f ra en brom'i di on . I ektronerne opf anges
på steder, hvor krystallet har en vis
uregelnæssig struktur (elektronfælder
føl

1

sØl vk

im

på et f remkal de'l i gt sØl vbromi d-

krysta'l udgør ca. een hundredem'i I I iontedel af hel e krystal 1et, som 'i s i g sel v
er mindre en een tusindedel millimeter.
0mregner vi nu det samme forhold til mere kendte størrel ser og foresti I I er os

krystallet forstørret så meget, at sØlvkimet vokser til 1 mm, når vi til det
noget "grovkornede" resultat, dt krystallet har et tværsnit på omkring 100

E

km!
K

I LDEMATER

M.

IALE:

Eder: "Ausf iihr I i ches Handbuch der
Photographie, erster Band, zweiter Teil:

følsomhedscentre). Den her opståede koncentration af negativ ladning t'i ltrækker
nu de vagabonderende sØlvioner, der neutral i seres og omdannes ti I sØl vatomer.
Først når der er udskilt 50-100 sØlvatomer er kimet blevet så "stort", at krys-

J

.

Photochemie". 1906.
tnlolfgang Ba'ier: "Geschichte der Fotografie".1977. Focal Press: "The Focal Encyc'loped'i a of Photography" . 1969. I
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Alexander Walcott's atelier
Portrætfabrik i London
-.-*_._

Hovedet fast,holdes

af et halsjorFl. '

mera, hvor den lyssvage linse var erstattet af et ret stort spej l , som reflekterede billedet til den lysfølsomme
sø1vplade. Yderl igere skabte t,rJolcott,
men også andre fotografer, visse bade

Alexander l^Jolcott var en af de mest begavede foregangsnænd på fotografiens område i Amerika. Desværre døde han i
1844, kun 40 år gammel, og de store forventninger, man kunne stille til ham
blev derfor kun delvist opfyldt.

der forøgede lysføl somheden af Daguerres
plader, såkaldte "quicks". Disse forbedringer gjorde det mu'l igt, at optage portrætter ved korte belysningst'ider, sådan
som det er beskrevet om Wolcotts atelier
i London, hvor han drev en omfattende
forretning som portrætfotograf. Med
fremkomsten af Petzval s lysstærke objektiv i 1841, mistede hulspejlsfotografer.ingen sin betydning. Fra en artikel i

Hans interesse for fotografi blev vakt,
fordi hans kompagnon i deres fælles instrumentmagervirksomhed var kommet i besi ddel se af et eksempl ar af Daguerres
beskri vel se af daguerreotypi -processen.
talol cott erkendte hurt j gt, at de l ange
eksponeri ngst'ider var en svaghed ved f otograferingen og han konstruerede et ka-

18
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et smjhar den pågældende lagt ansigtet i de rette folder, før hans billede med overraskende
i ghed er fæstnet t'i I sØ1vpl aden. Endnu
før man er kommet sig af sin forbavselse
over fys i kkens vi dunder, eF bi I I edet
fikseret ved den kemiske proces. Smukke
rammer, df enhver størrelse og til enhver pris, er ti I disposition, og inden
der er gået 5 minutter modtager kunden
sit elskede kontrafej i fortræffelig udførelse og vel indrammet. Ved en række
forsØg er det lykkedes Wol cott at optaget et fotografi i løbet af få sekunder.
Ved en simpel anordning kan baggrunden
i ndrettes efter den portrætteredes ønske
eller efter dennes påk1ædning. For damer
findes et ganske tilsvarende være1se,
hvor en kvindelig assistent kan tage sig
af dem. De fotografiske portrætters lighed er virkelig forbavsende, og skarphed
og nøiagtighed er sådan, dt de kan ses
tydel i gt også ved l ampelys. " l

ntel 1 i genzbl att der Stadt Bern" for
den 10. november 1841 kan man under overskriften "Daguerreotypi Portrætfabrik
i London" læse følgende:

anmoder

"I

"

tr'/alcott

sin klient

om

lende ansigtsudtryk,

er portrætfotograferi ng drevet

at

an1ægge

næppe

1

t i I det yderste , og g jort t'i I en s tor
vi rksomhed. I det Po'lytekn'i ske Insti tuts lokaler har Hr.Wolcott, €h new yorker vi denskabsmand opsti I I et si t apparatur, på hvilket han har udtaget pa-

tent. Man fØres ind i et værelse, som
får sit lys fra oven. Lysstrålerne kommer gennem et 1yseb1åt glastag, som 'i kke
ændrer ved'lysets styrke, men skåner øinene mod generende lys. Herved får alle
genstande i I okal et en b1 å1 i g tone, der
i begyndel sen forekommer ejendommel i g,
men som man hurtigt vænner sig ti. Den,
der skal portrætteres sætter sig på en
forhØjet, bekvem stol , med ansigtet
vendt mod solen. Hovedet fastholdes ved
hjælp af en slags halsjern. 0verfor den
si ddende står en stor f i rkantet kasse,
hvi I ken Hr. l,rlol cott samt hans daguerreotypi apparat er skjul t. Hr.trJol cott
'i

Overs: Fl. Anholm
19
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for Louis Daguerre i den by hvor
han tilbragte sine siciste leveår Bry-sur-Marne.
Gravmonumentet,
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Koloreret stereo-daguerreotYPi

Tre damer har velvi 11igst stillet sjg op
for ci aguerreotypien at højne. "Tre Gratie) "
kaldes den l.r l jlle trop, - det er Sandhed,
0en rene, den nøgne.

Ca. 1855. Fotograf ukendt
2L

Samling: tlve Scheid

,'The Vest Pocket Kodak"
Kodaks Veste-lomme Kamera. Model A
Ved Erich Secher - Fl. Berendt

Oversat og bearbejdet

sti

Ii

seret tegning af Vest Pocket

Kodak Camera.

F. Pi cabia 1915. The Philadelphia

Museum

of Art.

Edvard Munch
Hermed gives nu lejlighed til at præsentere
dette I i I le fikse folding kamera,
tograf " var ti tl en på
på
enhver auktion opnår en rimef ig
som
ling om den geniale nordmand. Den spængspri
s, i sær når grif 1en i kke mangl er.
sa'l
dende og vel komponerede udsti i ng v'i ste
'i
j
's
Pocket
Kodak" er første gang nævnt
brug af f otograf i et s n "Vest
Edv ard Munch
i
Kodak's kata'log f ra 1913,
herhjemme
mal erkunst.
direkte:
hvorfra
vi
citerer
Det udstillede kamera, som har tilhørt
"

Edvard Munch ( i863 -1944)

,

mal

er og fo-

Lou i s j anas udst'i I 11

maleren, var udlånt af Preus Fotomuseum i
Horten. Kodak Vest Pocket kameraet, som
der er tale offi, blev markedsført i 1912
og ikke som angivet i 1902.
Munch betragtede absol ut i kke kameraet
som en trussel mod sin kunst. Som han siger: 'Fotograf iet kan i kke bruges 'i h'immel og helvede.' Hans valg af Vest Pocket
kameraet var måske ikke en ren tilfældighed. Kameraet gjorde det muligt for ham
at f oretage l angt"ids- og dobbel teksponeringer, o9 nærkelige lys- og skyggevjrkninger blev resultatet. Det ses særf igt j billedet 'Grædende Pige', hvor han
selv går ind foran kameraets I jnse. Edvard Munch gøy si ne kval f ul de i agttage'l ser af det 1iv, han ikke selv evnede at
de'l t age i - end s'i ge ændre .

'Som

en

mi

navnet allerede angiver, er dette
ni ature-Kodak, som med I ethed kan

anbringes
brugbarhed

i

en vestelomme. Med hensyn til
den ikke tilbage for

etc. står

de største Kodaks.

Billedstørrelsen er 4x6,5 cffi, dog kan
dette format på grund af billedernes kollosale skarphed forstørres ganske betyde1 i gt.
Forstørrel ser i postkortstørrel se
kan anbefal es.
Apparatet har f ast f okus, det vi

I s'i ge,
ud, er det klar
til brug for alle afstande. Lukkeren er
en kugleleje-lukker med tid og korttid,
samt indstilling til Øiebliksoptagelser
på /25 og /50 sekund. Er I et at trykke
df, har i ri sb1ænde, og Kodak eksponenår man har trukket det

1
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1

En Vest Pocket

som

vi

kender den.

ringskala. L"insen er achromatisk menis- dak Camera No.1 -, men hurtigt krævede de
cus I j nse af fi neste kval i tet, hver I i nse
dygtige fotoamatører mindre og bedre kaundersøges meget omhyggeligt før den for- meratyper.
lader fabrikken. Filmrullen indeholder B
Der gik nogle år, før objektiverne var
billeder og koster 85 Øyet den kan som gennemtestet, og de mekaniske fabriksanlæg etableret. George Eastman lagde vægt
alle Kodak film sættes 'i ved dagslys. på,
at produkterne skulle være i orden,
Indsætningen af filmen er meget nem, o- når de forlod fabrikken.
verhovedet er hele brugen af kameraet så
1895 lancerede Kodak deres lomme-kameraenkel som mui i gt.
er
i formatet 1 1/2 x 2" (3,8x5 cm). De
Denne lille mode'l er ikke kommet på mar- blev en stor succes og blev forbedrede år
kedet for at skaffe noget bi I I i gt, men for år. Dette viste, dt det lille negaderimod for at have et kamera, som ved tj vformat ti I fredssti I I ede publ i kum.
sin lidenhed er let at medfØre. Kun takvar fabrikken klar til at fremstilket være den fortrinlige indretning af le1897
de første Kodak foldekameraer. De blev
vore fabrikker, ser vi os i stand til at annonceret som: 'For lommen - ja, næsten
I evere et kamera af denne art ti I en så
for veste- I ommen. '
lav pris som kroner 28,50.
Disse kameraer, som i stort tal optræder
Med kameraet fø1ger en blød sort taske,
ved
vore formidl ingssalg og loppemarkedesforuden haves luksustasker i forskel- der, har indbygget rul lefi lms-mekanisme,
1 i ge farver og udførel ser.
samt krydsarme i forbindelse med udtræks-

Forhistorien
Men hvad

ledte op til

introduktionen af

dette kamera?
Med i ndf ørel sen af Kodaks rul
1BB7

I

ef i

lm

'i

igangsatte George Eastman produktiodet berømte kasseapparat 'The Ko-

nen af

bæ1gen. Produktionen var mangfoldig med
utal 1 i ge vari ati oner.
Omkri ng 1906 standses produkt'ionen, men
disse apparater blev forlØberen for formatet 1 5/B x 2 1/2" (4x6,5 cm), d.v.s.
fi lmtype 121.
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Tre varianter af t,.lest Pocket Kodak.
Ganske få måneder efter introduktionen
Formatet, som var kendt tidl igere, b'lev
fi
k apparatet et bedre objekti v: Zej ss
således gen'indført i 1912 modif iceret tiI
Kodak
Anastigmat f=6,9. Kameratypen blev
brug i et mindre kameradesign.
markedsført
under betegnel sen "Kodak
Det må fremhæves, at der var nogl e andre
Vest-Pocket-Speci
a1 Cameras".
f orl øbere t'i I di sse Kodak mi ni ature kame1914
I
man igen objektivet
udskiftede
raer.
til
bedre
konstruktjon,
en
Kodak anastigMonroe Camera Company i Rochester I ancemat
f=8.
Desværre
der
del forv.irer
en
rede således i 1897 et veste-lomme kamera
ring
betegnelsen
omkring
af
dette
kamera.
tiI 2 x 2 1/2" (5x6,5 cm) glasPlader
Fei
nbergs
I
i
angi
ver
kameraet
ste
som K
konstrueret med saks-kryds-arme, faktisk
100-2, €t "Plain Vanilla" Kodak vestei denti sk med hvad G. E . f remst'i I I er 15 år
lomme kamera, som adskiller sig fra "Spesenere.
c'i al ". 1914 katal oget angi ver det både
George Ackerman , f orf atteren t'i I den som et "Garden Variety" Kodak veste-lomme
store biografi om George Eastman, fortæ1- kamera, og i pri sl i sten som et "Spec'i al "
ler offi, hvorledes en fabrikant, Thomas i beskrivelsen. 1915 kataloget over "AuhJallace, kontakter G.t. for at få denne tographic Models" angiver et men'i skus og
gjort interesseret i at forhandle hans et Kodak Anast'i gmat f =7 ,7 som i kke
kamera EXPO i Kodaks forretninger.
"Speci al ".
I et brev ti I Wal I ace skri ver G. E. :
Det var et kompakt kamera, hvis engelske
mål er:1x 23/B x 43/4 tomme (2,5x6x12
'Hvis EXPO-Kameraet havde haft større cm), vægt 9 ounces (255 gram).
berømme1se, så ville der ikke være noget
Det tidl'igere No.0 Kodak Folding Pocket
problem i at sæ1ge det i stort ta1, lige- Camera (962-6), som også gav 1 5/B x 2
som Ensign Veste-lomme kameraet blev 1/2 tomme (4x6,5 cm) negativer, må1te
so1gt, indtil vi bragte et bedre på mar- 3/B x 3 1/B x 5 5/B tomme (3,5x8x 14,3
kedet.'
cm) og vejede 12 ounces (340 gram), forskel I en beroede på en forbedri ng af
En mærkelig form for selvros
fi lmspol en. De fl este Kodak veste- I omme
Hvor vidt Eastman's udgave var bedre, kameraer havde kugleleie lukker, eksponeeller hans salgsmetoder mere effektive i ringstiderne var 1/25 og 1/50 sek. Desuforhold til dem, som konstruerede den e- den havde alle d.i sse modeller sort blank
gentl i ge forl Øber , 'Ensi gnette'-kameraet emalje finish, med forniklede sakse-arme,
fra 1909, må hver enkelt afgøre med sig s amt sort bæ1 g .
selv. Men i 1926, da Kodak veste-lomme
Imi dl erti d er der to vi gti ge vari at'ioner
kameraet udgi k, var det bl evet so1 gt i
i patentdateringen og inskribtionerne,
2.000. 000 eksempl arer.
der kan bruges i dateringen. Har kameraet
patentdateringer fØr 1915 (dvs før AutoTEKNISK BESKRIVELSE.
Apparatet er fremstillet i en alumini- graphic model lerne kom frem), har det
1

umslegering og hammerlakeret. Et sæt sakse-arme stab'i l'i serer ef ter udtræk obiekti v og f i lmpl an. Den første model var
udstyret med en mini skus achromati sk I i nse.

navnet 'Vest Pocket Kodak' på den nederste del af obiekti vfronten. De ti dl i gste
af d.i sse har patentdateri ng 1902, mens
senere eksempl arer både har dateri ng 1902
og 1 91 3. Meni scuskameraet fi ndes i begge
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The
\/e st

Pocket

KODAK
snrall atrd sttrootlt that it is pockctcd rvithotrt
QO
\
J
r-, bustness
L '
- ,r
lbr
tlv readv
U ln r) olancc; is instatt
rlirhout firc,rsing. l;ittctl rlith Kodak llall Rearing
shuttcr, Åutotirrre scnlc, ret'ersible finder. Loads
in dar'light rtith Kod,rk hlm cartridgcs of eight
c\posures. I'ictures 1 .; ( .x e ]/ irrches.
So lcctrrrte is this Iittle camera that cnlargemcnts can be mede from rhe negatives to an)'
rcasrrnnblc sizcr :rnd at small cost-to the post card
sizc (3.t( * S I ! 1, lor itrstance, at sistcen cents.
furtitlztl cirh thrct liflcrcat lnt,yitn.rtt
\'.sr Pdt.r Kotlr!, .irh rr.nigt. echromatic lcnr. '
t)i'.. \irh Ko,lll .\narigrrrr ltnn. Specrt r'd,
l)o., .irh Zti*-KoJrL .{r:rriXrrzt ltnr, St...d /ri 9,

'

$ 6 ts
l2 00
22.$

F.ÅS'r\1.\\ K()l).\K ('Olll'.\\'1"
R()ClltSTI|R, N. Y., rlt,(c/al

City.

Patent-datering og griflen'

Autographic
udgaver. En anden I i I I e vari ati on vedrØden lille tap, som søgeren dreies
med, når man sk'ifter fra høi- til bredformat. Tidlige 1g}Z-daterede har en rund
arm, senere udgaver includeret de 1913daterede, har en fl ad tap. Autographi c
modellerne har en mindre, også flad tap,
som ikke ses på andre 'før ' autographic
kameraer. Kameraet brugte 127 -f i'lm, som
gav B negativer 1 5/B x 2 1/2" (4x6'5

rer

George Eastmann var på mange måder en
g mand . Et f orretn i ngstaI ent med 'næse ' f or, hvad der kan sæl ge,
ligesom han var ekspert i at forny sine
kameraer med hele og halve års mellemrum.
George Eastman købte for den nette sum af
$ 300,- et patent af opfinderen Hj. Gaisman, som muliggjorde at skrive direkte på
bemærkel sesværd'i

den fotografiske

fjlm.

cm).

Verdens første databagstykke
Af ti I behør kunne man 1912-14 få
Det autografi ske system bestod af en Kode ti I behØY
med carbon-papir mel lem
dak
Almindelig satinbeklædt lædertaske for filmenspecialfilm
Ved brug af en
dækpapir.
dens
og
tilbehØr, håndtaske, €fl gaveæske' portrætadapter, farvefilter, filmtank og stål griffel monteret på kameraet kunne
fø1 gen-

z

negavestel omme forstørrel sesapparat
tivalbum og Kodak Velox pap'ir. En' gaveæske er interessant, idet det er forlØberen
f or de spec'iel I e hårde tasker, der bl i ver
I anceret 'i forb'i ndel se med Model B, kun i

1914. En blå silkefarvet trækasse

med

hængslet låg, som kataloget beskriver på
følgende måde: "af en kvalitet og fornemhed, som v'i I tiltale selv den mest kræsne
kØber". Denne kasse er en stor siæl denhed
bl andt saml ere.

ng 'i apparatets bagk 1 ap
på
dækpapiret, hvorved
skrive en titel
lyset fik mulighed for at nå filmen. Re-

man gennem

en

åbn i

sultatet var, at teksten blev overført
ti I negat i vet
Den første model hed No.3A og kom på
markedet i juni 1914.
!

Alle'Kodaks' undtagen panoramakameraer-

ne betegnes nu

'Autographi

c'.

Navnet

'Folding Pocket Kodak' forsvinder og erstattes af det nye 'Autograph'ic Kodaks'.
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VEST POCKET KODAK UDSTYR

S

Vest Pocket Kodak med sort,
kornetrLædertaske ..o...o...o......K!'
do. med Kalveskindstaske .o....o...
cio. mgd Safiantaskg ............oo.
Kodak-FiLm-Rul1e å I optagelser o..
Kodak-Portrætlinsg ..........o.r.or
Kodak Vest Pocket Fremkalder-Tank t Tank-Fremkalderpulver(Pakke med 5) Kodak Vest Pocket Forstørrelses
C

amg

ra . . o . . . o . . o . o . . . o . . . . . . . . . o . .

28r50
31r00
34r00

0r85
1r50
10r00
0r50
7

t 50

Katalogpris fra L9I2-I3. Venligst
udlånt af KODAK Danmark.

Samlet sortiment

af Vest Pocket

Kodak udstyr

Mange af disse modeller var de samme kameraer, men med nye bagstykker, og autographic-bagstykker kunne købes til de ældre modeller. Derfor kan man godt finde
-Folding Pocket Kodak' med autographic

bagstykke.
Mellem 1915 og 1926 kom der

tal

et stort

an-

nye autographic modeller på markedet.
Al I e bar de navnet 'Vest Pocket Autographic Kodak Camera' og 'Vest Pocket Autographic Kodak Special Camera' afhængig af
hvi lket objektiv, de havde. De almindel i ge model I er havde mi n'i scus el I er Kodak
anasti gmat f =7 ,7 objekti v.

'For Kodak kan man jkke få bedre objektiver end Kodak Anastigmat uanset prisen-!
Al I e

objekti ver var fi x-fokus.

I 1921 kom Kodak f=6,9 objektivet i en
udgave på 'Speci al ' model I erne med sti I bar fatning, som tillod portrætoptagelser
på 3 fods afstand uden specialadapter. I
1924 kunne man kun få 'Specj al ' med afstandsindstilling og f =7,7 objektiv.

Varianter
Det er I i dt af en abyri nt at fi nde
I 1917 kataloget finder man et Rapid rundt i de mange varianter, men en del
Rect'i linear Formula objektiv, som sammen
små ti ng I etter dateri ngen af 'Spec'i al '
med meniscus udgjorde det normale tilbud,
indtil Model B begyndte at erstatte sak- k ameraerne .
bagstykke, top og
I 1916 blev front,
se-arm mekanismen i 1926.
'Morocco-læder-.
Alle aldækket
bund
af
Fra 1915 kunne man væ1 ge imel I em en
'Speci al ' var kun
gere
ige
tidl
i
m'indef
og
stribe af objektiver.
Zei ss Kodak Anasti gmat f=6,9 obiekti vet malede. Senere skete der forandringer i
blev anvendt på alle 'før- autographic sakse-armenes fastgørelse t'i I obiektjvbrædtet, muligvis på grund af den nye afkameraerne. Navnet blev senere ændret til
Bausch & Lom6 Kodak Anastigmat med samme standsindstil 1ing, samt anbringelsen af
lysstyrke og var i handelen indtil 1920. nitterne på frontpladen. 0p til 1921 var
af sØPris: $ 32,53. Kodak Anastigmat fØrtes de anbragt under eller over midten
j
(
ge
modsætgerens
nde'l
i
l
i
Den
nse.
almi
også i f=6,9 og t f=7,7 udgaver. Pris: $
ning til 'special') model er også besvær21 ,33 .
B & L objekti vet havde 1/8" (3,2 mm) I i g at datere efter skruernes p1 aceri ng.
som
længere brændv'idde og var åbenbart et I 1920 blev de leveret med krympelak, -Ja'Figured'
fra
1920-26
og
man
kaldte
f
at
bedre objekti v. Dette t'i I trods or
pan crystal
man i 1919 kataloget angiver at:
F0T0: pER KULLENBERG.
"
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THE VEST POCKET KODAK CAMERA
INO MODEL

:

DESIGNATIONI THE LIST

NON_AUTOGRAPHIC VARIETIES

TYPE 1. 1902 PATENT DATE, ROIJND VIEWT]INDER LEVER
"
TYPE 2.
FLAT
TYPE 3. 1913 PATENT DATE, FLAT VIF:WFINDER LEVER.

"vEST P0CKET KODAK CAMERA" [7 VARIETIES
VARIETIES BY LENS AND TYPES:
MENTSCUS ITYPES r,2,3]
KODAK ANASTIGMAT F.8

J

[TYt'E 3]

0DD LENS IN BALL BEARINc SHUTTER (EXp0RT) [TyptrS 1,2,3]

"vEST PO_q!(!l__{_Op.aK spECrAL CAMERA
VARIETIES BY LENS AND TYPES;

"

[3 VARIETIES]

zErss KoDAK ANASTIGMAT F6. I ITypES 1,2,3]

*******************************************{.***************************
ATJT0GRAPHIC

TYPE
TYPE

2

TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE

3
4
5
6
7

1

VARIETIES

''VEST POCKET AUTOGRAPHIC KODAK'' ON AUTOGRAPHIC WINDOW.
"USE AUTOGRAPHIC FII,M NO.A-127'' ON AUTOGRAPHIC WINDOt{.
SMOOTH BLACK ENAMEL FINISH, I913 PATENT DATE, LOW RIVETS.
DITTO TYPE 2 BUT WTTH 1917 PATENT DATE.
DITTO TYPE 3 BUT WITH *CRYSTAL" OR "FIGURED'' ENAMEL FINISH
DITTO TYPE 4 BUT WITH HIGH RIVETS.
DITTO TYPE 5 BUT WITH 1921 PATENT DATE.
DITTO TYPE 4 BUT WITH I92I PATENT DATE.

"vEsT pocKET auTocRAptIc l(0DAK catrBRA" [19 vARIETTES]

VARIETIES BY LETS AND TYPES:
8N

ISCUS ITYPES

KODAK ANASTIGIAT

1,2,3,{,5,61
F?.7 [TYPES 1,2]

RAprD RECTILIIfEAR ITypES 2,3,4,5,61
ODD LENS IN BAI,L EEARING SIIUTTER (EXPORl) [TYPES

1,2,3,4,5,6I

.VEST POCKET AUTOGRAPHIC KODAX SPECIAL CÅIIERA"
[2S VARIETIESI
VARIETIES 8Y LE{S A$D TYPES:
(TITfiOUT LEATIIER

COVERING )

zEISS (ODAK A ASTIG AT F6.9 LENS [TypES 1,2]

IiITH

LEATHER COVERINC )
& L0t{8 I(ODAI( ÅNAS?IG AT F6.9 [TypES 2,3,4,s|
KoDAK ÅNASTIG AT F?.7, FIXED FOCUS ITypES 2,3,4,5,6]
KODAK ANASTIGMAT p6.9, FIXED FOCUS ITvpES 2,3.4,5,61
(

BÅUSCH

xoDAx Ar{ÅsTIc[AT r7.?, FOCUSInG IlypBs 5,6]
xoDA( a ASTIcrlAT F6.9, pocUSIt{c ITyp8s 5,61
ODD f,E}ls IN EALf, DEARING SHUTTER (EXPORT) [TYPES
TESSAR F4.9 It{ Co}tpUR SSUTTER (EXPORT} [TypE 6,71

Samlet oversigt l

International

Kodak

-Crystal

Historieal Sociely

- lake- førte

1988.

1,2,3,{,5,6]

med kugleleje-1ukker, men en beflErviser to
lavt placerede kelsesværdig undtagelse var Vest Pocket
skruer/nitter og et med højt placerede. Kodak med Compur-1ukker.
På et eller andet tjdspunkt blev alle ka- Dette kamera blev solgt med et specielt
meraer forandret ti1 udgaven med højt objektivbrædt med udskæring for Compurplacerede skruer/nitter. Oversigten viser lukkeren med drejeknaps-indsti11ing, tidisse forskelligheder i forkortet form. der fra 1-1/100 sek og med et f=4,9 Zejss
Ingen oversigter er akkurate og nøjagti- Tessar objektiv. Der fjndes efter sigende
ge. Her er en opgave for den specielt in- kun to eksemplarer af denne type. Et på
det engelske Kodak Museum i Bradford, €t
teres serede
andet i privat eje. Der blev kun fremDe kameraer , som blev exporteret tjl Eu- stillet få dusin af dette apparat 1 1926.
ropa, blev I everet uden objektiver, idet Men husk: skruerne skal s.idde højt på
det opti ske system blev indbygget lokalt. denne siældne sag! a
Normal t var disse exportkameraer også ud-

1925 kataloget

rede kameraer, den ene med

!
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CARL ZEISS, IEI\A
Zeisswerk
Telegrarnnl ,Adresse:

fena.

Niels Resdahl-Jensen

Ernst Abbe.
Fotoafdel i ngen bl ev

I denne 2. beretn'ing om Carl Zei ss, Jena
beskrjves perioden fra dennes død i lBBB
og frem ti I anden verdenskrig. Efter
Carl Zeiss's død den 3. december 1BBB
stod Ernst Abbe med ansvaret for en virksomhed med ca. 3oo medarbejdere.
Hovedproduktet var mi kroskoper. Abbe
i ndså. at dette var for snævert et område, at bygge v'irksomhedens fremtid på.
Produktområdet udvides i lBBB med apparater ti I mi krofotografi og proiekti on.

med at

på

det f ørste

Ze'i

oprettet

samti di

ss otoobiekti v
f

g

kom

markedet. Det mangeårige samarbejde
I
mel em Abbe og 0tto Schott mu I i ggjorde
konstrukti on af Zej ss Anasti gmat.
Dr. Paul Rudolp (1858-1935), som kom til
vjrksomheden i 1886, stod for dette udvi kl i ngsarbeide. Han kombj nerede en gammel akromat af 1 avtbrydende kron- og
ny akromat
højtbrydende flintglas med en
af hØjtbrydende kron- og "l avtbrydende
fl i ntgl as. Den fremkomne anasti gmat havde en lysstyrke 1:9.
Efter kort tid blev det solgt under nav-

1890 åbnedes fotoafdelingen, 1892-93 afdel i ngen f or mål e'i nstrumenter, 1893-94
ki kkert produkti on og 1897 afdel i ngen
f or astronom'i sk udstyr. Dette medf Ørte

net Protar. Dette var m'i kroskopf.i rmaet
Carl Zeiss's første indtræden i rækken

at virksomheden nu kom ud i en voldsom
vækstperiode, som bragte medarbeiderstaben op på ca. 1000 år 1900, og 2000 år
1910, 09 over 5000 i 1914.

af f otoobjekti vf irmaer.

2a

Zeiss-værkerne i Jena 1914'

L-P

ffiffi
1890

De nye glassorter muliggjorde nu

I 1893 fremkom H.D. Taylor fra firmaet
Cooke og Sons med en tripletkonstruktion også kaldet Cooke I inse. Det er
grundtypen for de usymmetriske anastigmater. Efter Planaren begyndte P. Rudolph at udvikle ud fra tripletten.
I 1899 fremkom Unar 124,5, som består af
fire ukittede I inser. På grund af reflektionsproblemer med otte glasflader
eksperimenterede P. Rudolph med at kjtte
Unaren's to baglinser sammen. I 19oZ
førte dette til et objektiv kaldet Tes-

en

T.

voldsom udv'i kf ing indenfor objektiver.
Fra firmaet C.P. Goertz kom 1 1892 den
berømte dobbel t-anasti gmat, konstrueret
af E.V. Hoegh, senere kaldet Dagor. Hos
Zeiss kom dobbelt-protar og satsprotar,
hvor man fik tre forskellige brændvidder
hvis objektivet blev benyttet samlet eller for- og bagdel hver for sig.

Dr. P. Rudolph udviklede i 1896 den berømte

Planar. Det var en dobbelt-gauss

en lysstyrke på 1:3,6.
Det stigende antal luftflader gav problemer med reflektion inde i objektivet,
samti di g var pri sen på de kompl i cerede
dobbel t-objekti ver stor.
I Budtz Muller's katalog 1895 kostede en
Zei ss anast'i gmat seri e I I 1 :6,3 på 3oo
frffi, 305 kr, og en 590 mm ikke mindre end
800 kroner!.

konstruktion,

sar, med en lysstyrke på 1:6,3. Objektivets gode anast'igmati ske korrekti on, er
billedvinkel på op til 65 grader og rime1 i g pri s i forhol d t'i I de ki ttede dob-

med

belt-objektiver skulle sjkre
stor p'l ads i f otohi stori en.
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Tessaren en

{fiMD ØNM
1897

llx)2

Lige efter krigen skete en ny sammenslutning, som i 1920 blev til ContessaNettel AG Stuttgart. Fra alIe disse firmaer fremkom et meget stort og varierende program af kameraer, lige fra det
helt simple til luxus tropekameraer. Især H. Ernemann havde nogle avancerede

Aret 1901 tiltrådte en ung mand' som E.
Abbe's assistent han hed Ernst Wanders-

.

Denne arbei dede v'idere
'i 1905 med udgafremkom
med Tessaren og
på
1
z3
1 24,5 og
ver
,6 med en bi I I edgrader.
på
4o
vinkel
Den Tessar 4,5, som kom På markedet i
1907 havde en I i dt dårl'igere op1øsni ng,
men en bedre bi I l edp'l anhed, end den opri ndel i ge fra 1902. Wandersl eb's Tessar
4,5 blev berømt som "Adlerauge der Kamet d", (ørneøjet) .
P. Rudol ph' s Tessar 6, 3 udgi k kort efter. I Teiss's 1907 katalog markedføres
den nye 4,5 Tessar som serie Ic 'i brændvidder fra 5o til 5oo mm. Den gamle 6'3
Tessar, som serie IIb i brændvidder fra
4o t'i I 590 mm. Desuden tilbydes nogle
kameraer med navnet Palmos.
Der er minimum-Palmos 6x9 og 9x12, spalte-lukkerkameraer med fast udtræk. Stereo-Palmos 9x120 klapkamera med spalteI ukker.
Uni versal -Palmos 9x12 k1 apkamera med
central I ukker.
Objekt'iv nr. 200.000 f remst'i I l edes i
1912 og nr. 300.000 i 1918.
T'i I di ise obiekti ver f remst'i I I ede Zei ss
kun ganske få kameraer. Det var som objektivfabrik og underleverandør Tessaren
blev kendt i et utal af kameratyper.
I

eb

(

1879- 1 963 )

år
Tolv
'l

efter

og tekn'i sk meget spændende kameraer

1

S

den måde mange

virksomheder overlevede

på.

En ny fusion i 1926 medførte at Contessa-Nettell Werke, Ernemann, Goerz og Ica
blev sluttet sammen under et nyt firma,
Zei ss I kon AG med sæde 'i Dresden. I dette nye firma koncentreredes 30- 40 års
erfaring samt talrige patenter indenfor
området fotograferi ng. a Det nye f i rma
havde over 120 forskellige kamera modeller på programmet. Mange blev hurtigt
droppet, andre f ortsatte t i I s'i dst i
1930'rne. Fra denne periode ser vi tidligere kendte kameraer fra f .eks. Ernemann og Ica nu bærende navnet Zeiss I-

etableringen af fotoafde-

ingen overtog Ze'i ss det lille

med

i 1924 kataloget. Ermanox 4,5x6 cm med
Ernostar 2r0 og spaltelukker, samt Bobette II til 35 mm rullefilm. Desuden
kan nævnes Ernostar 1 z2 42 mm og et format på 22x31 mm var angt forud i forhold til samtidens kameraer.
i tuat'i onen i Tysk I and f ørst i 20'= erne
med po1 i ti sk uro og hyperi nfl ati on , må
have bragt alle disse fjrmaer ud i håbløse forhold. Firmasammenslutninger var

Palmos

A.G: Jena. Zeiss producerede nu kameraer
under navnet Palmos i perioden 1902 til

kon.

Objektiverne derimod forblev med de oprindelige navne som f.eks. Ernon, Ernostar, Dogmar, Dagor, Hek'l a, Nettar
o. s. v. Efterhånden forsvandt også di sse
navne. I 1929 kata'loget fra Ze'i ss Ikon
er det tydel.igt, dt Carl Zei ss Jena var

909.
En europæi
1

sk f inanskri se 1909 medførte
en større sammenslutning af R. Huttig og
Søn, Dr. R. KriJgner, Emil Wunche samt
Zei ss Palmos-. Under navnet Ica A.G. med
hovedsæde i Dresden, dannedes en stor
koncern. Ica står for International Ca-

af objektiver med det
kendte Zei ss navne som Tessar,
Protar og Novar. De små rullefilmskameraer som Tengor, Ikonta, Cocarette, og
Icarette fortrængte 9 x 12 p1 adekameraer
til amatørbrug. I 1929 kataloget er der
dog stadig mange p"l adekameraerne som f .-

hovedleverandøren
gammel

mera Co.
1912 Udvides ved at firmaet G. Zulauf og
Co, Zurich kom ind i koncernen. Af andre
tyske kamerafabrikker var der H. Ernemann, Dresden, C. P. Goerz, Berl i n, Contessa Werke og Nettel Werke.
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eks. Vo1ta, Maximar, Trona, Favorit og
Juwel . Ermanox føres i to størrel ser 4,s
x 6 og 6,5 x 9 med Ernostar 1:8, 8,5 cm
el ler 12,5 cm. Af spejlref lex er der Ermanox Ref I ex og Mi rof I ex .
Stereokameraer føres i otte model ler
hver i flere størrelser. Af småbilledkameraer er der kun Bobette modellerne,

små kameraer fremkom som Baby Box,
mange billeder på den
gammelkendte VP 127 film, 16 stk. 30 x
40 mm. Kolibri og Baby Ikonta benyttede
også det økonomiske 16 stk. format. De
selvudfoldende Ikonta blev meget populære og kom i mange udgaver.
I 1932 kom Contax, det første 24 x 36 mm
fra Carl Zei ss. Et tekni sk avanceret kamera med koblet afstandsmåler og spalte-

der tog dobbelt så

som anvender uperforeret 35 mm film med
et format på 22 x 31 mm. Film til 12, ?4

eller 48 optagelser. Desuden tilbehør
som en dagslysforstØrrelseskonus ti1 7,5
x 11 cm og en lysbilledprojektor Bamb'i no
II. Kinooptager til 16 mm var også på
programmet.
Det store udbud af kameraer i 1929 fik
en brat ende på grund af de Økonom'i ske
forhold i begyndelsen af 1930'rne. Simp-

I

ukker

ter

fra /25 ti I
1

med lange

1

/1000 sek. Aret ef-

tider med ned til 1/2 sek.

Udskiftel ig optik med 3,5 - 7 ,5 og 13,5
cm brændvidde. Lysstærke normalobjektiver var af typen Sonnar 1:2 og 121 ,5
konstrueret af L. Bertel e som også er

kendt fra Ernostar f /1,8 objektivet i

E

rmanox-

k

ameraet.

I885
Dr. R. Krtigener

K6rner& Mryer

Fnnkfurt r. M.

l9l7

l90,tt
Net tcl.Ce oe rr.

Contcsrr- Io d urtrie.

Verle

GøbII.

August Nrgel
Stuttgrrr

Soatbcirn

898

I9l9

llrinrich Ernenrrnn

Coot esse- Nettcl.

^c.
Drc*dco

Verk A. Negel
Sturttrrl

I

1920

C.ortecct.Ncttel AG,

Stottgert

.{G. llalrn ftir
Oprik u. Ifcchenik
Kerscl

t926
Zeiss lkon AG.

Dresden

Stamtræ over Zeiss-lkon AG, Dresden, 1926
31
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1

v
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Rek'l ame

for

med kob I et afstandsmål er
1934. Modellen hed nr. 530 og
blev leveret i tre størrelser. 1935 kom

et

i

særpræget

kamera, det toøiede

de

Sonnar 1,5/50

Con-

taflex kamera med indbygget belysningser, udsk i ftel i g oPt i k og sPal tel ukker. Samme år kom I kofl ex I , et

simpelt toøiet reflex-kamera til format
6 x 6 cm. Det blev et par år efter også
til Ikoflex II og III.

1936 kom Contax II og III, den sidste
med indbygget lysmåler. Rækken af obiektiver nåede i 1938 oP På 16 stk. Fra
mm

gart.

ca. -1.800 kr.

Jena kom

til at ligge i

østzonen,

hvor fabri kken bl ev genopbygget som VEB
Carl Ze'i ss. Men det er en anden hi stori e, som vil blive bragt 'i en efterfø1gende arti kel .

til Fernbildobiekt'iv
et stort tilbehørs-

1:8,500 mm. Desuden
program.

Super Nette'l

mm

I de første krigsår blev der produceret
kameraer hos Zejss Ikon, men det hele
fik en bradt ende, da amerikanerne sønderbombede Ze'i ss Jena f abri kken hen mod
krigens slutning. De rykkede senere ind
i Jena og medtog mandskab og materialer,
som dannede grundlaget for en ny Carl
Zeiss fabrik i en lille by nær Stutt-

mål

Tessar 1:8,28

Contax

En Le'ica IIIb med Xenon 1,5/50 mm kostei 1940 1.228 kr., en Contax III med

Super I konta
fremkom

C*nt*x

, et 35 mm kamera som er en

blanding af Contax og Super Ikonta kom j
1934, to år senere kom Nettax som 1 i gnede en de1 , men havde udski ftel i g opti k.
I 1938 kom Tenax I og II som havde hurtigoptræk til b'i lledoptagelse i formatet
?4 x 24 mm. Hverken Leica el ler Robot
savnede konkurrence fra Zeiss Ikon.

Kildeangivelse:
Fel i x Auerbach: Das Zei ss l,'Jerk . 1914.
Zeisskataloger 1907 og 1929 (F.8.)
DB. Tubbs: Zeiss Ikon Camera 1926-39.r

32

STEREOSKOPKTUBBEN
Peter Elfelt i LI.S.A.

Dette usædvanlige stereobillede af Kgl.
hoffotograf Peter Elfelt er optaget i
Grand Canyon U.S.A. 1915.
Samling: Andreas T. Mørch

DANSK MUSEUMSTJENESTE
standsættelse af Ancient Fotografi, Daguerreotypier
Arkiv, Forskning og Udstillinger, m.m.
Tekniske Artikler.
RøDIL€LI(EV&I 119. DK 2600. Tlf. 02 45 65 85
I

og Grafik for
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Slore .F0bqa$cr34-Nlk,

John Philipp - Fl. Berendt

i

Nyboder kvarteret. Trods de beskedne
vel ser får Neuhaus straks stor
søgning, og inden året er omme flytter

Chri st i an

Rasmus Neuhaus ( 1833 -1907)
blev født i København. Han kommer i
g 1 armester lære som 12 år i g ,
og 'i den
forbindelse kommer han ofte i de fotografiske atel ierer i byen. På det tjdspunkt har der været omkring 100 fotografer i hovedstaden. I sl utni ngen af
1850'erne bl i ver han f or al vorinteresseret i det fotografi ske håndværk. Han
får ansættelse hos den kendte fotograf
Rudolf Striegler (181 6-1876), som netop
er blevet Kgl. Hoffotograf. Hos denne
dynamiske og dygtige fotograf får Neuhaus en grundig op1æring som får stor be-

tydni ng

for

omgi

han ti I større og bedre lokaler

bliver optaget, de fleste portrætter og
figurbj I leder. Da behovet for at se på
fotografier var enormt på den tid, gik
Chr. Neuhaus ud i Kongens København for

at fotografere og fasthol de begi venheder, men også for at lave prospekter af byens smukkeste steder. Takket
være dette initiativ har v'i bevaret en
række enestående ti d1 i ge fotografi er af
byen. Di sse prospekter so1 gtes enkel tvi s
el I er i ndsat i forskel 1 i ge typer al bums.
Bi I I edernes tekni ske standard var meget
hØj, og efter mere end 100 år er de

hans senere succes.

Hos Striegler lærte han hvorledes man
optog og fremstillede de nymodens vis'itkort fotografier, som denne indførte i
Danmark. Strieglers indtægt i 1862 var

på over 10.000 ri gsdal er, €r anseel "ig
sum penge dengang. Rudolf Striegler havde også et strygende salg af fotogr afiske prospekter af hovedstaden. Djsse bilI eder bl ev so1 gt del s fra hans atel i er,
men også fra byens boghandlere, bl . a.
Trydes boghandel i Bredgade. Efterhånden
f i k Neuhaus lyst ti I at åbne si t eget
atel ier, men midlerne var små, så hans
første atel 'ier er meget beskedent
i ndrettet i en åben gård med lærredstag

To af Chr.Neuhaus

fra

på

adressen Købmagergade 14. De næste 25 år
bl i ver meget akti ve og 'indbri ngende f or
Neuhaus. Mere end 100.000 bi I I eder

fleste,

man finder, stadig

friske

og

klare at se på! En del blev lavet på albumin papir, hvilket giver dem en sær1ig
varm og nostalgisk g1ød. De her viste
billeder er fra et sådant album, som
John Philipp har været så heldig at fjn-

de.
1894 overtages

atelieret af hans mangeårige medhjælper 0luf W. Jørgensen. Fra
1 899 sk i fter
atel i eret navn t i I Chr.
Neuhaus Eftf,

I I erf ørste
Nybod er !
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børneoPtagel ser

Københavner- prospekter
I
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Københavns første hovedbanegård beliggende omtrent
den nuværende ligger.
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den indre by.
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Københavns første rådhus
0ptagelse fra ca. IB55 .
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Gammeltorv fotograferet omkring 186o.
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Vesterports Gab. Ca. 1863.

Broen ved Nørreport. Nedrevet 1873. Ca. 1865.

38

Det Kongelige Teater opf ørt af arkitekt
Harsdorf f 1792. Nedrevet 1873. Ca. 1857-65.
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Kongens Nytorv med Hote I
Ca. 1B6B-70.
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ca.1BB0.

Klampenborg jernbanestation

ca. 1863-64.
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Dyrehaven.
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stedet

"

Cver

Nedbrændt 1875.

Stalden" i Charlottenlund.
Fotograferet ca. 1865.
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Bellevue badehotel
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1865.

Samling: John Philipp

Biørn
Ochsner in memoriam.ooo
.t

Æresrnedl-en i

Dansk Eotohistorisk
5eZ skab, ferste.b ibliotekar
ved Det KongeJige Bibl-iotek, BjQrn Ochsner, sov stiLle ind
fredag den 24. marts.

BjQrn Ochsner viL bLive husket for srt Livslange arbejde
med at indsamLe og opbggge en af Euxapas fineste fatograf iske bi 1l-edsamlinger .
Denne kul-turskat,
som vore bil-Zedskabende med.ier d.agiig ngder godt df , er vi ham stor tak skg ld ig !
BjQrn Ochsner skal også mindes for pionerværket ,,Eot@grafer
i og fra Danmark til- og med. år L92ot'.
vi f Ql-er en f orprigteJ,se til at f elge hans Jivsværk op r ag
meget tgder på, at mul-ighed.erne er ti7 stede.
Tabet af Bjbrn Ochsner er smerxeLigt, men hans 79 aktive og
inspirerende åt, har givet andre Tgst ogt vi7je tiI at stræb'e
mod det endelige nålet fotagrafisk
bill,edmuseum i Danmark,
som et suppJement ti7 Danmarks Fotomuseum i. Herning.
TAK Bjorn ochsner

nå d.ine tanker og ird.hu Teve i osi
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Foto: Fl. Berendt

piger og de drenge
De
frH6
roroc.A'r

Børn hos fotografen gennem L50 år

,

'i,.i

,$x

#; #:*

Fhv. fotohandler Jørgen Gregersen åbnede
udstillingen. På væggen ses bl.a. et portræt
af prinsesse Margrethe fra 1942 med
"prinsest."f?11ep'l

Vi ka- selv!
44

DANWS

FOTOA/ILISEUM
Store fotografier af

Danmarks Fotomuseum har i gennem årene
ved køb og gaver, især en donat'ion fra
fhv. fotohandler Jørgen Gregersen, erhvervet en større samling fotografier af

er

sjældne.

passepartout.

børn. I anledning af fotografiets 150
års fødse1 sdag vi ser museet en

I det forri ge århundrede var forstØrrel kken meget ri nge, samtidig med
at forstørrelser var kostbare. Førit et
godt stykke op i dette århundrede bl iver
det almindeligt at lave forstørrelser. I
velstående familier blev sådanne b-i lleder ofte givet som gaver tjl jul, fødsel sdugg og ved dødsfal d. Udsti I i ngen
viser flere eksempler herpå.
Det tjener Sigfred Løvstad til stor ære,
at udstillingen er arrangeret på en pædagogi sk fortræffe1 i g måde. Løvstad og
hqns dygtige medhjæ1pere har fortjeni
"5-fotohuer".
De kære børn kan ses helt frem til slut-

særudstilling under mottoet "De piger og
de drenge", børn hos fotografen gennem

sestekni

150 år.
På udstillingen er ophængt mere end 550
bi I I eder, som vi ser børnefotografiets

udvikling - daguerreotypier fra fotoqrafiets egen barndom i 1840'erne via ambrotypier, som var fotografier på g1as,
samt de smukke saltpapirbilleder efterfulgt af andre speciel le fotografiske
teknikker, frem til nutidens farvefotografier. Hovedparten af de udsti I lede
bi I I eder er dog cab'i nets- og vi s j tkort
bi I I eder f ra perioden 1860 f rem t'i I kort

efter

bØrn

Derfor er det lidt af en begivenhed at
se forstØrrelser i formatet 50 x 75 i

1

den første verdenskrig.

ni ngen

af

1
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41/2 årige Abeli fl€, kramm er sin dukke Petra
rar at have netoP nu - hvo r fotografen med sin
mærke1i ge "kasse" beder he nde om at stå helt
stille
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Foto: Sigfred Løvstad

MT]SEET FOR FOTOKT]NST
Daguerreotypi-seminar i Odense

Foto; Poul Pedersen

Sigfred Løvstad
r.4,-on4liitZZ.l//1.
i,

,,1t

Patrick Bai11y Matre-Grand beskrjver sin
arbejdsgang (ptoces).

Poul Pedersen

I taieek-enden 4. -5. f ebruar af hol dtes et
velbesøgt seminar på Brandts Klædefabrik

i Odense.
kunst !

ArranqØr var Museet for Foto-

ve sem.inariet bestod 'i en række foredrag og demonstrationer. Den franske daSel

guerreotypist, indledte med at demonstrere sin fremgangsmåde ved hjæ1p af en

serie

d'i

as. Det

f oregi

k på

engel sk,

stærkt støttet af meget "franske" armbevæqel

ser.

tre parisjske
beundres

Anker Sjdgren demonstrerer, hvorl edes
daguerreotYPi bør renoveres.

d

aguerreotyp i -pros pekter

af Lis Steincke.

I forbindelse med seminaret afholdt man
to spændende udstjllinger med dels ældre
eksempler på daguerreotypier, Udlånt fra
Det kongel i ge Bibl iotek og fra Danmarks
Fotomuseum j Herni ng, desuden enkel te
lån fra private samlinger. 0g dels, og
'ikke mi ndst - en f remragende saml i ng af
ot nye daguerreotypier, udført af den franske

fysiker, maler og foto-graf Patrjck

Bai I 1y-Ma

i

tre-Grand. Denne

mere beskrevet
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af

Henri

saml i

k l,Ji ve I

!

ng nær-

F I emmi ng Berendt, D. F. S. , fortæl I er om
temanummeret "Lysets Spor" ved 0dense-

seminaret.

Herefter causerede Flemming Berendt om
fotografiens tidligste historie, som
viste sig, at strække sig betydel igt

lere af dem ikke tidl igere v"i st. Flere
af disse gamle optagelser vil vi nok
komme t j I at høre nærmere om i 0b j ekt'i v .
( Sept. -nr. F.B. )
Senere på dagen, hørte vi om opbevaring,
'identifikation,
f

iængere tilbage i t'iden end til
1839
det årsta1, der danner grundlaget for

markeringen

af fotografjets

se1 sdag.

Flemming Berendt

150 års fød-

restaurering

viste en lang række sa-

tiriske billeder fra iB39 og de nærmeste
år deromkri ng, og herefter en række
spændende og sjæ1 dne daguerreotypier,
3. marts

-

16.

april:

Aenne Biermann:
'Fotogrralier 1925-33.
(Vestfyskland)
Stilleben, portrætter m.m. af
det genopdagede kvindelige
talent, hvis avantgarde-værk
for en stor del konfiskeredes
af nazisterne. Tilrettelagrt

i

17. marts

-

23.

tlf.09-137902, Brandts Passage 37 & +3,5000 Odense C.

april - 28. maj:
Per Bd< fensen, 1989
(Danmark)
20.

Fotogrrafens statement: "Idag

april:

er det ilCce larn teorier og billeder, der interesserer mig.
Det er selve det nrm, fotogrrafien har skabt, et sted inde i
mig som jeg nu udforsker.
Fotogrrafi står idag for mig
som forbindelsesbro til dette
rum, hvori min længsel bor."

Fritz Eenle:
'Amerika - et tema med
variationer"
(rrsA)
Den 8O-årige tysldødte fotogrraf, der i 1936 immignerede
til Amerika og blev berømt
som "Mr. Rollei", har selv

sammensat dette portært af sit

nye fædreland.

hvorefter der var praktjsk demonstration
af rensning af angrebne daguerreotypier.p

Vi hringer her
den foreløbige plan
for udsfiAinger 1989
på Museet for Fotol<unst

samarbejde med Museum
Follarang, Essen.

samt meget

mere, og om søndagen viste Patrick Bail1y-Majtre-Grand rundt på s'i n udstilling,

2.jwti-Ljtili:
Eenry Peach Robinson
(England)
1850'ernes victorianisme i
Iamstfæridgt arrangeret fotografi af en af fotohistoriens
store koryfæer.
14.

juli - 23. augast:

Germaine

(franlcig)

l(rrill

2. september

-

15.

(USAÆkotland)

2. september - 15. ok<tober:
Danske Billedlmnstnere

fotograferer.
(Det sølefrie nrm)
2L oktober - 2. december:

Støttemedlems,taå,

Museet lor Fotokunst (indbeåtter et års
errtrd samt abonnement på KATALOG, m.fl. fordele): kr.

fotoskulptru

300,-.

Biitrn Ross m.fl.)

Henvendelse: Boghandelen, Brandts Klædelabrik,

47

ofuober:

firomas l. Cooper

(Erik Gram,m-Eanssen,

Skyggespil
Henrik Wivel
Døden kikker altid med i bi I ledet. 0gl
'i
ntet sted tydel igere end i daguerreotypi et
I sølvets skyggespil er mennesket hele
tiden på vej ti I at forsv'inde. Et f orhol d der i Daguerres samt'id kostede store overvindelser for de mennesker, som
lod sig portrættere. Således huskes det
berømte daguerreotypi af Bertel
Thorvaldsen, hvor han gøy det ital'ienske
horntegn for at beskytte sig mod kameraets onde øje.
Thorvaldsen var, som mange andre, bange
for at daguerreotypiet skulle tage hans
sjæl. 0g han vi ser besværgende djæve1 -

Det er 150 år siden at Louis Jacques Daguerre for første gang frøs mennesket
fast som skygge. Ikke i fotografiet, der
f ul gte si den, men i den opf i nde'l se, som
f i k hans navn : daguerreotyp'iet. Her I ader mennesket sig ane som negativ på en
forsØl vet kobberpl ade.
En verdensbegj venhed, der vars I ede
fotografiets komme og beseglede maleriets skæbne. Herefter var der andre veje
ti I at gengi ve verden end de bi I dende
k un s

tneres.

Patrick Bailly- Matr6 -Grand

Fotokunst på

Museet for

Brandts

skabet fra si g. I dag, for en
kunstf otograf som Patri ck Ba'i I 1y-Mai treGrand, bl i ver netop dette, sjæ1 en, den
nærke1 i ge transparens i daguerreotypi et,
det egentlige og interessante. Thi heri
ligger daguerreotypiets store skønhed og
gru. Det fastholder på en helt anden måde end fotografiet det hemmelige i verden, det åndful de og anel sesful de, som
el lers ikke I ader sig fastholde.
Patr i ck Bai I 1y-Mai tre-Grand afbi I der i kke mennesket, men det menneskeskabte:

Klædefabrik fejrer begivenheden ved at
v'i se bi I leder af en af de f å 'i nutiden,
som behersker Daguerres vanskel i ge tel<n'ik, den 47- år"i ge franskamnd Patrick
Bai I 1y-Ma'i tre-Grand

.

I 197o opgav han en akademisl< karriere
for at he1 i ge si g bi I I edkunsten, i
fØrste omgang som maler og siden som fotograf. 0g herfra fandt han vejen ned
ti I ur-formen så at sige, daquerreotypi et. En vanskel i g vej , dyr og far i g:
Bi I ledet kal des frem i kobberpl adens
sØlv ved hjælp af kviksØlvdampe, og pladen kan jkke, som den fotografiske film
gøres ti1 genstand for kopier.
1

1

Den

Bygninger, smedejernsgitre, gadelygter,
telefontråde og den mørke ornamatik, der
tegnes mod mure og porte. Hans billeder
er moderne, ganske uomtv'i steligt. De
rummer hele det 20. århundredes frygtelige viden om døden og den atomare trussel i sig.

er un"i k .

Udsti I I i ngen vi ser en su i te af Patri ck'. s
daguerreotypi er og derti I en række af
hans helt ejendommelige fotografier taget under de særeste forhold. Det er en
smuk udsti 1 1 i ng. Forfærdende smuk.

I

de forfinede, men de rummer
også de mørke s'i I houetter, soii'r den brændende hede lod tegne mod murene i Hirosh'ima og Nakasak'i i i945 - i menneskets

Æstetjsk er

SØLVETS SKYGGESPIL.

billede..l

franske f i Iosof Rol and Barthes beskrev fotografiet: "en primitiv arena'

Den

et

AUGUST

bi I I ede, gengi vel sen af
og sm'i nket, an s i gt , under
de døde".

I evende
ubevæge 1 i

som

gt
lket v'i ser
AKTIVITETS OVERSIKT 1989

et

hvi

9.8.- Preus Foto29.10. museum
Horten
2L.26.
17.8.-

Elveseter,

Bøverdalen Seminar: BRUCE BARNBAUM
Foroealleriet Utstilling: 'EN NY GENERA&ION

FOTOGRAFER' Kollektivutstilling
"ungen uetablerte fotografer

APRIL

5.4.- Preus Foto-

25.6, museum,

Horten

ASLE SVARVERIID 19.8.

HøviKoddEn KLOKKEN 12 TIEVER ALLE

5.5: Fotogalleriet

JUNI

Henie Onsrad HO\æDARRANGEMEN'I:ET
Kunstsenter

MAI

1.04.
28.6.3.9.

Utstilling: "DET BEGYNI|E MED
SØLVPLATE.. Daguerreotypier.

Røros UDYRU v/OLAV LØI{I<E
Preus FotoUtstiUing: KONKURRANSEBILDER
museum
SEISI(AP FOR T'OTOGRAFI
Horten

48

sxÅl FoR FoTocRAFTET!
Oslo
18.VG/Knut Førsund
20.

fra

NOR^SK

GI.ASSENE

BoWgård

t*q;:ii:i,'

::i::!::::$..!5.E;if

med de mange

aktiviteter

$N:

Dette h ar i ntet med f otoh .i s tor i e at gØr€, og dog! Hvis man i den kommende sommer har tænkt på at feriere i Jy11and,
var det måske en id€at forlade hovedlandet ad søvejen og besøge El1y og Finn
Krogh på Læsø. Her kan man finde, udover
den skønne natur, tro det om du vi 1, et
fotomuseum! Da den Øvrige famil'ie sædvanl igvis vi I noget ganske andet, kan
der bydes på overnatn'i ngsmu 1 i gheder,

"underground Ice Cream" uden ti I sætningsstoffer, antikviteter, også den rene vare, herudover kan der bydes på helseklinik, fodpleje, Solarium, massdg€,

ans'igtspl eje og kropspl eje samt undervandsmassage i bobl ebassi n. 5 værel ser
til udlejning, a1t lanceret under mottoet foto- og kropspl ejef eri e t'i I "undergroundpriser". For at ikke det hele skal
være den rene bedrØve1 i ghed, kan det
fl otte fotomuseum beses ganske grati s !
Herudover findes der en B og 16 mm biograf, samt muligheder for at anvende et

fuldt

moderne nØrkekammer (foto-ekskur-

sion). Finn Krogh anbefaler interesserede at ringe, gerne i god tid, og fremkomme med deres Ønsker, jdeer og planer

for et kortere eller

TILEFON: 0B 49 94 15.

lænqere besøg.

BOGØGAARD, BOGØGAARDSVEJ 9,
VESTERSØ HAVN.

9950
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4,.5x6 cm. g1asp1 adekamera
Et

udsnit af fotomuseet
4g

"Dit og Dat*

JANUAR MØDET:

0le Schelde havde forberedt sit 'indlæg
om Lei tz f i rmaets hi storie og dets pro-

dukter godt og grundigt. I næsten to og
en halv time blev man konfronteret med
d'i sse mek an i ske v i dunderes f ej I og dyder.
En mesterljq gennemgang af apparater og
tilsvarende-tilbehøi bTev fulgt op af en
diasserie. Alle fik svar på næsten alt!
0le's mange rejser tiI "Mekka" afspej1ede sig i en række morsomme/alvorl ige

Mødereferat
Flemming Berendt
OKTOBER MØDET:

historier

og

anekdoter on

den

legendariske families liv og levned.
"Rigets storhed og fald".
Tak til Ole Schelde for et stort forbe-

Carl Zeiss, stifteren af et optisk imperium, hvis glans stadig stråler gennem
kronglassets perfekte sl jbning, var aftenens emne. N'iel s Resdahl -Jensen bol trede sig i emnet ved hiælp af ord og
bi I l ederintet ø je var tØrt!
Zei ss koncernens vel si gnel ser var ubegrænsede. Selv under nazitiden fra 193945 forstod man præcisionskursens sejl-

redende arbejde.

FEBRUAR MØDET:

Mogens von Haven havde ti I rettel agt si t
fotohistoriske indlæg så1edes, at v'i fik

sandfærdi gt bi I I ede af en free- I ance
pressefotograf's liv og levned.
Af skæbnen var Mogens programmeret ti I
at bl i ve den fotograf i ske referent fra
sin tidl'i gste ungdom. Da en medfødt do-

et

I ads.

Kyndigt og klart fortalte Niels om de
enkel te Zei ss produkters fortræffel j gheder - trods teknikkernes ofte besvær1ige
løsninger - en Økonomisk bet, i konkurrencen med japanerne. En diasserie fra
Bradford-Museet i England afsluttede aftenen.
Ca. 35 fremmødte medlemmer fik en udbytterig aften i selskab med en teknisk vidende og entusi ati sk "mekani k-mand". Di as og lydbånd kan rekvj reres fra
redakti onen.

venskab kombineret med en glubende appe-

tit på tre af I ivets ubestridel ige goder, vin, kvinder og sang passede som
hånd j handske, valgte han det barske

free- I ance job.
0m han har kunnet dyrke dovenskaben ret
maget, er nok tvivlsomt - hvad de tre
andre ting angår, må vi da håbe, dt han
har nydt det!

Det kongel ige Teater, Den kongel ige
Danske ballet var et af hans flash-punkter her i tilværelsen. Gennem et langt
I i v har Mogens f ul gt d'i sse spri ngende
gratier og fanget dem med sit kamera på

NOVEMBER MØDET:

Desværre måtte G.0. Svane melde afbud på
af sygdom, men det lykkedes at få
'i
kke så hel t ukendte herrer, Mogens Koch og Jesper Johnsen, til at komme og fortælle os offi, hvorledes man selv

mesterlig vis.
En lang diasserie 6x6 cm. blev blæst

daglig arbejde med disse ting. Vi
g'læder os ti I at besøge Konservatorskolen i næste måned og håber, dt mange vil
mØde op. Beskri vel se af renove-

En festl i g og fornØie1 i g aften sammen
med en barsk, robust, hyggel 1g og I ivsglad ældre herre - hvis otium stad"ig
holdes i kog ved hjælp af bogstavskombi-

grund
de to

op

ti I 3x4 meter - et imponerende skue i
spni ng, dans, fest og farver. Bi I I ederne
er nu ved at være fotohjstoriske, optagne med et kamera, hvis teknik var enkel
og effektiv. Ganske befriet for de tek-

kan renovere et daguerreotypi - ikke den
bedste metode, men hvis man endelig selv
ønsker at gå i krig med sagen, fik vi
f orta'l t, hvad man skal vare si g f or,
samt de øvri ge ri s'ic'i .
Kyndig besked og vejledning fra folk som

no'log'i ske "udskejel

til

ri ngsprocessen vi I bl'ive trykt her i
bladet på et senere tidspunkt.

nationen

TAK

50

til

ser" f ra overdrevet.

V.K.S... ....

Mogens og

frue!

LYSETS

SPOR.

Flemmins Anholm

MARTS MØDET:

Aftenes hovedperson var Ida
der

livfuldt og

Haugsted,

veltalende berettede

om

ne stud i er og f und vedrørende den i n i ti ati vri ge Chri sti an Tuxen Fal be og hans
forbi ndel se med Chri sti an VI I I på grund
af Daguerres opfindelse. Hendes studier
med Flemming
førte til et sam-arbejde
Berendt og resu I terede 'i det temanummer,
"Lysets Spor", som udkom for få dage siden. Foredraget hilstes med livligt bifald af de ca. 50 medlemmer, der deltog
i mødet, samt i ndbudte gæster, bl andt
andre Hans Berggreen fra Det kongel i ge
Bjbl iotek og rektor Helge Brinch Madsen
fra Konservatorskolen. Som tak for sin
indsats fik Ida Haugsted overrakt et daguerreotypi og en kurv med rØdvin. Efter
foredraget bl ev der budt på I i dt at
drikke og tillige på en udstilling af
fremragende gengjvelser af daguerreotypier, fremstillet af bl.a. Det kgl. BibI iotek, Poul Pedersen og Flemming Berendt. Da man med rette havde ventet et
ekstra stort fremmøde tjl denne aften,
var der lejet et større lokale end det,
s'i

Mere end 50 medlemmer mØdte op.

vi sædvanl j gvi s benytter, og der var
derfor efter foredraget god I ei I i ghed
for de tjlstedeværende til at bevæge sig
rundt og komme 'i kontakt med hinanden,
hvi I ket 'i kke er så nemt under de snævre
forhold, der ellers er normen ved vore

mØder.

Mater j al

et baq temanummeret studeres grundigt.

Et Daguerreotypi, bl omster,
bifald ti I Ida.
51

vr

n og
Foto: Ole Schelde

De mange seværdigheder bliver nøje
gennemprøvet,. Danmarks FoLomuseum
er bLevet medlem af klubbenl
Randbøl

dal.

Lørdag d.

19 nov.

'Jyl I andsafdel i ngen' i ndkal

9BB havde
dt ti I l oppe1

i RandbØldal.
De mange fremmødte lyttede andægtigt til
et foredrag af "StereokIubben"s formand,
tric Kirschner, som gribende fortalte om

marked

rfi,liii.iilli,i.-

'

'.,r;r,i:,ritr'i11i4r':

;ri: ril

trich Kirschner fortæller
virkning

ffr.

iiliilii*iu"*illiF,

om dybde-

rTr.

de usigel ige g1æder ved at se dobbelt!
3-D projektion blev forevist ved bruq af
rød-grønne briller. Mange havde medbiagt
deres 2-øjede klenodier.
Efter den sædvanlige overdådige kromad

var der loppemarked.

Ekskursion til Konservatorskolen
Torsdag den 18. maj Kl. f9:00
ARETS SEMESTER ER SLUT FOR KONSERVATORSKOLINS GRAFISKI LINIE
ELEVER OG LÆRERTRI INVITERER HERMED TIL ABENT HU5, HV0R MAN
VIL FRTMVIST DE FULDFØRTE SIMESTEROPGAVER.
VI MØDTS PA ESPLANADEN 34. OPGANG C. .
MEDTAG f VT. ''FROBLEMBØRN'' PA DTT FOTOGRAFISKT OMRADE I

ØRGEN GREGTRSEN udstTTIEffigen
på St,adsbibliotekt i Kgs, Lyng-

by.
enne gang gæ1der det n/k fra
et forrige århundrede, "Plyds

g papegøjer", krinoline og nøL
kugler vil der dufte af på bilioteket fra den 26. april og
re uger frem.
isit,- og kabinetsbilleder samet sammen igennem mange år er
dvalgt og ophængt på nydeligst
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1F070

Fe 0

Fotobevaringsboka

v/ SVEIUD tlELSEfl

Fotobevaringshåndbogen er udgivet af C.
Huitfeldts forlag 'i samarbejde med Sekretarj atet for Fotoregi streri ng og i n-

deholder fire

hovedkapitler med
storie, skrevet af
1 i geså manEe bi dragsydere, al I e med
ti I knytni ng ti I Sekretari atet og eksperter inden for de områder, som der be-

Auktionsnyt fra udlandet

Køln, okt.

Cornwa11,

ti lhørende

1988.

Stirn-kamera 1890.

n ru s s'i sk sport 1 935 .
Ermanox4x6.1,B.
Contax stereotar C.
E

Komp I

Bessa

et

II

to-øjet

.

Apolantar
Contafl ex

ca B.
Luftwaffe Lei ca I I IC
Lei ca I I ID 1944,
Compur-Lei

Summari

t

1.000
2.420
2 .95A

DM.
DM.
DM.

3.500
4.000
1.950
3.950
5.500

DM.
DM.
DM.
DM.

8.200

DM.

skri ves.
Bogen indledes med en beskrivelse af fotografiens historje fra 1839 til i dag,
skrevet af sekretari ats I eder Roger
Erlandsen. Derefter fø1ger et kapitel om
af Jørgen Stub Johnsen, teknisk konservator ved Nationalmuseet i København. Arkivar Kåre 0lsen har

opbevari ng, skrevet

DM.

skrevet om arkivering, genfinding og
tilgång, og til slut et kapitel om reproduktion, duplikering og kopiering af
fotografisk materi ale, skrevet af foto-

med selvudløser

graf Morten Løberg.
Bogen er et fund for alle, som er interesseret i fotohi storie og fotoopbevari ng, og i kke mi ndst et nytti gt hjæ1 pemiddel for alle, som beskæftiger sig med
f otobevari ngsarbejde 'i ark j ver, ffiuseer,
biblioteker og som amatØr. Bogen er på
96 sider med mange jllustrationer og kan
rekv'ireres direkte fra C. Huitfeldt For-

, 1988.
Pri serne på gamle fotografier er her
stadig svimlende hØje, fra kataloget kan
Fra Sothesb-y,

New York

fø1 gende nævnes:

Moholy-Na9y,

Berlin 1925.

Photo-

grams
9 bi I leder af samme fotograf
kostede
Stieglttz,
New York Street .

Al I e pri

ser er

hammers

1

ag

50.600.
271

bi I ledhi

laq.

.700.

Postbox

148. Kalb.

Norge. Telefon 02
136,00 Nkr.

14.300.

- 25

0902 0slo 9.
71 90. Pris:

!

der i notids smukfor en ny
Ejeren, Cyril Permutts kendt fra bogen
"Collecting old CamerdS", kunne indkassere omkri ng 1 ,5 mi I I i oner kroner - efter al t var so1 gt
Her nogle smagsprøver:
Camera obscura ca. 1800
5.280
Sammenklappeligt Horne og Thorn
wai le 6,5x7,5 ca. 1858.
7.150
Hos Christies auktioner blev
vember 19BB solgt en af vor
keste samlinger - til glæde
generation samlere.

!

Et smukt trope-stereo reflex

kamera Marion 1921.
Stereo Hawkeye model 4, i
ori gi nal æske
Kodak nr.2 - stereo
Ur-Lei ca, repl i ca
Leica I no. 19203
Kodak panorama. No. 3
Sidst, men ikke mindst en
7-ØJet Contaflex
(

Pri

ser i

Pund

4.950
242
176
495
462
242

935

Dette rejse- og sal onkamera sæ1 ges for
en rimel i g pri s. Ring til 0? 86 03 50.

)

Hørsholm Foto.
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Formidlingssalget f 988
FORMIDLINGSSALGET I ØSTTRBRO MEDBORGERHUS
BLEV TN STOR SUCCES TIL GLÆDE FOR DE MANGI
SAMLERf .

DER

BLANDT

Foto: Fl. Berendt

VAR

DI

STOR

MANGT

MTDL TMMT R

KØBELYST

Nr.

Fortegnelse over de af medlemmerne udbudte fotograf ika
ved formidlingssatg TORSDAG den 8. dec.1988
Mrn. Kr.
Beskrivel se
Ti I st.
Omega

2 ø1et reflex 6x

, Parls

'7.

8.
o

ln

12.
13.
6.
17.
'tR

19.

20.

22.
23.
24
2r-

ztzd{il

32.
34.
6.
31

.

38.
40.

41.
42.
43.
45.

46.
4'1 .
48.
49.
51.
52.
53.
54.
56.

carex 35, Pantar 50mm !22,8 .
- taske
Goerz Anschtitz m. Dagor 150mn/8.8 m. 3 dobb.kas.
(Abring
org. beredskabstaske ca. 1895
no. 308)

{bo

B

Kodak Duo 520 4.5x5
Kodak Beau Brownie 6x9 Box
Zeiss Baby Box
9xI2 Klap uden navn ca. 1900

{bo

B/C
B
B

B/C
A

o9

Aret fortalt i billeder 1943 (anden årgang)
ca. 25 ældre fotobøger fra Europa og Amerika
40 stk. qamle fotoqrafier (30stk. stereo,
ympus Pen-EE m. Iædertas
I æske kameraer
Leitz Elmar 4/90 chrom Nr. 698466
Leitz Elmar 3,5 cm. 1 :3,5 Nr. 616725
30 Stereobil leder 8 ,5x1 1 , 5 Danske motiver
I lkoflex 6x6 Tessar 3,5 75mm
1 Kasse bøger, brochurer, udklip m.m.
I Kasse bøger, brochurer, udklip m.m.
Luxus Cocarette (1920) brun, Tessar 4,5/lA>
Duo 620 4,5/6 tidliq model (1933 ?)
,5 Drun bakel:.t
Cocarette 7xl0,5 Tessar 4,5/120 sort
K:.nesisk relsekamera af træ. Komplet m. kass. og f rtsta*-iv i iædertasker , uden ob jektiv. Nyt !
Zei-ss lkon T'axona m. Tessar 3,5 format 24x21. B taske
Li.11e fotoalbunr n. 2f fotos f:a forr. årh.
icolette VP
Stereobilleder uspec. ca. 50 stk.
Stereobilleder uspec. ca. 50 stk.
Stereobil]eder uspec. ca. 50 stk.
Balda Riqona I27
ol lerf Lex Tessar ca.
Voigtlånder Brillant HeIiar Compur
VoigtIånder Vito III Ultron RT
Ihagee Parvola I27 4x6,5
Super lkonta Novar 3,5/75mrn 6x6 BT
ta weltL l Tessar 3,5/54
Super Ikonta Tessar 2,8/80 532/16 BT
Bessa I Vaskar 4,5/L05 BT
Kasse m. bøger, fotoårbøger m.m.
hoqni kamera 18x24, Hel:-ar 24 cm.
Zerss Ikonta
Tessar 3,5 Syncro Compur, tas
Leit-z Diakopiapp. ELDUR + vekselslæde, dansk ?
Minolta Rokkor 55/I,8 vinkelsøger og defek*. XM
Pladekamera Ernemann 6x9 Tessar 6,3 12 cm.
Træmaqasin m. 8 kassetter mahoqni
Diverse apparater 3 stk.
Voigtlånder VITO CLR, nyt
6 Fotobøger af Sigvard werner ca. 1935
Pladekamera 9xI2, ældre, dobb. udtræk, Po1yp1.an '7 ,2
d Xenar 2,8 Svnchro
Bo1ex B 8 med 2 obj. og taske
Canon Flex RP, S- Canomatic 1,8/50
ExA Ir prismesøger, lleritar 2'9/50
Exakta IIa husr trod. 1951. ' m. taske
itz bIivz, CEYOO, lille skrue man ler

B/C

ED

200,1000,100,

-

oq oDteKtlv

q50
too

L%
lbo
t70

B-D

650,-

B

600,

I

400,
500,

I

-

C/D
c

3oo
5oo
6So

tr5o

59o

\30
\oo
35o

E
n

7.o

?nn

aoo

h

It9o

b

2.Lo

(to

r.

lo

lLr

L{a

Soo

B
H

B

t\/ b
IJ

400, 400, 200, -

'?r-

-

\o50

-

åoo
35o

8oo,
3oo,

900,
50,

-

C

tr/n

2OO ,

c

350,

A+B
A

-

3oo,-

B/C

4t+o

o

a2.o

aot'fo
Z{o
\\o

ao

16o

3o
rL5

(-

B/C

613

l{?t

800,
200,

250,-

B

2tc

}zs
lbo

9S

Rodekasse

Voigtlånder VITO BL, 2,8/50 nærlinse og kontutsøger,
B- må1er defekt, m. taske
58. No 4 Panorama- Kodak model
qa
Episkop Radioptican model C
60. Proiektor Evninq Star mess.
Agta Standard 9xI2
62. Voigtlånder Bessa 6x9 Voigtar BT
63. Vest Pocket Kodak model B
64. KodakAutographic la SPecial BT
65. No 1A Pocket Kodak 116 BT
utographrc Koda
66.
67. ICA l,laximae 207 9xI2 plade BT
68. ICA Halloh 5I0 6,8/L35 Compur
Pathex Babv- Cine'Camera BT
BT
1
eiss l"lovikon 8 Movitar 1Omm
7i. Kodak Brownre
1)
NICA - det sjæIne DANSKE kamera i org. karton (nyt)
etuier'apparater,
Godtepose - med dj,verse filtre,
f iashholdere, f remkaldertank,mørkekammerpære m. v.
(A 988 )
1 1.
Robot, ( luftwaffe ) Xenar 38/2,8 fix fokus
(A 721)
?5. Verascope, stereo, magasin, org T
sp. søger
Akarelle, Xenagon 3513,5, Xenar
i1. Fotax MINI, tapet 25x25 dansk
Ikophot T, Zeiss Ikon lysmåIer' batterr
Kodak fremkaldedåse og cpvikle app. (A2i62, A2164)
,-9.
80.
Sa1on atelier kamera 18x18, nr. 2 kass. klaplukker

bo

A

100,800,

B/C

-

250,-

{1."

,150
15o

l.o
B
B
B
P

3oo,

-

loo
9L5

rtt

B/C

r"

B

32.5

B
A/b

300,

-

300,

-

C

C

lat

3oo

\

3ao
\}D

l tnn

700,

-

300,

-

D/W

fSo
315

{qå

HONORE DAUMIER OG DAGUTRREOTYPITT

!

tegner Honor6 Daumier blev født i lBoB i
Marsaille, men bosatte sig ganske ung i den f,ranske hovedstad.
Fattig og krænkeL over livet,s uret f ærdigheder begyndte han at
karikere sin samtids borgerskab og småborgerligheden med pen og
tusch. Hans krasse vittighedstegninger omfatter mere end 5ooo
blade hovedsagelig publiseret, i tidsskrif,terne'fLa Caricature"
og ttCarivarirr.
På det tidspunkt hvor Daguerre's opfindelse bfev offentliggjort
var Daumi.er 3l år gammel, og som f attig kunstner f ølte han sikkert, at denne nye rrkunstart" gik de virkelige udøveres metier'
Daguerklar
f or nær. Stranks f ra beg;rndelsen var hans stilling
re's opfindelse skulle latterliggØres, karikeres og gØf,es til 9enstand for spot og spe.
Karikaturens anekdotiske form gØt at de stadig virker lat.terbef riende. Den almenmenneskelige point,e har sLorladen kraf,t.
Tegningerne fortæ11-er præcist om de besværligheder der vitterlig
var forbundet med disse "aftagninger", at, blive daguerreotypieret. Honor6 Daumier dannede sko1e, idet kunstnere, som ftienne
Car j at, samt J. Plat.ier f ulgte i hans spor .
I jubelåret er det, helt naturligt, at. præsentere nogle af hans
F.B.
vidunderlige tusch tegni-nger.
Den franske satiriske

J'
a

t- t

{

Fotograf og model
Apparater fra tiden

FAG.FOTO
Frb. Allå 29

KøB-SALG-BYTTE
01-22 44 91

1847

oTo
brugt fotoudstyr
zL 6L 67

Provinsboen overtales til

at købe et "sort"

daguerreotyPi. 1844.

KAMERASPECIALISTEN

vl lb Helsled farsen

Fredcrlkrundrvof 136

-

2700 Brønrhøl

-

Tetf. (01) 006317

-

Glro 5528437

Kære

Ko

rreotypr p
daquerreotvpiportræt!
mit 0agu
ner er
er mrt
e, her
en
Du er og bl j

Hvorfor ikke et af mig?

egoist.

$
mrl

Hovedgad en 47, 2800 Lyngby

ilf. 02 88 36 76

}IAGASINET

Publikums begejstring for daguerreotyPiet

kendte i ngen grænser

!

TIIAL FOTO

NJALSGADE 22 - 2300 KBH. S. - (01) s4 s5 90

LES B0l{S B{)URoL()ts

l{?Jfiainct.ll2,r

Åttah a ll.v Yincate

Posant

en

membre du conice d'Å$rieulture de

s

0n

d

dpert ement

Den landbrugsdeputerede provjnsbo har

sig i daguerreotYPiPositur!

nil[IlAll

ll

'$

sti I let

foto$Brttlue

ABEL CATHRINES GADE 2 5
TLF. (O1) 24 6270

.

.

1654 KøBENHAVN V
GIRO 09 - 11 25 37

Daumier ironiserer over de lange

eksponeringstider. ?. iuni 1840'

@H

KODAK&H-COLOR
DE ruRENEDE FOTOL/ABORATORIER AÆ

II
l{N,

t-

'4*i.^
.-,,--; -

_)

Den kultiverede og ukultiverede poserer for
fotografen. Daumier hentyder til ordsproget
"Tålmodighed er æslets dyd", han foragter de
poserende mere end fotografen. Marts 1844.

øsrERBR0GAoE 64. 2100 KøBEI{HAVI{ ø . TLF. 01 - 4271 17

€ uin herre - jeg ser kun profilen

af

dem

!

- Det gØY i kke noget, portrættet er til min fader,
han vil blot S€, at ieg ikke sp'i lder t iden i Paris.

FTASHTRONIC SERVICE
REPARATION AF FOTO OG AUDIOVISUELT UDSTYR.
FREDER I KSBORGGADE 31 . 136o KØBENHAVN K.

01 14 62 26

SPALTE

LUKKEREN

AR, redaktØren takker for de mange
gaver, t€legrammer og andre 1ykønskninger den 6. marts.

60

Bjørn Ochsner.
En 40 mjn

Det kql.

Flemming Berendt. Ochsner fortæl

GLASNOST.BOOM.

hædret med Danmarks Fotohandlerforenings
"Ri dderkors " , K. Storm-Petersens m'i ndehans mangeåri ge foreni ngs1 egat for
arbejde.

!

medl

emmer af

D.F.S. ti I to forelæsningsaftner. Den
første omhandlede "Identification of 19.
centxr{f p"i nts" ved James Re'i 11y. Det
andet var med konservator Debbie Hess
Norris, der talte om konservering af pos i t'i ve f otograf i er på papi r.

ELI PONSAING har fået antaget et lille
kunstværk som frinærke, ti I lykke med
det

''FOTOGRAFER SER

0BJEKTIV Dec. BB. Side 31. Heinrich lllei ngers annonce 'i av j sen . SKAL VÆRE :
Aalborg Stjfttidende den 30. maj 1843.
n

juni

. REI dette

i

B.0chsners bog. Poul Porse.

i

LOUISIANA

Humlebæk

MESTERSTERFOTOGRAFER

viser:

HUSK EKSKURSION

TIL

SIG SELV''

Indhol dsfortegnel se ti 1 0bjekti
kan rekvireres (gratis) hos:
Niel s-Ove Rol ighed,
telefon 0B 96 15 41.

1959. 1988.

- 30. april.
YOUSUF KARSH, Portrætfotografiets mester, vises fra 6. maj 25. juni.
25. februar

!

Suste Bonn6n oq Tove Hansen har bedt 6o førende nordiske fotoqrafer om at vende kameraet mod dem seLv. Hvad der eD blevet ud
af dette kan ses i Rundetårn hver dag fra
1o-17 oqså Iørdag. 5øn- og helligdage L2L6. Udstitlingen varer til 4. juni.
'lørdag den 20. mai
Loppemarked Hamburg,
k.|.12.00, interesserede kan ringe til
Jan Kl inksgaard.

RETTEL SE

Den gentageg' 3.

i

E. MADSEN Herning fyldte 70 år den
26. september og blev fejret på behør'ig
v'i s af vort sel skab. Han bl ev desuden

findes på 1ager. Obiektiv har fremsendt
nogle ønsker vedrørende fotografiets
ndbød

ler

HUGO

tiver 0g p1ader,150.000 ruller film

K0NSERVAT0RSK0LEN i

på
og

store træK om sit arbejde med at opbygge
den store bi I ledsaml i ng.
Kan rekvireres fra redaktionen (VHS).

Nationens fotografiske hukommelse er omsider vendt tilbage. 60 km fra Moskva, i
byen Krasnogorsk, har Statens Centrale
Arkiv åbnet dørene for fotohistoriske
forskere fra hele verden. 600.000 nega-

barndom

videofilm er blevet optaget
Bibl iotek af Paul Bunjn

KONSERVATORSKOLEN DEN

18. MAJ KL.

v

19: oo.

Ny" medlemmer
Kjeld

FIenrnjng Lamberth

P.R. Porse
Anker Jensensvej

18

8230 Abyhøj

Florensvej 14.2.tv.

2300 København

s-26030

S

Jens Kristensen

Anderson

Vallåkravågen

Bredekæret 29

16

Store Valby
4000 Roski lde

Val I åkra
Pl

Jes Asmussen
Jyllandsgade

atan Foto

Vesterbrogade
København

9800 Hjørrjng

V

Niels Grøn'lykke
Jagtvej 9
2200 København

Alle

Erik

Egernvej

Steen

0le

Ahlmanns Alle 26
2900 Heerup

28

Guldforhovedvej
741 Bording

Hans Kornerup
Kørupvænget 17.2

5230 0dense

3
C

Bent V. 0lson

Henrik M. Christensen

7400 Herning

Hesager

Ved Kirken
8000 Arhus

Sahe

Spøttrupvej
N

8260 Viby J
Svend

2. st.th.

Benny Larsen

Bo Chri stensen
Byvangs

Sveri ge

5

M.P. Bruuns gade
8000 Arhus

71

C

VTLKOMMTN !

M

Jacob Jørgensen
Mosedal

Pryds

1

5932 Vjby J

6A

2500 Valby

Børge Larsen

!13:'ffi il:*nlf,'

Blivmedlemaf

Bo Meyer

Vestjysk Fotocenter
Vestergade 3
7620 Lemv'i g

svej

Fi lm og TV produkt'ion
Pilehavevænget 90
2625 Yallensbæk

Merianvej 17.2.

s Fotomuseums\bnner
Medlemskabj
Personligt

medlem min.

8240 Risskov

lfi)

kr.

For--

rekringsmedlem miru 400

kr. Virksomhe&-/for-

65

eningsmedlem min.
1.000 kr.

Fbtografi 150år
1839-1989

Med venlig hilsen

PHOTOGRAFIGA
Skindergade 41 . Tlf. 01 - 12 62 52

